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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bangka adalah jenjang paling dasar pada 

pendidikan formal di Bangka Belitung, setara dengan Sekolah Dasar, yang 

pengelolaannya dilakukan oleh Kementrian Agama. Sekolah tersebut masih 

melakukan pendaftaran siswa baru secara manual yaitu dengan datang ke sekolah 

dan mengisi from pendaftaran di tempat, hal ini menghambat pendaftar yang 

beralokasi jauh dalam melakukan pendaftaran, maka dari itu penulis 

merekomendasikan untuk melakukan pendaftaran dengan menggunakan aplikasi 

yaitu Aplikasi Pendaftaran Online Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bangka 

Berbasis Android. 

Dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin maju jaman 

sekarang, mendorong manusia untuk mengakses komunikasi dan informasi kapan 

saja dan dimana saja. Saat ini, smartphone android dapat di manfaatkan dalam 

beberapa aspek, tak terlepas dibidang pendidikan kecanggihan teknologi 

merupakan salah satu Aplikasi yang dapat menawarkan jasa kemudahan dalam 

pendidikan khususnya bagi sistem pendaftaran di sekolah  Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 2 Bangka. Sistem informasi membantu dalam penyimpanan dan 

pengolahan data yang masuk dan keluar serta mampu meningkatkan mutu sekolah 

tersebut dan juga mampu menimialisir terjadinya kehilangan data pada saat proses 

penyimpanan dan pengolahan data terjadi. 

Sistem dapat digunakan untuk membantu proses pendaftaran di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 2 Bangka. Contoh penginputan data siswa dilakukan secara 

online , proses pendaftaran siswa dapat terjadi di dalam sebuah perangkat lunak 

smartphone android. 

Salah satu solusi mudah dari permasalahan tersebut adalah pengolahan data 

dari mobile yang di harapkan mampu memudahkan calon siswa baru dan guru 

dalam melakukan penginputan dan penerimaan data siswa. Memudahkan para 
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calon siswa baru yang berlokasi jauh dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bangka 

untuk melakukan pendaftaran tersebut. 

Penelitian terdahulu yang terkait, Pertama, penelitian 
[1]

, "Registrasi Calon 

Siswa Baru Berbasis Mobile Android di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 

Manado", Aplikasi ini dibuat untuk membantu calon siswa baru untuk melakukan 

pendaftaran menggunakan perangkat mobile dan membantu pihak sekolah untuk 

mengolah data pendaftaran. 

Kedua, Penelitian
[2]

, "Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru 

Berbasis Android Menggunakan Metode Agile", Hasil yang didapatkan dalam 

penelitian Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Andoid 

Menggunakan Metode Agile adalah kemudahan peserta didik baru dalam 

melakukan pendaftaran di SMK 17 Agustus Genteng Banyuwangi dan metode 

agile dapat menyesuaikan terhadap perubahan yang ada pada penerimaan peserta 

didik baru dengan fitur layanan home, jadwal pendaftaran, data pendaftar, 

formulir pendaftaran dan persyaratan pendaftaran, sehingga dapat mempermudah 

panitia dalam mengelola data peserta didik baru yang mendaftar dari SMP/MTs 

dan informasi pengumuman penerimaan peserta didik baru.  

Ketiga, Penelitian
[3]

, "Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Ibadah Umat 

Islam Untuk Siswa Sekolah Dasar Berbasis Android", Aplikasi ini dibuat agar 

dapat menunjukkan kedisiplinan anak berdasarkan grafik anak yang terlihat dari 

hari kehari tentang bagaimana  kemajuan ibadah siswa tersebut secara mobile. 

Keempat, Penelitian
[4]

, "Perancangan Dan Implementasi Aplikasi 

Pendaftaran Online Porkota Berbasis Client Server Menggunakan Web Dan 

Android", Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya aplikasi pendaftaran online 

PORKOTA berbasis client server menggunakan web dan android. 

Kelima, Penelitian
[5]

, "Perancangan Aplikasi Pengolah Data Siswa 

Berbasis Android (Studi Kasus :  Mis Nurul Huda Labuhan Batu Selatan)", 

Penelitian ini menghasilkan perancangan aplikasi pengolah data siswa berbasis 

android bagi MIS NuruL Huda Labuhanbatu Selatan. 

  



 

3 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis membuat rumusan masa-

lah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun Aplikasi Pendaftaran Siswa Baru di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 2 Bangka Berbasis Android ? 

2. Bagaimana cara kerja Aplikasi Pendaftaran Siswa Baru di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 2 Bangka Berbasis Android ? 

3. Bagaimana Penerapan aplikasi Pendaftaran Siswa Baru Berbasis Android 

kepada calon siswa baru ? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan pembuatan Aplikasi Pendaftaran Online Pada Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 2 Bangka Berbasis Android sebagai berikut : 

1. Untuk mengembangkan sistem informasi dan mutu sekolah yang dapat 

mengatasi permasalahan kehilangan data inputan Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 2 Bangka. 

2. Untuk meningkatkan kepuasaan pada calon siswa baru di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 2 Bangka terutama pada yang berlokasi jauh dari 

sekolah. 

3. Untuk meningkatkan kinerja pada sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 

Bangka. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian Aplikasi Pendaftaran Online Pada Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 2 Bangka Berbasis Android sebagai berikut : 

1. Dengan adanya aplikasi ini sebagai sarana untuk pendaftaran siswa baru 

dapat mempermudah operator sekolah dalam sistem pendaftaran sekolah. 

2. Dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan mutu sekolah Madrasah 

Ibtidaiyan Negeri 2 Bangka.  

3. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu mempermudah sistem 

pendaftaran bagi calon siswa baru mendaftarkan diri. 
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1.4. Batasan Masalah 

Berikut beberapa batasan masalah pada. Aplikasi Pendaftaran Siswa Baru 

Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bangka Berbasis Android, agar tidak 

menyimpang dari pokok pembahasan penulis membatasi masalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini di bangun menggunakan Aplikasi Android Studio, Xampp 

Version 3.2.1 sebagai Admin, dan Sublime Text. 

2. Aplikasi ini mengunakan database MySQL. 

3. Aplikasi disarankan untuk OS Android. 

4. Aplikasi ini bersifat online karena digunakan untuk masyarakat umum. 

5. Aplikasi diutamakan pada Pendaftar yang berlokasi jauh dari Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 2 Bangka. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran isi 

laporan ini sehingga memberikan kemudahan untuk melihat isi dari laporan ini, di 

maksud dalam. Pendaftaran online pada madrasah ibtidaiyah negeri 2 bangka ber-

basis android. Laporan Skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan pokok pikiran 

tiap-tiap bab sebagai berikut : 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, dan tujuan penulisan laporan tersebut, dijelaskan juga batasan 

masalah, dan sistmatika penulisan. 

 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

Berisi tentang dasar teori yang mendukung dan mendasari penulisan 

skripsi ini, yaitu mengenai definisi - definisi, penjelasan mengenai 

perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan aplikasi. 
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BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Membahas mengenai model, metode penelitian, pengembangan software 

dan tools yang digunakan. 

 

BAB 4  PEMBAHASAN 

Berisi tentang analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, 

analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem, perancangan sistem serta 

menguraikan model, metode dan tools pengembangan software. 

Implementasi berisi pengujian terhadap hasil yang diperoleh dari tahap 

pembuatan aplikasi kemudian mengimplementasikan ke perangkat 

smartphone. 

 

BAB 5 PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terkahir dimana bab ini  memberikan kesimpulan 

yang didapat setelah melakukan penelitian dan keseluruhan bab serta 

saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pekembangan. 

 


