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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

 Sekolah merupakan salah satu sarana penunjang pendidikan yang memiliki 

fungsi yang sangat penting yang memiliki fungsi yang sangat penting selain 

sebagai tempat untuk mencari ilmu sekolah juga merupakan tempat berinteraksi 

antara murid dengan guru.Sekolah juga merupakan tempat untuk mendidik serta 

melatih siswa dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dalam instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan, sekolah 

merupakan modal dasar untuk membangun sumber daya manusia yang handal 

sejak dini. Peningkatan mutu pendidikan ditandai oleh kemampuannya dalam 

memenuhi kebutuhan baik kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat, 

masa kini dan masa depan. Karena itu, mutu pendidikan harus dilihat dari 

seluruh produknya, termasuk didalamnya menyangkut tingkat kemampuan 

lulusannya. 

Dalam pembuatan laporan KKP ini penulis membuat system penerimaan 

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

lama dan pembuatan laporan penerimaan siswa yang kurang cepat. 

 

2. Masalah 

Dalam pembuatan laporan KKP ini penulis membuat SISTEM PENERIMAAN 

SISWA BARU, karena sistem operasi pendaftaran siswa baru dibutuhkan waktu 

yang cukup lama maka dengan adanya sistem yang komputerisasi ini diharapkan 

dapat membantu proses pengentrian secara efisien. 

 

 



17 
 

3. Tujuan penulisan 

Alat pemasukan atau input kedalam komputer, output dari komputer, alat 

Tujuan penyusunan KKP ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi Tugas 

Akhir serta Adapun tujuan pembuatan laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini 

adalah membangun sistem penerimaan siswa baru secara efektif dan efisien 

yang didapat dari sistem dibandingkan sistem manual. 

Dengan adanya pembuatan sistem yang komputerisasi pada SD Negeri 5 

Sungailiat diharapkan : 

a. Proses pencarian dan pengeditan data akan lebih muda 

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

Lebih dapat menghemat waktu 

4. Batasan permasalahan 

 Untuk melakukan pembahasan tentang tujuan maka diperlukan pula adanya 

pembatasan suatu masalah. Penulis mengasumsikan 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. 

Program aplikasi ini diharapkan akan dapat mencakup kegiatan-kegiatan 

mulai dari pengentrian, penghapusan dan perbaikan data, serta fasilitas untuk 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan sistem penerimaan siswa baru. 
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5. Metode penelitian  

Dalam proses penyusunan penulisan ini diperlukan adanya data dan 

informasi yang digunakan sebagai sumber penulisan. Pencarian data metode 

yang digunakan dalam pembuatan laporan kuliah kerja  praktek (KKP) ini adalah:

                                 

a. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara 

langsung kepada pihak yang berwewenang untuk memperoleh data yang 

benar dan mencatat sistematik data yang dibutuhkan.           

                                                                                                                                                               

b. Observasi 

Dengan cara mengamati langsung terhadap kegiatan kerja sistem yang 

berjalan dengan mengumpulkan berkas-berkas yang berkaitan dengan objek 

yang diteliti. 

 

c. Kepustakaan 

Dasar informasinya bersifat teori yang didapat dari buku-buku,catatan 

kuliah,serta ilmu pengetahuan lain yang relevan yang dapat menunjang 

tersusunnya KKP ini,karena buku merupakan salah satu sumber dari segala 

sumber ilmu pengetahuan. 
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6. Sistematika Penulisan 

Agar penyusunan KKP ini lebih terarah,maka penyusunan KKP ini disusun 

dalam bab per bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang tersusun dengan 

garis besar sebagai berikut. 

BAB  I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini secara umum menguraikan latar belakang penyusunan,masalah 

yang dihadapi, tujuan penulisan, batasan permasalahan, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB  II  PROFIL PERUSAHAAN 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan  tentang sejarah singkat SDN 5 

Sungailiat, struktur organisasi serta tugas  dan  tanggung jawab  yang  

bersangkutan. 

 

BAB  III  INFRASTRUKTUR 

Pada bab ini membahas tentang spesifikasi perangkat keras dan perangkat 

lunak komputer sistem informasi yang digunakan SD Negeri 5 Sungailiat. 

 

BAB  IV  STUDY KASUS 

Pada bab ini secara umum menguraikan tentang proses bisnis, yaitu activity 

diagram, rancangan basisi data, yang meliputi Class Diagram Entitas tanpa 

method, LRS, Model Data Relational, Spesifikasi Basis Data, Struktur 

Tampilan,Rancangan layar dan Listing Program. 

BAB V PENUTUP 

      Pada bab ini berisikan penutup tentang kesimpulan dan saran, dari semua 

pembahasan bahan penelitian yang dilakukan   penulis pada SD Negeri 5 

Sungailiat yang mencakup kesimpulan dan saran. 

 


