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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini belum banyak sekolah di Indonesia menyelenggarakan Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. Dengan manfaat dan kemudahan

yang ada, sudah seharusnya sistem ini dikembangkan oleh tiap-tiap sekolah. Hal

ini sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti

teknologi internet dan web yang mampu mendukung proses input dan output data

secara cepat dan akurat, khususnya dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik

Baru (PPDB).

Sekolah dapat mengurangi bahkan menghilangkan kecurangan yang terjadi

pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) secara manual.

Dengan demikian, tidak akan ada lagi pihak-pihak yang merasa tidak puas

ataupun dirugikan. Selain itu, sistem ini akan menjadikan proses pendataan dan

administrasi lebih mudah dan cepat. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

(PPDB) akan menjadi lebih efisien, baik dalam hal waktu, tempat, biaya, maupun

tenaga. Pada sistem ini para peserta dan orang tua peserta tidak perlu bersusah

payah mendatangi sekolah untuk sekedar melihat pengumuman atau informasi

yang berkaitan dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Kapanpun dan di manapun mereka berada, mereka dapat melakukannya melalui

komputer manapun yang terhubung dengan internet.

Aplikasi milik sekolah tersebut misalnya Website Sekolah Penerimaan

Peserta Didik Baru ( PPDB) Online, Ujian Online, Tugas Online, Elerning,

Website Perpustakaan. Selama ini untuk menjalankan semua aplikasi berbasis

website tersebut, SMKN 3 Pangkalpinang hanya menggunakan Web Hosting

prabayar dari provider penyedia jasa Web Hosting yang ada di internet. Dalam hal

tersebut semakin lama SMKN 3 Pangkalpinang akan semakin banyak

memanfaatkan aplikasi berbasis website. Selain itu data informasi sekolah dituntut

juga bisa diakses dengan cepat dan kapan saja, dengan kondisi demikian tidak

menutup kemungkinan menuntut SMKN 3 Pangkalpinang akan menggunakan
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space Web Hosting semakin besar dan biaya yang ditimbulkan juga semakin

besar, sehingga SMKN 3 Pangkalpinang menginginkan pembuatan sebuah

Server Web Hosting sendiri.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang dihadapi dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu;

a. Kurang cepatnya dalam menangani proses pendaftaran calon siswa baru

di SMKN 3 pangkalpinang.

b. Terlambatnya Proses pembuatan laporan penerimaan calon siswa baru di

SMKN 3 pangkalpinang.

c. Bagaimana cara membangun Sistem Informasi Pengolahan data  calon

siswa di SMKN 3 pangkalpinang.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah;

a. Bagaimana rekayasa perangkat lunak Sistem Informasi Penerimaan

Siswa Baru Berbasis Web dengan Php dan MySql yang mampu

mengelola pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru yaitu pendaftaran,

seleksi, penjurnalan, pengumuman, dan pendaftaran ulang.

b. Bagaimana mendapatkan informasi pendaftaran dengan mudah dan

cepat?

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa pokok permasalahan yang telah diuraikan pada

identifikasi masalah diatas, maka permasalahan dibatasi pada rekayasa perangkat

lunak Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Web dengan

menggunakan bahasa pemrograman Php, database MySql yang mampu

mengelola pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yaitu pendaftaran,

seleksi, penjurnalan, pengumuman, dan pendaftaran ulang.
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Adapun batasan masalah lain dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sistem ini digunakan untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

(PPDB) di Sekolah Menengah Atas.

b. Seleksi calon peserta didik baru dilakukan berdasarkan peringkat jumlah

Nilai Ujian Akhir Nasional SMP/MTS/Program Paket B untuk 4 (empat)

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan

Nilai Piagam Prestasi yang dimiliki calon peserta didik baru.

c. Sistem ini mempunyai fungsi user login yang membatasi akses user menuju

halaman administrator dan super administrator.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1.  Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah;

a. Menghasilkan perangkat lunak Sistem Informasi Penerimaan Peserta

Didik Baru Berbasis Web dengan Php dan MySql yang mampu

mengelola pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yaitu pendaftaran,

seleksi, penjurnalan, pengumuman dan pendaftaran ulang.

b. Mengetahui tingkat kelayakan Sistem Informasi Informasi Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB).

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Bagi industri, sebagai bahan kajian dalam melakukan rekayasa perangkat

lunak yang masih relevan.

b. Bagi sekolah, untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pada pelaksanaan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

c. Bagi mahasiswa untuk menghasilkan laporan penelitian yang selanjutnya

dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa lainnya bagi yang

ingin melakukan penelitian lanjutan.
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1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang

tertera pada Laporan Tugas Praktek ini dikelompokkan menjadi beberapa sub

bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, perumusan

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang

diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan

laporan Kuliah Kerja Praktik yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini memuat tentang dimana obyek penelitian dilakukan

sejarah berdirinya sekolah, struktur organisasi sekolah, tugas dan

tanggung jawab, Metode pengumpulan data dan Alat bantu

Pemodelan Sistem.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

Meliputi Analisa sistem, desaign sistem, Data flow Diagram

(DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), Flowchart,

Rancangan Database, Rancangan Output, Rancangan antar muka

(menu), Rancangan Input, Hasil, Testing, Implementasi.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat tentang Kesimpulan dan Saran.


