
BAB I  

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

 Sebagaimana yang tercantum dalam GBHN bahwa tujuan Pendidikan 

Nasional berorientasi untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang 

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta tujuan yang 

tertuang dalam Undang-undang Pendidikan nomor 2 tahun 1989 yaitu 

meningkatkan mutu Pendidikan dan menghasilkan anak didik sebagai manusia 

yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti 

luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

berkepribadian yang mantap dan mandiri serta bertanggung jawab terhadap 

masyarakat dan negara.  

 

2. Masalah 

Selama ini Sistem Penerimaan Siswa Baru di SMP PGRI 2 Pangkalpinang 

masih dilayani secara manual dan sering menemukan kekeliruan dan 

membutuhkan waktu yang cukup lama, untuk itu diperlukan pembenahan Sistem 

Informasi yang komputerisasi yang dapat membantu proses pengentrian secara 

mudah. 

 

 

3. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan masalah yang di uraikan tersebut diatas maka tujuan 

penulisan Laporan ini adalah sebagai berikut : 

a. Membantu mempermudah proses pencarian dan pengeditan data  



b. Membantu mempermudah pembuatan laporan data siswa 

c. Lebih dapat menghemat waktu 

 

4. Batasan Permasalahan 

Sistem Informasi yang ada secara keseluruhan pada SMP PGRI 2 

Pangkapinang adalah Penerimaan Siswa Baru, Perpustakaan, Pembayaran Iuran, 

Penggajian. Untuk itu penulis hanya membatasi pada proses Penerimaan Siswa 

Baru. Penulis memperkirakan bahwa calon siswa baru mendaftar terlebih dahulu 

kepada panitia penerimaan siswa baru dengan mengisi formulir pendaftaran. 

Setelah mengisi formulir pendaftaran, kemudian calon siswa mengembalikan 

formulir tersebut kepada pihak sekolah. Setelah itu calon siswa membayar biaya 

dan mendapat kwitansi sebagai tanda pembayaran/pelunasan. Setelah semua 

administrasi dilakukan maka calon siswa resmi menjadi siswa di SMP PGRI 2 

Pangkalpinang.  

 

5. Metode Penelitian 

a. Studi Laporan 

   1) Observasi Lapangan 

a. Melihat langsung apa yang dikerjakan berkenaan dengan proses 

Penerimaan Siswa Baru 

b. Mempelajari bentuk dokumen-dokumen yang digunakan dan laporan 

yang dihasilkan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, contoh : 

Program Kerja Sekolah 

 

 



2) Wawancara 

Untuk melengkapi data-data yang akan diperoleh serta untuk 

mengetahui masalah yang terkait pada pendataan calon siswa baru maka 

diajukan pertanyaan lisan dan tulisan 

b. Studi Pustaka 

 Selain kegiatan observasi dan wawancara dalam pengumpulan data, 

Penulis juga mencari data dan informasi dari perpustakaan dengan 

mempelajari dan mengumpulkan bahan dari buku-buku, atau diktat-diktat 

yang berkaitan dengan penyusunan laporan Kuliah Kerja Praktek ini. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Sistematis penulisan yang digunakan untuk menyusun laporan ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab 1 menjelaskan tentang latar belakang, masalah, 

tujuan penulisan, batasan permasalahan , metode penulisan, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II   ORGANISASI 

Pada bab IIi penulis akan menjelaskan tentang sejarah singkat 

SMP PGRI 2 Pangkalpinang, struktur organisasi SMP PGRI 2 

Pangkalpinang, serta tugas dan Wewenang struktur organisasi 

BAB III   INFRASTRUKTUR 

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai spesifikasi 

software dan hardware yang digunakan untuk mengolah 



data, dan membuat laporan-laporan yang ada di SMP PGRI 2 

Pangkalpinang 

BAB IV   STUDY KASUS 

Bab ini menguraikan tentang proses bisnis, aturan bisnis, 

rancangan basis data, struktur tampilan, rancangan layar serta 

listing program. 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini berupa uraian kesimpulan dan saran yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


