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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sekolah merupakan salah satu sarana penunjang pendidikan yang memiliki

fungsi yang sangat penting sebagai tempat untuk mencari ilmu. Dan sekolah juga

berperan penting sebagai tempat untuk mendidik serta melatih siswa dengan tujuan

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pesatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dunia pendidikan

mengakibatkan persaingan antara badan-badan ataupun penyelenggara pendidikan

dalam penerimaan siswa baru semakin ketat, sehingga penyelenggara dituntut untuk

dapat memberikan pelayanan informasi yang  baik bagi para siswanya. Serta

dituntut juga untuk mejaga mutu serta kualitas para anak didiknya  sehingga dapat

menumbuhkan kepercayaan dari orang tua siswa, bangsa dan Negara. Berdasarkan

hal tersebut di atas maka penulis mencoba membuat suatu rancangan sistem

informasi mengenai Penerimaan Siswa Baru.

2. Masalah

Objek penelitian yang penulis lakukan di Sekolah Dasar Negeri 17 Kimak

adalah sistem informasi Penerimaan Siswa Baru yang berfungsi untuk memudahkan

proses Penerimaan Siswa Baru di Sekolah Dasar Negeri 17 Kimak, karena sistem

proses yang dilayani masih secara manual. Misalnya pada proses pendaftaran siswa

baru dibutuhkan waktu yang cukup lama maka dengan adanya sistem yang

komputerisasi ini diharapkan dapat membantu proses pengentryan secara efisien.

Adapun permasalahan penerimaan siswa baru di Sekolah Dasar Negeri 17

Kimak yang sering dihadapi adalah sebagai berikut :

a. Sering terjadi kesalahan penulisan data Calon Siswa Baru pada saat pendaftaran.
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b. Penerimaan Calon Siswa Baru yang masih menggunakan system manual

sehingga data-data kurang akurat.

c. Pada saat pembuatan laporan daftar nama siswa baru masih belum akurat.

3. Tujuan Penulisan

Kuliah Kerja Praktek merupakan suatu kegiatan yang harus dikerjakan oleh

para mahasiswa di STMIK Atma Luhur karena merupakan salah satu syarat untuk

mengikuti Tugas Akhir. Adanya Kuliah Kerja Praktek ini memberikan beberapa

manfaat yang dapat menambah wawasan dan dijadikan bekal bagi mahasiswa itu

sendiri untuk terjun ke dunia kerja setelah menyelesaikan kuliah.

Adapun tujuan pembuatan laporan Kuliah Kerja Praktek ini adalah

membangun sistem Penerimaan Siswa Baru secara efektif dan efisien yang didapat

dari sistem tersebut dibandingkan sistem manual.

Dengan adanya pembuatan sistem yang komputerisasi pada Sekolah Dasar

Negeri 17 Kimak di harapkan :

a. Sistem kinerja pegawai lebih baik.

b. Proses pencarian dan pengeditan data akan lebih mudah.

c. Pelayanan pada masyarakat meningkat.

d. Pengolahan sistem secara komputerisasi dimana keakuratannya lebih baik.

e. Pembuatan laporan data siswa dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

4. Batasan Masalah

Ruang lingkup dari masalah yang akan dibahas adalah terbatas yakni

membahas suatu aspek sistem informasi yaitu kegiatan yang ada di Sekolah Dasar

Negeri 17 Kimak, terutama sistem Penerimaan Siswa Baru mulai dari pendaftaran,

mengisi formulir,  mencatat data siswa, melakukan pembayaran, kemudian

mendapat bukti pembayaran serta pembuatan laporan daftar siswa yang diterima.
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5. Metode Penelitian

Dalam langkah penulisan Kuliah Kerja Praktek ini Penulis melakukan

pengumpulan bahan yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan dari sistem

yang sedang berjalan. Adapun metode penelitian yang dilakukan untuk membuat

sistem informasi Penerimaan Siswa Baru ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Melakukan observasi lapangan yaitu melihat langsung tahap kerja rutin sehari-

hari berkenaan dengan proses administrasi, mempelajari bentuk dokumen yang

digunakan dan laporan yang dihasilkan untuk mengumpulkan data yang

dibutuhkan.

b. Wawancara

Melakukan wawancara pada pihak yang bersangkutan dengan alur

permasalahan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan bahan penulisan

yang mungkin lepas dari pengamatan terutama menyangkut hal-hal yang tidak

rutin yang lebih banyak pertimbangan dan kebijaksanaan. Hal ini untuk

pertimbangan kearah perbaikan dari proses yang ada.

c. Perpustakaan

Dalam penulisan ini, penulis juga mempelajari dengan menggunakan buku

panduan, catatan – catatan, serta laporan hasil penelitian terdahulu untuk

memperoleh informasi yang relevan dengan cara membaca, mempelajari

keterkaitan atau sebagai bahan bimbingan mengenai masalah dan judul yang

diambil.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan Kuliah Kerja Praktek ini disusun dalam

beberapa bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang tersusun dengan garis

besar sebagai berikut:
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BAB I   PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, masalah, tujuan penulisan,

batasan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II   ORGANISASI

Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat, struktur organisasi, visi,

misi, dan tujuan.

BAB III  INFRASTRUKTUR

Bab ini menguraikan tentang pengertian dan alasan penggunaan

komputer, hardware dan software.

BAB IV   STUDY KASUS

 Bab ini menguraikan tentang proses bisnis, aturan bisnis, rancangan

basis data, struktur tampilan dan rancangan layar.

BAB V    PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari semua pembahasan yang memuat

kesimpulan dan saran.
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