
 

 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

IT (Information Technology) saat ini sangat dibutuhkan dalam pengolahan 

data dan pengambilan keputusan.IT  juga dimanfaatkan untuk mempermudah 

dalam beberapa hal, salah satunya adalah proses penerimaan calon siswa baru. 

Penerimaan calon siswa baru merupakan proses seleksi akademik pada sekolah, 

hal tersebut berkaitan dengan kemampuan dasar akademik dan minat bakat 

terhadap jenjang sekolah yang di tuju. Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan 

peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah 

pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain 

yang sederajat. 

Dengan  adanya  peraturan Menteri Pendidikan tersebut, setiap tahun ajaran 

baru banyak calon siswa baru mendaftar ke sekolah alam Bangka Belitung.Selain 

itu mereka juga membutuhkan informasi untuk melakukan pendaftaran. Namun 

mereka sedikit kesulitan karena harus membutuhkan waktu yang cukup banyak 

hanya untuk mendapatkan informasi dan  mendaftarkan diri mereka. Calon siswa 

yang akan mendaftar dihari pendaftaran, mengambil form pendaftaran dan 

mengisi. Ketika sudah diisikan, tata usaha mengumpulkan informasi menjadi 

berkas pendaftaran. Orang tua calon siswa harus membayar biaya total sebesar 

30%.  

Dengan adanya permasalahan tersebut Untuk mempermudah registrasi 

penulis membuat “ Perancangan Aplikasi Pendaftaran Siswa Baru Sekolah Alam 

Bangka Belitung Berbasis Android ”. Diharapkan dengan adanya aplikasi android 

ini, para calon siswa akan lebih mudah melakukan registrasi dimana saja. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan : 

1. Bagaimana cara membuat sebuah sistem yang nantinya dapat 

mempermudah calon siswa baru dalam mendaftarkan diri di sekolah 

alam Bangka Belitung ? 

2. Bagaimana agar calon siswa baru mendapatkan informasi mengenai 

sekolah alam Bangka Belitung dan informasi pendaftaran? 

3. Bagaimana penggunaan aplikasi ini dapat membantu pihak sekolah 

mempermudah pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak menyimpang dari topik yang telah dibuat, maka 

penulis membuat batasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di Sekolah Alam Bangka Belitung. 

2. Mengambil data berupa informasi mengenai Sekolah Alam Bangka 

Belitung dan membuat formulir sesusai dengan ketentuan dari 

Sekolah. 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 

 Adapun tujuan dari penelitian yang  dilakukan penulis adalah : 

1. Aplikasi yang dibuat ini, bertujuan agar mempermudah Sekolah Alam 

Bangka Belitung dalam memberikan informasi sekolah. 

2. Memberi kemudahan untuk Sekolah Alam Bangka Beliung untuk 

menyeleksi dan mendaptkan siswa baru.  

3. Mengembangkan ilmu yang telah didapatkan selama ini di 

perkuliahan. 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah : 

1. Dapat menerapkan secara langsung teori-teori yang didapat selama 

kuliah dan mendalaminya atau mempraktekannya secara langsung di 

lapangan. 
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2. Dapat memperdalam ilmu pengetahuan terutama dalam bidang 

aplikasi berbasis android. 

3. Bagi pihak Sekolah Alam Bangka Belitung, dapat memperoleh 

informasi untuk membantu mempermudah mereka dalam pendaftaran 

siswa baru di tahun-tahun berikutnya. 

4. Bagi peneliti berikutnya, sebagai referensi untuk melanjutkan 

penelitian berikutnya. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode yang peneliti gunakan adalah metode agile. Dimana metode ini 

mengharuskan peneliti untuk melakukan wawancara terhadap guru, staf 

sekolah serta kepala sekolah untuk mendapatkan informasi mengenai 

sekolah dan  informasi yang diperlukan dalam penelitian untuk membuat 

rancangan pendaftaran online sekolah alam Bangka Belitung berbasis 

android. Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan UML (unified 

modelling language) sebagai alat bantu untuk sistem susulan yang 

memanfaatkan metode orientasi objek dan menggunakan alat bantu untuk 

membuat desain tampilan yang sedang berjalan. 

  


