
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Sekolah merupakan salah satu sarana untuk menunjang pendidikan 

memiliki fungsi yang sangat penting, selain untuk mencari ilmu, sekolah juga 

merupakan tempat berinteraksi antara murid dengan murid dan murid dengan 

guru. Sekolah juga berperan penting sebagai tempat pendidikan serta melatih 

siswa dengan tujuan untuk mencerdaskan bangsa. 

Pada era globalisasi saat ini dimana teknologi dan informasi yang semakin 

maju, Sehingga teknologi dan informasi memegang peranan penting dalam 

kehidupan era globalisasi ini sehingga menuntut untuk segera dilakukan 

perubahan yang cukup. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin 

canggih maka segala sesuatu sesuatu dapat dilakukan dengan cepat dan tepat 

waktu. Kemajuan teknologi merupakan faktor  yang sangat penting, maka 

tanpa adanya teknologi yang mendukung maka persaingan antara perusahaan 

atau instansi akan terhambat. 

Adapun latarbelakang dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan tentang 

sistem penerimaan siswa baru Sekolah Menengah Kejuruan Yapensu 

Sungailiat yang masih menggunakan system manual atau sederhana. Oleh 

karena itu diperlukan perubahan dengan cara lebih meningkatkan sistem yang 

telah ada dengan cara yang terkomputerisasi agar proses yang ada dapat 

diselesaikan lebih baik, cepat dan benar.   
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2. Masalah 

Penerimaan siswa baru merupakan salah satu kegiatan rutin yang 

dilakukan setiap sekolah setiap setahun sekali. Kegiatan ini diadakan untuk 

mempermudah siswa yang ingin melanjutkan pendidikan kejenjang tingkat 

yang lebih tinggi. Agar bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas 

dan berahlak mulia. 

Sama halnya dengan yang dilakukan SMK Negeri Yapensu Sungailiat, 

SMK ini mengadakan Penerimaan Siswa Baru setiap setahun sekali, dan 

setiap tahunnya sistem yang digunakan masih system manual. 

Masalah yang terjadi saat penerimaan Siswa Baru pada SMK Negeri 

Yapensu Sungailiat adalah sebagai berikut : 

a. Sering terjadi kesalahan proses pendataan calon siswa pada saat 

pendaftaran. 

b. Pencatatan calon siswa masih menggunakan buku atau masih secara 

manual. 

c. Penyeleksian calon siswa baru menjadi siswa diperlukan waktu yang 

cukup lama karena masih menggunakan sistem sehingga sering terlambat 

dalam proses penyeleksian. 

d. Proses pemasukan data siswa lambat dan kurang cepat, kemungkinan 

banyak data yang hilang. 

e. Sering terjadi kesalahan atau ketidak akuratan dalam pembuatan laporan. 

 

Selain itu penelitian ini dilaksanakan sebagai bahan perbandingan teori yang 

didapatkan diperkuliahan dengan praktik ditempat nyata. 
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3. Tujuan Penulisan  

Maksud penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui sitem yang 

digunakan SMK Yapensu Sungailiat dalam penerimaan siswa baru. 

Tujuan penelitian Kerja Kuliah Praktik (KKP) adalah membantu kegiatan 

pada SMK Yapensu Sungailiat seperti : 

a. Mempelajari dan mengevaluasi kelemahan dari sistem pengolahan dan 

pencatatan data pada sistem penerimaan siswa baru. 

b. Agar proses penerimaan siswa baru pada SMK Yapensu Sungailiat dapat 

dilakukan dengan mudah dan cepat. 

c. Untuk mengurangi tingkat kesalahan pemasukan data maupun pengolahan 

pada siswa baru. 

d. Untuk menghemat waktu dan memperkecil tingkat kesalahan yang terjadi. 

e. Untuk mempermudah pembuatan laporan data siswa baru. 

Adapun tujuan bagi mahasiswa-mahasiswi seperti memberikan 

pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan yang diperoleh 

dari tempat kerja praktik yang terjun langsung kelapangan dan juga 

sebagai bahan pertimbangan serta perbandingan teori data-data yang telah 

diteliti. Mahasiswa-mahasiswi dapat menerapkan ilmu yang telah 

dipelajari saat kuliah dalam kegiatan kuliah kerja praktik dan diharapkan 

dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi pada tempat kerja praktik. 

Sehingga mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat menjadi tenaga kerja 

yang handal, terampil dan siap pakai pada era globalisasi sekarang ini.  
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4. Ruang lingkup / Batasan masalah 

 Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru ini sangat luas sekali berkaitan 

dengan bidang-bidang lain, tetapi disini hanya membatasi permasalahan pada 

penerimaan siswa baru. 

Dalam laporan kuliah kerja praktik pada Sistem Penerimaan Siswa Baru 

pada SMK Yapensu Sungailiat dimulai dari penyebaran brosur, pendaftaran 

calon siswa baru, tahap seleksi, daftar ulang, pengisian berkas data siswa, 

laporan data siswa baru, dan pembayaran pakaian seragam sekolah. 

 

5. Metode Penelitian 

 Dalam rangka penyusunan Kerja Kuliah Praktik (KKP) ini dilakuakn 

metode penelitian sebagai berikut  : 

a. Wawancara 

Mengajukan pertanyaan secara langsung pada yang berwenang untuk 

memperoleh data yang akurat dan tepat yang berkaitan pada penyusunan 

laporan ini. 

b. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan langsung terhadap sistem yang berjalan pada SMK Yapensu 

Sungailiat dengan mengumpulkan berkas-berkas yang ada yang langsung 

berkaitan dengan objek yang diteliti. 

c. Penelitian Perpustakaan 

Mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan dari buku petunjuk yang 

dapat menunjang tersusunnya kuliah kerja praktik ini, karena buku adalah 

pedoman yang sangat penting dalam penyelesaian laporan penulis. 
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6. Sistematika Penulisan 

   Laporan Kerja Kuliah Praktik (KKP) ini disusun dalam beberapa bab 

dan setiap bab terdiri dari sub-sub yang tersusun dengan garis besar sebagai 

berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang, masalah, tujuan masalah, 

batas masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

  

BAB II ORGANISASI 

Membahas tentang gambaran umum pada SMK Yapensu 

Sungailiat yang meliputi sejarah singkan SMK Yapensu 

Sungailiat, struktur organisasai, kegiatan serta tanggung jawab 

masing-masing pegawai pada SMK Yapensu Sungailiat, dan unit 

kegiatan proses penerimaan calon siswa baru, serta infrastruktur.  

 

BAB III INFRASTRUKTUR 

Bab ini membahas mengenai infrastruktur dengan spesifikasi 

hardware dan software pada SMK Yapensu Sungailiat.  

 

BAB IV STUDI KASUS 

Bab ini menjelaskan tentang tugas spesifik (kasus dan 

penyelesaiannya) meliputi: Proses bisnis, Activity Diagram, 

Sistem Usulan dengan Use case Diagram dan Deskripsi Diagram, 

dan Rancangan basis data yang meliputi Entity Relationship 
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Diagram (ERD), Transformasi ERD ke LRS, Logical Record 

Structure (LRS), Tabel, Spesifikasi Basis Data. 

 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini menyelesaikan mengenai kesimpulan tentang apa 

yang dilakukan selama KKP pada saat di SMK Yapensu 

Sungailiat serta memberikan saran-saran terhadap system 

penerimaan siswa baru yang untuk mengikatnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


