
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

        Penggunaan teknologi informasi dalam berbagai kegiatan dibidang 

pendidikan terkait dengan aspek kebutuhan yang secara langsung merupakan 

tantangan bagi pihak-pihak terkait untuk bisa menggunakan komputer. Sehingga 

beberapa pekerjaan yang awalnya dilakukan kurang efisien, dengan bantuan 

komputerisasi maka pengolahan data yang kurang efisien dapat menjadi semakin 

efisien. Teknologi Informasi tersebut tidak lepas dari tiga unsur yang menjadi 

rangkaian yang sinergis, yaitu hardware (perangkat keras),  software (perangkat 

lunak), brainware (manusia). Guna memberikan strategi bagaimana teknologi 

informasi dalam berbagai rangkaian sistem yang dapat difungsikan untuk 

membantu kinerja manusia secara efisien. 

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah dunia menjadi serba 

mudah dan berkat dukungan teknologi komputer terbukti bahwa mekanisme kerja 

yang panjang dan berlubang menjadi efektif dan efisien. Komputer 

memegangperan penting dalam menunjang kelancaran aktivitas pekerjaan di 

dalam suatuinformasi, cara pengaturan data dengan menggunakan Sistem Basis 

Data yang selama ini telah mendukung kinerja banyak instansi,  

Kegiatan penerimaan siswa baru pada SD Negeri 18 Toboali tentu semakin 

menyibukkan Panitia Penerimaan Siswa Baru dalam hal penerimaan data siswa 

baru dan bisa saja data tersebut hilang karena masih dalam bentuk lembaran-

lembaran. Selain itu siswa baru harus mendatangi sekolah untuk melakukan 

pendaftaran dan ini memakan biaya dan waktu yang lebih banyak dan ini dapat 

mengurangi keinginan siswa baru untuk mendaftar sendiri. 

 Permasalahan-permasalahan diatas ini membuat penulis berupaya membangun 

aplikasi penerimaan siswa baru yang bersifat online ini. Sistem penerimaan siswa 

baru di SD Negeri 18 Toboali masih tergolong manual atau masih secara tertulis, 

dimana segala prosesnya dari menginput data, pencarian data dan penyimpanan 

data masih secara tertulis. Oleh Karena Itu, Melihat Masalah Yang Terjadi 

Tersebut. Kelompok Saya Mengangkat Masalah Dalam 



 

 

Sebuah Topik Pembahasan yang Diberi Judul “ Analisa Perancangan Sistem 

Informasi Penerimaan Siswa Baru ” Di SD Negeri 18 Toboali ini sistem yang 

sedang berjalan dalam pendaftaran siswa barunya masih dengan mencatat setiap 

data kedalam sebuah buku besar dan itu akan memperlambat pencarian data setiap 

siswa sewaktu data tersebut diperlukan. Penulis melakukan beberapa penelitian 

terhadap sistem yang sedang berjalan dalam proses penerimaan siswa baru di SD 

Negeri 18 Toboali diperoleh hasil penelitian yaitu adanya masalah yang sedang 

dihadapi oleh sekolah tersebut khususnya didalam sistem penerimaan siswanya 

dan penulis mencari solusi pemecahannya. Dengan adanya penerapan sistem 

informasi Penerimaan siswa baru di SD Negeri 18 Toboali dengan bantuan 

komputer beserta aplikasinya didalam prosesnya akan sangat membantu pihak 

sekolah untuk mengerjakan semua pekerjaan yang berhubungan dengan 

pengaturan data dengan penggunaan sistem yang baru. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mencoba untuk membuat suatu 

sistem informasi penerimaan siswa/i baru di SD Negeri 18 Toboali yang 

terkomputerisasi secara optimal. Dan judul yang diambil untuk penyusunan 

laporan ini, yaitu“ Analisa Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa 

Baru Pada Sd Negeri 18 Toboali”. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Sesuai dengan judul yang diambil dalam laporan ini, maka berdasarkan    

penelitian yang dilakukan dibuatlah  masalah yaitu sebagai berikut : 

a. Proses pengaksesan informasi mengenai data siswa yang mendaftar di SD 

NEGERI 18 Toboali sulit untuk dicari karena masih bersipat tertulis. 

b. Data siswa yang diterima Di SD NEGERI 18 Toboali sulit untuk dibuat 

karena panitia penerimaan siswa baru harus mengecek umur calon siswa 

satu per satu dan harus mengurutkannya terlebih dahulu dari yang paling 

tua sampai yang paling muda. 

c. Orang Tua siswa harus menunggu cukup lama untuk mengetahui 

informasi tentang urutan rangking berdasarkan umur dari putra putri 

mereka.  



 

 

d. Panitia Penerimaan Siswa Baru masih harus mencatat ulang laporan harian 

jumlah siswa yang mendaftar pada hari tersebut. 

e. Pada proses pengolahan data masih terjadi redundancy data atau duplikasi 

data. 

f. Dokumen yang tersimpan rapi terkadang masih sangat sulit dicari jika 

suatu saat diperlukan. 

g. Resiko kehilangan dan kerusakan dokumen masih tinggi karena tingkat 

keamanan data masih sangat rendah dan masih dilakukan dengan cara 

yang tidak terkomputerisasi. 

 

1.3. Batasan Masalah 

       Dengan Adanya Analisa Perancangan Sistem Informsi Penerimaan Siswa 

Baru Pada SD NEGERI 18 Toboali Yang Penulis Buat Diharapkan Agar 

memudahkan Proses Kerja Sebagai Berikut :  

a. Analisa perancangan sistem informasi penerimaan siswa baru pada SD 

NEGERI 18 Toboali menggunakan data-data yang diperoleh dari SD 

NEGERI 18 Toboali 

b. Sistem yang akan dibangun ini hanya dapat dikelola oleh administrator 

dan diakses oleh guru yang terlibat dalam panitia penerimaan siswa baru 

c. Sistem ini difokuskan pada data siswa yang diterima menjadi murid baru 

di SD NEGERI 18 Toboali yang dilakukan oleh panitia penerimaan siswa 

baru 

d. Output yang dapat dihasilkan oleh system mencangkup daftar nama siswa 

yang mendaftar, daftar siswa yang diterima,   

       1.4.  Manfaat dan Tujuan 

       Maksud dari penulisan laporan ini adalah salah satu syarat untuk 

mendapatkan nilai dari mata kuliah kerja praktek, serta memenuhi mata 

kuliah wajib dan merupakan salah satu syarat kelulusan akademik pada 

Program Studi Sistem Informasi STMIK ATMALUHUR 

PANGKALPINANG. 



 

 

       Adapun tujuannya adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana bentuk rancangan sistem  

penerimaan siswa/i baru di SD Negeri 18 Toboali. 

2. Untuk membuat program aplikasi yang ada pada sistem informasi      

penerimaan siswa/i baru di SD Negeri 18 Toboali. 

3. Untuk mempermudah para siswa baru dalam melakukan proses 

pendaftaran di SD Negeri 18 Toboali. 

Adapun Manfaatnya adalah : 

  1. Memperoleh usulan sistem informasi yang diperlukan untuk meningkatkan 

mutu pelayanan administrasi khususnya pada kegiatan Penerimaan Siswa 

Baru. 

2. Sebagai penerapan langsung teknologi informasi guna menghadapi era       

globalisasi. 

           3. Efisiensi kinerja dengan memanfaatkan teknologi berbasis komputer yang 

mampu mambantu kinerja manusia didalamnya. 

 

1.5 . Sistematika Penulisan 

Sistematika dibuat untuk gambaran secara umum mengenai kerja praktek 

yang saya lakukan dan kejelasan mengenai penulisan hasil karja praktek 

saya, Laporan hasil kerja praktek ini ditulis Dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut :  

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini merupakan awal pembahasan yang mengemukakan latar 

belakang, masalah, batasan masalah, tujuan dan sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini penulis membahas tentang berbagai macam landasan teori 

yang digunakan dalam pembuatan laporan kerja praktek dan sesuai dengan 

kebutuhan. 

 



 

 

BAB III TINJAUAN ORGANISASI 

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang berbagai hal penting sd 

negeri 18 toboali pada profil itu sendiri, kegiatan sekolah, struktur 

organisasi, deskripsi tugas, visi dan misi, serta tujuan dari sd negeri 18 

toboali 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas secara rincih tentang rancangan 

sistem yang akan diusulkan. rancangan tersebut terdiri dari proses bisnis, 

activity diagram, analisa keluaran, analisa masukan, identipikasi kebutuhan, 

use case diagram, deskripsi use case, ERD, transpormasi ERD ke LRS, 

LRS, tabel,dan spesifikasi basis data. 

BAB V PENUTUP   

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan dari apa yang 

penulis lakukan dalam menulis laporan kerja praktek, serta memberikan 

saran-saran terhadap analisa dan perancangan yang dibuat agar tetap 

bermanfaat dan bisa digunakan seutuhnya dalam proses penerimaan siswa 

baru pada SD NEGERI 18 Toboali. 

 

 


