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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

Penerimaan siswa baru merupakan kegiatan yang sangat penting di 

lembaga pendidikan dan ini merupakan kegiatan yang rutin terjadi 

disekolah - sekolah. Dimana setiap tahun para calon siswa dapat 

mendaftar dengan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati oleh 

sekolah. Begitu juga yang terjadi di SD Negeri 3 Pangkalpinang. SD 

Negeri 3 Pangkalpinang ini merupakan suatu lembaga pendidikan 

masyarakat di bawah naungan pemerintah yang bergerak dibidang 

pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa penggunaan sistem berbasis 

komputer masih belum merata, oleh karena itu penulis mengharapkan 

sistem komputerisasi khususnya pada sistem penerimaan siswa baru. 

 

2. Masalah 

Adapun masalah yang dihadapi oleh SDN 3 Pangkalpinang yaitu 

penghitungan untuk menyeleksi umur calon siswa masih menggunakan 

sistem manual, sehingga terjadi pemborosan waktu. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan masalah yang dihadapi saat ini, maka penulis ingin 

mencari solusi dengan membuat sistem penerimaan siswa baru yang 

terkomputerisasi agar sistem berjalan dapat dilaksanakan dengan cepat. 
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Dan dengan sistem yang ada diharapkan dapat mempermudah dalam 

mengontrol jumlah penerimaan siswa baru 

4. Batasan Permasalahan 

Permasalahan yang ada di SDN 3 pangkalpinang yang dibatasi hanya 

sebatas penerimaan siswa baru yaitu mulai dari menyerahkan akte 

kelahiran sebagai syarat, pengimputan data, seleksi umur, kemudian 

pendaftaran. 

 

5. Metode Penelitian 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh secara langsung pada objek yang diteliti yang 

menggunakan dua metode. 

1) Metode Observasi 

Metode Observasi yaitu metode  memperoleh data dengan 

mengamati secara langsung pada objek peneliti. 

2) Metode Interview 

Metode Interview yaitu dengan melakukan tanya jawab secara 

tertulis dengan pihak instansi yang berhubungan secara langsung. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dengan membaca buku-buku serta dari sumber – 

sumber lain terkait dengan karya tulis ini. 

 

6. Sismatika Penulisan 

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan tugas kuliah kerja praktek 

ini agar mendapatkan gambaran yang jelas dan singkat mengenai sistem 

informasi penerimaan siswa baru ini, maka dalam pembahasan ini di 

susun secara sistematik menjadi berupa Bab yaitu : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai Latar Belakang, Masalah, Tujuan 

Penulisan, Metode Penelitian dan Sismatika Penulisan. 

 

BAB II : ORGANISASI 

Memuat dan menjelaskan tentang struktur organisasi yang 

menunjuk ke unit tempat kuliah kerja praktek yang di 

lakukan dan kegiatan yang rinci dalam unit kuliah kerja 

praktek. 

 

BAB III : INFRASTRUKTUR 

Menjelaskan hal – hal yang berkaitan dengan spesifikasi 

perangkat keras dan perangkat lunak komputer atau 

sistem informasi yang relevan dengan tugas selama kuliah 

kerja praktek. 

 

BAB IV : STUDY KASUS 

Membuat program apilkasi bisnis, menjelaskan tentang 

tugas spesifikasi kasus dan penyelesaiannya. 

 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 


