
BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

negara dan mengembangkan manusia seutuhnya. Dengan demikian , konsep 

pendidikan nasional menempatkan manusianya sebagai fisik sentral dan 

rangkaian pendidikan harus mampu menmpatkan diri sebagai subjek pendidikan 

dan tidak hanya objek pendidikan.

Keputusan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan akhir-akhir 

ini mendorong persaingan lembaga-lembaga pendidikan, sehingga setiap 

lembaga pendidikan berusaha untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik 

demi menjaga mutu pendidikan sekolah agar dapat bersaing dengan lembaga 

pendidikan yang lain baik swasta maupun negeri.

Sistem penerimaan siswa baru yang dilakukan oleh SMP Negeri  1 Jebus 

ini masih menggunakan cara manual, sehingga dari prosses pendataan yang 

ada harus dilakukan dengan pencatatan pada buku sebagai arsip penyimpanan.

Karena semakin meningkatnya kebutuhan pendidikan yang ada dibangsa 

maka dari data yang ada penulis ingin membuat suatu sistem  Penerimaan 

Siswa Baru dengan perancangan sistem informasi yang terstruktur dan 

terkomputerisasi sehingga dari seluruh proses semula yang sudah baik dapat 

dilakukan dengan cepat dan lebih baik lagi.

2. Masalah

Karena proses yang dilakukan pada penerimaan siswa baru di SMP Negeri 

1 Jebus masih secara manual, sehingga tidak menutup kemungkinan proses 

pendaftaran yang ada seperti pendaftaran, proses seleksi, penetapan siswa 

yang diterima, pengumuman siswa yang diterima, daftar ulang, serta data siswa 

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



akan lambat serta terjadinya kesalahan dalam pencatatan data yang ada  dan 

menyebabkan data harus dicatat berulang kali.

Dengan dilakukannya pencatatan berulang-ulang, sehingga keluaran 

informasi dan laporan yang dibutuhkan juga akan lambat dan kurang akurat. 

Susahnya mrngontrol data-data yang ada, karena arsip buku yang banyak juga 

menjadi masalah yang dihadapi oleh sekolah ini.

3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui  seberapa jauh 

sistem yang ada dapat dikembangkan lagi, serta pembenahan dan alternatif 

yang terbaik untuk mengatasi masalah yang dihadapi, agar :

a. Sistem yang ada akan lebih baik

b. Proses pendataan akan lebih baik dan cepat

c. Dalam pengontrolan data akan lebih muda

d. Hasil yang dikerjakan akan lebih meningkat

e. Sistem menjadi terkomputerisasi

4. Pembatasan Masalah

Dengan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis 

hanya membatasi permasalahan hanya pada sistem informasi 

penerimaan siswa baru.

Adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas adalah hanya 

membahas kegiatan yang ada di SMP Negeri 1 Jebus yaitu penerimaan siswa 

baru mulai dari proses pendaftaran, daftar ulang sampai pembuatan laporan 

pengesahan siswa baru.
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5. Metode Penelitian

Untuk mengetahui gambaran sistem yang sudah berjalan dalam rangka 

pengembangan sistem yang diusulkan, metode penelitian yang penulis gunakan 

adalah metode pengumpulan data yang berupa :

a. Observasi

Melakukan observasi tempat yaitu mempelajari bentuk dokumen-dokumen 

Yang digunakan dan lampiran laporan yang dihasilkan untuk mengumpulkan 

data yang dibutuhkan.

b. Wawancara

Melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan alur 

permasalahan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan bahan 

penulisan yang kurang jelas dari pengamatan, terutama menyangkut hal-hal 

yang tidak rutin yang lebih banyak menyangkut perkembangan dan 

kebijaksanaan. Hal ini untuk bahan pertimbangan kearah perbaikan dari 

proses yang ada.

c. Kepustakaan

Mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan dari buku petunjuk yang 

dapat menunjang tersusunnya kuliah kerja praktek ini, karena buku 

merupakan salah satu sumber dari segala ilmu pengetahuan.

6. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan lingkup pembahasan KKP ini dan mendapat gambaran yang 

jelas dan singkat mengenai penerimaan siswa baru di SMP Negeri 1 Jebus. 

Penulisan menggambarkan uraian singkat bab per bab dari keseluruhan bab.

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara umum tentang latar belakang, masalah, 

tujuan penulisan, pembatasan masalah, metode penulisan, penelitian 

dan sistematika penulisan.
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Bab II Strukur Organisasi

Bab ini memuat penjelasan strukur organisasi yang menunjuk pada 

tempat KKP yaitu pada penerimaan siswa baru di SMP Negeri 1 Jebus.

Bab III Konfigurasi Sistem

Bab ini menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan spesifikasi 

perangkat keras dan perangkat lunak komputer atau sistem informasi 

yang relevan dengan tugas selama KKP.

Bab IV Studi Kasus

Bab ini menguraikan tentang tugas spesifik (kasus dan 

penyelesaiannya).

Bab V Penutup

Bab ini Berisi kesimpulan dan saran dari bab-bab sebelummnya apa 

yang telah dibahas pada masing-masing bab dan saran-saran dan 

kiranya dapat diterima dan diterapkan.
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