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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sekolah merupakan salah satu sarana penunjang pendidikan yang memiliki 

fungsi yang sangat penting sebagai tempat untuk mencari ilmu. Sekolah juga 

merupakan tempat berinteraksi antara murid dengan guru serta berperan penting 

sebagai tempat untuk mendidik dan melatih siswa dengan tujuan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Seiring dengan perkembangan teknologi yang 

pesat maka semakin banyak tuntutan didalam memberikan informasi yang cepat, 

tepat dan akurat. Informasi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting 

di era globalisasi seperti sekarang ini.  

Perkembangan teknologi pada era globalisasi ini berkembang cukup pesat 

dalam tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam. Salah 

satu contoh yang sudah menjadi kenyataan dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 

perkembangan teknologi seperti komputer saat ini yang mempunyai peranan 

penting dalam berbagai bidang salah satunya dalam bidang pendidikan seperti 

kegiatan penerimaan siswa baru. Dalam pemrosesan penerimaan siswa baru 

(PSB), biasanya sekolah tersebut masih mendata secara manual sehingga proses 

tersebut dinilai kurang efektif, hal tersebut juga sangat mempengaruhi dalam 

penyimpanan data-data yang diarsipkan,  jika terjadi hal yang tidak diinginkan 

misalnya data hilang atau rusak, maka data – data penting tersebut tidak bisa 

digunakan lagi, penulis tertarik membuat suatu aplikasi yang dapat membantu 

baik pihak sekolah atau pun pihak siswa agar mempermudah dalam pemrosesan 

pendaftaran calon siswa baru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bangka yang 

beralamat di Jl. Taruma Negara, desa Karya Makmur, Kec. Pemali, Kab. Bangka, Prov. 

Kepulauan Bangka Belitung. 

Dikembangkannya sistem penerimaan siswa baru (PSB) secara online ini 

diharapkan akan membuat pelaksanaan PSB menjadi lebih transparan, akuntabel 

dan akomodatif. Sekolah dapat mengurangi kecurangan-kecurangan yang terjadi 

pada pelaksanan PSB secara manual. Dengan demikian, tidak akan ada lagi pihak-
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pihak yang merasa tidak puas ataupun dirugikan. Selain itu sistem ini akan 

menjadikan proses pendataan lebih mudah dan cepat. Pelaksanaan PSB akan 

menjadi lebih efisien, baik dalam hal waktu, tempat, biaya maupun tenaga.  

Saat ini, sudah ada beberapa penelitian yang membahas mengenai sistem 

infomasi penerimaan siswa baru (PSB). Namun sistem yang ada masih sedikit 

yang mengadopsi teknologi web dan internet. Selain itu, prosedur dan tampilan 

yang digunakan masih cukup sulit dipahami khususnya bagi orang awam yang 

akan mengaksesnya. Muncul ide untuk membuat sistem informasi penerimaan 

siswa baru (PSB) berbasiskan teknologi web dengan model Framework FAST. 

Dengan sistem ini, sekolah atau panitia dapat mengelola pelaksanaan PSB seperti 

proses pendaftaran, proses daftar ulang dan hasil pengumuman, peserta dan orang 

tua juga dapat dengan mudah memonitor pelaksanaan PSB serta menggali 

informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PSB dari lokasi manapun dan 

kapanpun melalui perangkat komputer  atau smartphone yang terhubung dengan 

jaringan internet. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mencoba untuk membuat 

suatu Rancangan Sistem Informasi penerimaan siswa baru di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Bangka. Dan judul yang diambil yaitu “SISTEM 

INFORMASI PENERIMAAN SISWA BARU BERBASIS WEB PADA 

MADRASAH  TSANAWIYAH NEGERI 1 BANGKA” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan latar belakang, maka dapat dirumuskan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara menganalisis sistem informasi penerimaan siswa baru 

berbasis Web pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bangka dengan model 

Framework Fast? 

2. Bagaimana merancang sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis 

web pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bangka dengan model 

Framework Fast? 
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3. Bagaimana sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web dengan 

menggunakan model Framework Fast mampu membantu meningkatkan 

pelayanan dan memudahkan mengelola data penerimaan siswa baru pada 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bangka? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar topik yang dibahas tidak menyimpang dari penelitian ini, maka 

batasan masalah yang dibahas terdiri dari: 

1. Hanya membahas tentang penerimaan siswa baru secara online pada 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bangka. 

2. Rancangan sistem informasi penerimaan siswa baru ini menggunakan data-

data seperti (formulir pendaftaran, formulir daftar ulang dan hasil laporan 

pengumuman) yang telah diperoleh dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 

Bangka. 

3. Sistem yang akan dibangun ini hanya dapat dikelola oleh administrator (Staf 

TU) dan diakses oleh calon siswa. 

4. Aplikasi ini dibangun menggunakan PHP dan MySql sebagai databasenya. 

5. Sistem ini di fokuskan pada data siswa yang diterima menjadi murid baru di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bangka yang dilakukan oleh Panitia 

Penerimaan Siswa Baru. 

6. Proses pendaftaran hanya membahas prosedur pendaftaran siswa baru bukan 

siswa pindahan. 

7. Output yang di hasilkan berupa informasi penerimaan siswa baru secara 

online, yang terdiri dari Laporan Pengumuman dan Laporan Penerimaan 

Siswa Baru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bangka. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berikut ini merupakan tujuan dan manfaat penelitian dari Sistem Informasi 

Penerimaan Siswa baru Berbasis Web pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 

Bangka : 
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1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis dan merancang sebuah sistem informasi penerimaan siswa 

baru yang dapat memudahkan untuk melakukan pendaftaran siswa baru. 

2. Merancang sebuah sistem informasi penerimaan siswa baru yang dapat 

memudahkan pencarian arsip data. 

3. Merancang sebuah sistem informasi penerimaan siswa baru yang dapat 

menyimpan data dengan aman sehingga resiko kehilangan data sangat kecil. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

a.  Menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam bidang bahasa 

pemrograman web dan hal-hal yang berkaitan dengan perancangan 

sistem.  

b. Menambah pengalaman dan wawasan dalam penelitian yang 

berhubungan dengan bidang teknologi informasi.  

c.  Mengetahui sistem yang berjalan ditempat objek yang diteliti, dan 

mengetahui permasalahan dari sistem yang lama. 

2.   Bagi masyarakat (calon siswa) 

a. Memberikan kemudahan bagi calon siswa baru dalam hal 

mendaftarkan diri tanpa harus mendatangi sekolah, karena dapat 

diakses dimanapun melalui komputer atau smartphone yang terhubung 

dengan internet. 

b. Memberikan kemudahan bagi calon siswa dalam memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan proses penerimaan siswa baru. 

3.  Bagi Sekolah 

a. Memudahkan pihak sekolah dalam mengolah data calon siswa dan 

memudahkan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

calon siswa. 

b. Untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pada pelaksanaan 

penerimaan siswa baru. 
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1.5  Sistematika penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai materi pokok 

skripsi ini, penulis membaginya dalam bab-bab yang terdiri dari : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum isi skripsi yang meliputi 

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, 

Tujuan dan Manfaat penelitian, Sistematika Penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang menjadikan landasan dan mendasari 

penelitian yang mendukung penyusunan skripsi sesuai dengan 

judul yang diambil. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan model pengembangan perangkat lunak 

contohnya model FAST serta menjelaskan metode penelitian 

seperti, metode pengumpulan data, dan metode pengembangan 

sistem. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi misalnya tentang tujuan umum program yang dibuat 

uraian yang dibuat berdasarkan metode penelitian 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, yang berisi 

kesimpulan dan saran dari penulis yang kiranya bermanfaat. 

Disamping itu, untuk melengkapi skripsi ini penulis juga 

melampirkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan materi 

penulisan skripsi ini. 

 


