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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, 

berbanding lurus dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan informasi. 

Hal ini mendorong berbagai lembaga pendidikan khususnya SMAN 2 Sungaiselan 

untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kegiatan 

akademiknya, misalkan pendaftaran siswa baru. Salah satu contoh pemanfaatan 

produk TIK untuk keperluan tersebut adalah Smartphone Android. Saat ini 

smartphone dengan sistem operasi Android sangat populer dan digunakan oleh 

berbagai kalangan masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Kepopuleran 

Android ini disebabkan adanya smartphone Android dengan harga di bawah 1 juta 

rupiah, dukungan media, aplikasi dan permainan dalam jumlah banyak dan gratis, 

serta update dari developer yang dilakukan secara berkala.  

Selama ini proses pendaftaran siswa baru di SMAN 2 Sungaiselan masih 

dilakukan secara manual, dengan kata lain calon siswa harus datang langsung ke 

sekolah sekalipun rumahnya jauh dari sekolah. Selain itu, pihak sekolah masih 

mengolah dan menyimpan data dari calon siswa baru di kertas yang menyebabkan 

data tersebut sulit dikelola dan rentan hilang. Banyaknya calon siswa yang 

mendaftar di SMAN 2 Sungaiselan menyebabkan antrian menjadi sangat panjang, 

sehingga mereka harus menunggu dalam waktu yang lama. Selain itu, minimnya 

informasi yang tersedia mengenai jurusan yang ada di SMAN 2 Sungaiselan 

menyebabkan calon siswa dan walinya menjadi bingung dalam menentukan 

jurusan yang dipilih ketika mendaftar. 

Salah satu pemanfaatan TIK yang dirasakan dapat mengatasi 

permasalahan yang telah dijabarkan di atas adalah dengan mengembangkan 

aplikasi pendaftaran siswa baru berbasis Android. Android dipilih karena banyak 

digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat dan aplikasinya dapat 

dikembangkan dengan bebas dan banyak referensi apabila dibandingkan dengan 
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iOS. Calon siswa dapat melakukan beberapa hal dengan menggunakan aplikasi 

yang akan dikembangkan, misalnya mengisi form pendaftaran siswa baru dan 

memeriksa status pendaftaran mereka. Selain itu, calon siswa juga dapat membaca 

pengumuman terkait penerimaan siswa baru, melihat profil SMAN 2 Sungaiselan 

dan informasi mengenai jurusan yang tersedia, sekaligus galeri foto kegiatan dan 

fasilitas sekolah. Selain calon siswa, aplikasi ini juga dapat digunakan oleh pihak 

sekolah untuk mengatur tanggal pendaftaran, memverifikasi pendaftaran siswa 

baru, membuat pengumuman baru, dan mengekspor laporan daftar calon siswa 

untuk dicetak.  

Beberapa penelitian yang terkait dengan aplikasi pendaftaran siswa baru 

berbasis Android telah pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Penelitian 

oleh Ismail Mohidin pada tahun 2018 yang berjudul “Aplikasi Pendaftaran Siswa 

Baru SMA/SMK Provinsi Gorontalo Berbasis Android.” Laurentinus dan Riska 

Diana mengimplementasikan algoritma Fisher-Yates di aplikasi Android 

penerimaan mahasiswa baru” di tahun 2018. Penelitian  Kiki Yasdomi,dkk. pada 

tahun 2018 berjudul “ Pemanfaatan Teknologi Smartphone untuk Proses 

Penerimaan Mahasiswa Baru Secara Online.”  Penelitian  Kenneth,dkk. pada 

tahun 2014 berjudul “Registrasi Calon Siswa Baru Berbasis Mobile Android di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Manado.” Penelitian Lukas Tommy,dkk. Pada 

tahun 2019 berjudul “ Recommender System Dengan Kombinasi Apriori dan 

Content-Based Filtering Pada Aplikasi Pemesanan Produk.” 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas, akan dibuatkan 

laporan Kerja Praktek (KP) yang berjudul “Aplikasi Pendaftaran Siswa Baru 

pada SMAN 2 Sungaiselan Berbasis Android”. Dengan adanya aplikasi ini  

diharapkan bisa mempermudah calon siswa dalam mendaftar di SMAN 2 

Sungaiselan dan memperoleh informasi berupa profil, fasilitas, dan jurusan yang 

ada di SMAN 2 Sungaiselan. Selain itu, diharapkan juga aplikasi dapat 

mempermudah pihak sekolah dalam mengelola dan melaporkan data pendaftaran 

siswa baru. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas terdapat berbagai permasalahan yang 

dapat diidentifikasi. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana mengembangkan aplikasi pendaftaran siswa baru berbasis 

Android di SMAN 2 Sungaiselan? 

2. Bagaimana membuat kegiatan pendaftaran siswa baru di SMAN 2 

Sungaiselan  menjadi lebih efisien dan lebih mudah dengan menggunakan 

aplikasi yang dikembangkan? 

3. Bagaimana menyampaikan informasi terkait profil, jurusan, dan fasilitas 

SMAN 2 Sungaiselan ke calon siswa dengan menggunakan aplikasi yang 

dikembangkan? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penulisan  

1.3.1. Tujuan Penulisan  

Tujuan dari penelitian mengenai aplikasi pendaftaran siswa baru pada 

SMAN 2 Sungaiselan adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan aplikasi pendaftaran siswa baru berbasis Android di 

SMAN 2 Sungaiselan 

2. Membuat kegiatan pendaftaran siswa baru di SMAN 2 Sungaiselan 

menjadi lebih efisien dan lebih mudah dengan menggunakan aplikasi yang 

dikembangkan. 

3. Menyampaikan informasi terkait profil, jurusan, dan fasilitas SMAN 2 

Sungaiselan ke calon siswa dengan menggunakan aplikasi yang 

dikembangkan 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian mengenai aplikasi pendaftaran siswa baru pada 

SMAN 2 Sungaiselan berbasis Android  ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 
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a. Menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan aplikasi 

pendaftaran siswa baru berbasis Android sekaligus pembuatan 

laporannya.  

b. Menjadi salah satu syarat dalam mengikuti skripsi yang akan diadakan 

kampus peneliti pada semester berikutnya 

2. Bagi Instansi 

Pekerjaan panitia pendaftaran siswa baru di SMAN 2 Sungaiselan dalam 

hal mengelola data dan pengumuman menjadi lebih mudah dan lebih 

efisien.  

3. Bagi Calon Siswa  

a. Proses pendaftaran di SMAN 2 Sungaiselan menjadi lebih mudah dan 

lebih efisien. 

b. Informasi terkait pendaftaran siswa baru di SMAN 2 Sungaiselan 

menjadi lebih mudah didapat tanpa harus datang atau bertanya ke 

pihak sekolah. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan-batasan yang ada agar pembahasan aplikasi penerimaan siswa 

baru yang akan dilakukan tidak terlalu luas adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dikembangkan hanya dapat digunakan untuk mendaftar dan 

mengakses informasi di SMAN 2 Sungaiselan. 

2. Aplikasi yang dikembangkan dapat digunakan calon siswa untuk 

mendaftar sebagai siswa baru, memeriksa status pendaftaran, membaca 

pengumuman, melihat profil SMAN 2 Sungaiselan, melihat informasi 

jurusan, sekaligus melihat galeri foto kegiatan dan fasilitas sekolah. 

3. Aplikasi yang dikembangkan dapat digunakan oleh panitia pendaftaran 

siswa baru SMAN 2 Sungaiselan yang memiliki hak akses untuk 

memverifikasi data pendaftar, membuat pengumuman, mengekspor 

laporan data pendaftar, dan mengatur tanggal pendaftaran. 

4. Laporan KP ini hanya membahas kegiatan akademik berupa pendaftaran 

siswa baru di SMAN 2 Sungaiselan. 
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5. Aplikasi yang dikembangkan menggunakan database MySQL yang 

terdapat di web server XAMPP.  

6. Aplikasi yang akan dikembangkan pada laporan KP ini hanya berupa 

rancangan dan desain. 

7. Aplikasi hanya dapat digunakan untuk smartphone Android dengan API 

Level 15 ke atas (4.0.3 Ice Cream Sandwich) . 

 

1.5  Metodologi Penelitian 

 Model, metode dan tools pengembangan sistem yang digunakan pada 

laporan KP ini adalah model waterfall, metode berorientasi objek, dan Unified 

Modelling Languange (UML). 

 

1.5.1. Model pengembangan sistem 

 Pada penelitian ini  akan digunakan  model air terjun atau yang sering 

disebut waterfall. Model waterfall biasanya juga dinamakan siklus hidup klasik 

(classic life cycle), dimana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis 

dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak.  

Beberapa tahapan yang ada di model waterfall yaitu sebagai berikut : 

1. System Engineering, merupakan bagian awal dari pengerjaan dari suatu 

proyek perangkat lunak. Dimulai dengan mempersiapkan segala hal yang 

diperlukan dalam pelaksanaan proyek.  

2. Analysis, merupakan tahapan dimana system engineering menganalisis 

segala hal yang ada pada pembuatan proyek atau pembangunan perangkat 

lunak yang bertujuan untuk memahami sistem yang ada, mengidentifikasi 

masalah dan mencari solusinya. 

3. Design, tahapan ini merupakan tahapan menerjemah dari keperluan atau 

data yang telah dianalisis kedalam nemtuk yang mudah di mengerti oleh 

pemakai (user).  

4. Coding, Untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal ini adalah 

komputer, maka desain tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang 

dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui 
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proses coding. Tahap ini merupakan implementasi dari tahap design yang 

secara teknis nantinya dikerjakan oleh programmer. 

5. Testing / Verification, Sesuatu yang dibuat haruslah diujicobakan. 

Demikian juga dengan software. Semua fungsi-fungsi software harus 

diujicobakan, agar software bebas dari error, dan hasilnya harus benar-

benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya. 

6. Maintenance, Pemeliharaan suatu software diperlukan, termasuk di 

dalamnya adalah pengembangan, karena software yang dibuat tidak 

selamanya hanya seperti itu. Ketika dijalankan mungkin saja masih ada 

errors kecil yang tidak ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-

fitur yang belum ada pada software tersebut. Pengembangan diperlukan 

ketika adanya perubahan dari eksternal perusahaan seperti ketika ada 

pergantian sistem operasi, atau perangkat lainnya. 

 

1.5.2.  Metode Pengembangan Sistem 

  Pada penelitian ini penulis menggunakan, metode berorientsi objek atau 

OOP(Object Oriented Programming). Pada metode pemrograman yang 

berorientasi kepada objek dimana di dalam metode ini terdapat classes, object dan 

message yang berkaitan dengan sistem informasi yang akan dibuat. OOP memiliki 

beberapa keuntungan dalam pemrograman, di antaranya: 

1. OOP menyediakan struktur modular yang jelas untuk program sehingga 

OOP sangat bagus digunakan untuk mendefinisikan tipe data abstrak di 

mana detil implementasinya tersembunyi. 

2. OOP akan mempermudah dalam memaintain dan memodifikasi kode yang 

sudah ada. Objek yang baru dapat dibuat tanpa mengubah kode yang sudah 

ada. 

3. OOP menyediakan framework untuk library kode di mana komponen 

software yang tersedia dapat dengan mudah diadaptasi dan dimodifikasi 

oleh programmer. Hal ini sangat berguna untuk mengembangkan GUI 

(Graphical User Interfaces). 
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 1.5.3. Tools Pengembangan Sistem 

 Pada penelitian ini penulis menggunakan UML sebagai alat bantu 

pengembangan sistem. UML memiliki diagram-diagram untuk menjelaskan 

secara grafis elemen-elemen yang terdapat di dalam sistem yang akan dibuat. 

Adapun diagram UML yang akan digunakan antara lain: 

1. Activity diagram  

  Activity diagram menunjukkan proses kerja sistem. Diagram aktivitas 

digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan-kegiatan dalam sebuah operasi 

meskipun juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan alur kegiatan yang 

lainnya, seperti use case atau suatu interaksi, dan dapat menunjukkan 

bagaimana aktivitas interaksi antara perangkat lunak dan manusia yang 

menggunakannya.  

2. Use Case Diagram 

Use case diagram adalah gambaran grafis dari beberapa atau semua actor, 

use case, dan interaksi diantaranya yang memperkenalkan suatu sistem. 

Use case diagram tidak menjelaskan secara detil tentang penggunaan use 

case, tetapi hanya memberi gambaran singkat hubungan antara use case, 

aktor, dan sistem. Di dalam use case ini akan diketahui fungsi-fungsi apa 

saja yang berada pada sistem yang dibuat. menunjukan bagaimana orang 

orang berintereaksi dengan sistem tersebut.  

3. Sequence Diagram 

 Sequence Diagram ini menunjukkan diagram yang menggambarkan 

kolaborasi dinamis antara sejumlah object. Kegunaannya untuk 

menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara object juga interaksi 

antara object.  

4. Class Diagram 

Class diagram menunjukkan model statis yang menggambarkan struktur 

dan deskripsi class serta hubungannya antara class.  Class diagram mirip 

ER-Diagram pada perancangan database, bedanya pada ER-diagram tdk 

terdapat operasi/methode tapi hanya atribut. Class  terdiri dari nama kelas, 

atribut dan operasi/methode. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan menggambarkan uraian bab per bab dari 

keseluruhan bab agar penulisan laporan kerja praktek lebih terarah dan tersusun 

dengan baik. Adapun sistematika penulisan dari laporan KP yang akan dibuat 

yaitu sebagai berikut :  

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penulisan, batasan masalah,metodologi penelitian, 

serta sistematika penulisan laporan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Membahas tentang landasan teori yang diambil dan digunakan 

dalam melakukan penulisan sekaligus penelitian terdahulu yang 

terkait penelitian yang akan dilakukan. Sumber-sumber teori ini 

dijadikan acuan dan panduan dalam melakukan penulisan teori. 

seperti aplikasi, pendaftaran, SMA, Android, Java, MySQL, 

Android Studio, XAMPP, dan pengujian black box 

BAB III  ORGANISASI 

Bab ini berisikan penjelasan tentang instansi KP(Kuliah Praktek), 

sejarah, struktur organisasi, tugas, dan wewenang setiap bagian 

organisasi. 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang defenisi masalah atau analisa yang terkait 

dengan topik yang diambil, analisis sistem berjalan, analisis sistem 

usulan, rancangan basis data, dan rancangan layar berikut  

pembahasannya. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dari bab-bab yang ada,  

dimana bab ini menguraikan kesimpulan dari keseluruhan bab serta 

saran-saran sebagai masukan untuk penelitian terkait dengan 

penelitian ini di masa mendatang.  


