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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju sehingga 

sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan sekarang menjadi kenyataan, 

hal itu berdampak banyak diciptakan sistem teknologi informasi dan komunikasi. 

Teknologi informasi saat ini memungkinkan orang untuk berkomunikasi multi 

arah tanpa memiliki hambatan jarak, tempat dan waktu. Peranan sistem teknologi 

informasi juga sangat mendukung pengolahan data dalam suatu perusahaan, 

organisasi, lembaga, atau instansi dengan maksud untuk mempermudah 

mendapatkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu.  

Informasi merupakan salah satu sumber daya strategis suatu organisasi, 

oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya visi dan misi suatu organisasi, 

pengelolaan informasi menjadi salah satu kunci sukses. Sistem informasi 

merupakan salah satu sub sistem organisasi untuk mengelola informasi. Saat ini 

sistem informasi dioperasikan oleh hampir seluruh sumber daya manusia suatu 

organisasi sehingga tidak dapat dipisahkan dengan operasi dan kehidupan 

organisasi, Berbagai jenis organisasi saat ini membutuhkan sistem informasi 

untuk mendukung proses bisnis mereka, Terkadang hal ini membuat masyarakat 

beradaptasi dengan teknologi mobile yang ada. Maka dari itu dengan 

berkembangnya teknologi mobile yang ada di harapkan mampu memberikan 

sarana yang diperlukan bagi kelangsungan, kenyamanan dan kemudahan hidup 

manusia. Pemilihan teknologi mobile untuk salah satu pengembangan aplikasi 

selain lebih mudah pengoprasinya, karena sifat dari mobile yang fleksibel menjadi 

salah satu alasannya. Sehubung dengan masalah tersebut maka penulis termotivasi 

untuk melakukan penelitian mengenai pendaftaran siswa baru yang di laukuan 

menggunakan media mobile.  Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul.  
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“RANCANG BANGUN APLIKASI PENDAFTARAAN SISWA BARU DI 

MTS NURUL HIKMAH SECARA ONLINE  BERBASIS ANDROID” 

Adapun penelitian terdahulu yang di jadikan refrensi penelitian mengenai 

“Sisitem informasi penerimaan siswa didik baru mengg unakan metode Aqile”. 

Penelitian mengenai “Registrasi Calon Siswa Baru Berbasis Mobile Android di 

SekolahMenengah Atas Negeri 9 Manado”. Penelitian mengenai “Pengembangan 

Aplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Android Dilengkapi dengan Fitur 

Push Notification”. Penelitian mengenai “Aplikasi pendaftaran sisiwa baru 

berbasss android di smk gorontalo”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka perlu dirumuskan 

suatu masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara memperkenalkan aplikasi pendaftaran secara online 

kekalangan maysarakat sehingga para orang tua tidak harus ke sekolah 

untuk mendaftarakn anaknya ? 

2. Bagaimana cara mengimplementasikan agar orang tua siswa  memperoleh 

informasi apakah siswa yang mendaftar sudah terdaftar atau belum 

sehingga meniumbulkan kebingungan ? 

3. Bagaimana cara mengatasi apabila terjadi kehilangan dokumen 

pendaftaran yang memuat data-data peserta didik baru ? 

 

1.3 Batasan Masalah   

Dalam membuat aplikasi ini di perlukan pembatasan agar tidak 

menyimpang dari topik yang di ambil.  Pembatasan sistem infomasi aplikasi 

tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada lingkungan MTs dalam pendaftraan 

siswa baru 

2. Data yang digunakan diperoleh dari data yang dimasukan dari peserta 

didik baru melalui aplikasi. 
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3. Aplikasi ini dapat berjalan di perangkat komunikasi bergerak dengan 

sistem operasi android mulai dari android versi 4.2.2.  

4. Aplikasi ini dikhususkan untuk peserta diddik yang akan mendaftarkan diri 

ke MTs 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan dan manfaat yang akan dicapai dari pembuatan aplikasi 

pendaftaran siswa baru berbasisi android ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan merupakan sebagai berikut : 

1. Untuk memberikan layanan kepada sisawa baru yang akan mendaftar  

2. Untuk mengetahui Bagaimana prosess pendaftaran siswa baru di sekolah 

MTs 

3. Untuk mengetahui Bagaimana perancangan Penerimaan Siswa baru 

berbasisi androud. 

4. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem informasni 

pendaftaran siswa baru  

 

1.4.2 Manfaat  

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan merupakan sebagai berikut  

1. Membantu tenaga pendidik dalam menyampaikan informasi, dengan 

dibuatnya aplikasi ini diharapkan tenaga sekolah mampu memberikan 

pelayanan yang lebih baik, cepat dan akurat seputar informasi penerimaan 

siswa baru. 

2. Memudahkan orang tua dalam mendaftrkan anaknya. 

3. Berkembangnya sistem informasi di dunia sekolah khususnya kegiataan 

penerimaan siswa baru. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk memberi gambaran umum mengenai 

penelitian yang dilakukan dan kejelasan mengenai penulisan hasil penelitian. 

Laporan hasil penelitian ini ditulis dengan sistematik sebagai berikut : 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan awal yang mengemukakan latar belakang, 

maksud dan tujuan, metodologi pengembangan perangkat lunak, 

batasan masalah dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai berbagai macam landasan teori yang 

digunakan dan sesuai dengan kebutuhan, sejarah android, dan 

software/development tools yang digunakan dalam pengembangan 

aplikasi ini. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang Model pengembangan sistem yang 

digunakan peneliti dalam membangun aplikasi Sistem Informasi 

Penerimaan Siswa baru di MTs Nurul Hikmat ini adalah model 

waterfall. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai proses implementasi, sarana yang 

dibutuhkan dan cara penggunaan aplikasi yang telah dibuat. 

Kemudian dilanjutkan dengan tahapan evaluasi untuk memberikan 

gambaran mengenai keberhasilan aplikasi yang telah dibuat. 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini akan menjelaskan kesimpulan dan saran mengenai 

perangkat lunak yang dikembangkan untuk keperluan 

pengembangan lebih lanjut. 

 


