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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

Pentingnya akan ilmu pengetahuan dikalangan masyarakat membuat 

pemerintah untuk membangun sekolah dipenyak, yaitu SD Negeri 11 Koba yang 

beralamat dijalan raya Desa Penyak Koba. SD Negeri 11 Koba merupakan 

sekolah yang pertama dan satu-satunya  di Desa Penyak. 

Dalam pembuatan laporan KKP ini penulis membuat sistem penerimaan 

siswa baru, karena pada proses pendaftaran calon siswa dibutuhkan waktu yang 

lama dan pembuatan laporan penerimaan siswa yang  kurang cepat. 

 

2. Masalah    

 Masalah yang dihadapi dalam sistem penerimaaan siswa baru, yaitu : 

a. Kurang cepat dalam menangani pendaftaran, 

b. Terlambatnya proses pembuatan laporan penerimaan siswa baru. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Dengan dibuatnya sistem ini diharapkan dapat : 

a. Dapat menghemat waktu, 

b. Mempermudah dalam penerimaan siswa baru, 

c. Dapat dengan cepat dalam pembuatan laporan. 

 

4. Batasan Masalah 

Dengan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka batasan 

masalah hanya pada penerimaan siswa baru, mulai dari proses pendaftaran, 

daftar ulang siswa, pembayaran seragam dan laporan penerimaan siswa baru. 
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5. Metode Penelitian 

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dan untuk mempermudah 

penulisan, penulis melakukan beberapa penelitian, yaitu: 

a. Studi Laporan 

1) Observasi  

Dalam hal ini penulis secara langsung melihat atau mengadakan 

pengamatan ke bagian-bagian yang ada hubungannya dengan sistem 

penerimaan siswa baru. 

2) Wawancara 

Pada kegiatan ini diajukan pertanyaan lisan serta tulisan dalam usaha 

untuk melengkapi data-data yang akan diperoleh serta untuk mengetahui 

masalah yang terkait pada pendataan calon siswa baru. 

 

b. Studi Pustaka 

Selain kegiatan observasi dan wawancara dalam pengumpulan data, 

Penulis juga mencari data dan informasi dari perpustakaan dengan 

mempelejari buku-buku, atau diktat-diktat yang berkaitan dengan 

penyusunan laporan Kuliah Kerja Praktek ini. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Menggambarkan uraian singkat bab perbab dari keseluruhan bab, adapun 

sistematis penulisan yang digunakan untuk menyusun laporan ini adalah sebagai 

berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, masalah, tujuan 

penulisan, batasan permasalahan, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II ORGANISASI 

Bab ini menjelaskan sejarah instansi, struktur organisasi dan  

penjelasan unit kegiatan. 

 

BAB III INFRASTRUKTUR 

Bab ini menjelaskan spesifikasi hardware dan spesifikasi software 

 

BAB IV STUDI KASUS 

Bab ini menjelaskan proses bisnis, aturan bisnis, rancangan basis 

data, struktur tampilan, rancangan layar, dan listing program. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


