
BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini sangat dibutuhkan generasi penerus

bangsa yang mempunyai keterampilan dan potensi, dimana generasi

penerus tersebut diharapkan menjadi manusia yang berkualitas bagi

pembangunan bangsa dan Negara. Perkembangan kemajuan teknologi

yang semakin pesat menuntut kita untuk dapat melakukan segala

sesuatu dengan cepat, tepat, dan akurat.

Tujuan berdirinya SMK EL JOHN Sungailiat adalah membantu

pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia yang

berkualitas serta membantu para siswa siswi untuk dapat melanjutkan

kejenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan prestasi yang

membanggakan. Untuk itu SMK EL JOHN Sungailiat membutuhkan

suatu manajemen pendidikan yang efektif dan efisien serta adanya

suatu teknologi komputer yang canggih untuk membantu kelancaran

segala kegiatan pendidikan khususnya pada saat kegiatan penerimaan

siswa baru. Oleh karena itu, penulis akan mencoba menerapkan suatu

rancangan sistem yang berbasis komputer untuk mempermudah dan

mempercepat proses pelaksanaan kegiatan penerimaan siswa baru di

SMK EL JOHN Sungailiat.



2. Masalah

Dalam sistem penerimaan siswa baru pada SMK EL JOHN

Sungailiat tidak mempunyai masalah yang serius, hanya saja masih

menggunakan cara yang sederhana sehingga proses pendataan dirasa

kurang cepat.

3. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan Kuliah Kerja Praktek ini adalah untuk

memberikan solusi yang berkaitan dengan sistem  Penerimaan Siswa

Baru pada SMK EL JOHN Sungailiat. Diharapkan dengan penerapan

sistem yang terkomputerisasi yang dititik beratkan pada bagian

Penerimaan Siswa Baru dapat teratasi dan dengan sistem yang

diusulkan agar dapat mengatasi permasalahan atau kendala yang

sering ditemui pada sistem manual yang sedang berjalan. Sehingga

dapat mempermudah dalam proses Penerimaan Siswa Baru pada SMK

EL JOHN Sungailiat.

4. Batasan Permasalahan

Sistem informasi penerimaan siswa ini sangat luas sekali

kaitannya dengan bidang lain. Tetapi disini dititikberatkan pada

penerimaan siswa baru saja yaitu dimulai dari pendaftaran calon

siswa, daftar ulang sekaligus pembayaran, pembatalan, hingga laporan

diterimanya siswa tersebut pada sekolah yang bersangkutan.



5. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data

penerimaan siswa baru ini adalah :

a. Interview (Wawancara)

Merupakan metode pengumpulan data yang berupa komunikasi

langsung anatara peneliti dengan responden dengan tujuan

mendapatkan masukan serta informasi yang berkaitan dengan

penyusunan laporan ini.

b. Observasi (Penelitian Lapangan/Pengamatan)

Merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan

secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan

mengumpulkan berkas–berkas yang berkaitan dengan objek

yang diteliti.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini menggambarkan uraian–uraian singkat

pada bab per bab dari keseluruhan bab.

BAB I  PENDAHULUAN

 Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan,

masalah, tujuan penulisan, batasan permasalahan, metode

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II  ORGANISASI

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah organisasi, struktur

organisasi yang meliputi tugas & wewenangnya, serta

penjelasan unit kegiatan yang menjadi tempat riset.



BAB III INFRASTRUKTUR

Pada bab ini menguraikan hal–hal yang berkaitan dengan

spesifikasi perangkat keras & perangkat lunak komputer pada

sistem terkait.

 BAB IV STUDI KASUS

Bab ini menguraikan tentang pembuatan program aplikasi bisnis,

menjelaskan tentang tugas spesifik yang terdiri dari proses

bisnis, aturan bisnis yang berupa activity diagram, rancangan

basis data yang berupa pemodelan data konseptual, logical

record structure, model data relational, spesifikasi basis data,

struktur tampilan, serta rancangan layar.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari

penulisan laporan.


