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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Adapun latar belakang dari penulisan laporan ini adalah untuk

menjelaskan tentang sistem penerimaan siswa baru pada SMA Negeri 1

Sungailiat yang masih menggunakan sistem manual atau sederhana. Oleh

karena itu diperlukan perubahan dengan cara lebih meningkatkan sistem

yang telah ada dengan cara yang sudah komputerisasi agar proses yang

ada dapat diselesaikan dengan baik dan cepat.

2. Masalah

Dalam sistem penerimaan siswa baru pada SMA Negeri 1 Sungailiat

tidak mempunyai masalah yang serius, hanya saja masih menggunakan

cara yang sederhana sehingga proses pendataan dirasa kurang cepat dan

lama. Selain itu laporan ini dibuat sebagai bahan perbandingan antara

teori yang didapatkan diperkuliahan dengan praktek di tempat nyata.

3. Tujuan Penulisan

Penulisan Laporan Kuliah Kerja Praktek ini bertujuan agar proses

penerimaan siswa baru pada SMA Negeri 1 Sungailiat dapat dilakukan

dengan cara yang lebih baik sehingga proses yang dilakukan akan lebih

mudah dan cepat serta mengurangi tingkat kesalahan pemasukan data

maupun pengolahan data. Dengan demikian dapat menghemat waktu dan

memperkecil kemungkinan kesalahan yang terjadi. Adapun tujuan bagi

mahasiswa/mahasiswi untuk memberi pengetahuan dan pengalaman

serta memperluas wawasan yang diperoleh dari tempat kegiatan praktek
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nyata yang dapat terjun langsung ke lapangan dan juga sebagai bahan

pertimbangan serta perbandingan teori & data–data yang telah diteliti.

Mahasiswa–mahasiswi dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari saat

kuliah dalam kegiatan kuliah kerja praktek ini dan diharapkan dapat

memecahkan permasalahan yang dihadapi pada tempat praktek. Sehingga

mahasiswa–mahasiswi diharapkan dapat menjadi tenaga kerja yang

terdidik, terampil dan siap pakai pada era globalisasi sekarang ini.

4. Batasan Permasalahan

Sistem informasi yang ada pada penerimaan siswa baru pada SMA

Negeri 1 Sungailiat sejauh ini sudah cukup baik, hanya saja proses

pendataan ataupun pencatatan data masih sederhana.

Dalam laporan kuliah kerja praktek pada sistem penerimaan siswa

baru pada SMA Negeri 1 Sungailiat dimulai dari pendaftaran calon siswa,

tahap seleksi, daftar ulang, pengisian berkas ataupun angket, laporan

hingga pembayaran siswa tersebut pada sekolah yang bersangkutan.

5. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam laporan penerimaan

siswa baru ini adalah :

a.Pengumpulan Data

1) Wawancara (Interview)

Merupakan metode pengumpulan data yang berupa komunikasi

langsung antara penulis dengan responden dengan tujuan

mendapatkan masukan serta informasi yang berkaitan dengan

penyusunan laporan ini.
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2) 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.

3) Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan mempelajari &

mengumpulkan bahan dari buku–buku atau sumber yang

berkaitan dengan topik permasalahan.

4) Studi Literatur

Pengumpulan bahan tertulis yang ada kaitannya dengan masalah

yang dihadapi.

b. Analisa Sistem

Data diperoleh pada kegiatan yang sedang berjalan dapat

dianalisis data dan prosesnya untuk menentukan batasan sistem.

Dengan menggunakan aturan bisnis berupa activity diagram dan

rancangan basis data berupa Pemodelan Data Konseptual, Logical

Record Structure, Model Data Relational, dan Spesifikasi Basis Data.
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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

Pada bab ini menguraikan tentang pembuatan program aplikasi

bisnis, menjelaskan tentang tugas spesifik (kasus dan

penyelesaiannya) 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,

dan rancangan layar.
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BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari

penulisan laporan. Kesimpulan bertumpu pada isi bab IV.


