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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat maka semakin banyak

tuntutan didalam memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Informasi

merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting di era

globalisasi seperti sekarang ini. Dalam instansi pemerintah yang bergerak di

bidang pendidikan, sekolah merupakan modal dasar untuk membangun Sumber

Daya Manusia yang handal sejak dini. Peningkatan mutu pendidikan ditandai oleh

kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, mutu

pendidikan harus dilihat dari seluruh aspek, termasuk di dalamnya menyangkut

tingkat kemampuan lulusannya.

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 adalah bidang pendidikan. Dalam

pendaftaran siswa baru memiliki persyaratan, seperti biodata siswa baru,

akta kelahiran, kartu keluarga yang biasanya sekolah tersebut masih mendata

secara manual sehingga hal tersebut dinilai kurang efektif karena hal tersebut,

penulis tertarik membuat suatu aplikasi yang dapat membantu baik pihak sekolah

atau pun pihak siswa agar mempermudah dalam pemprosesan pendaftaran siswa

baru di SMA Sinar Jaya Tempilang yang beralamat Jl. Raya Panglima Angin No.1

Tempilang Kec.Tempilang Kab.Bangka Barat. Dari tahun ke tahun jumlah calon

siswa yang mendaftar di SMA Sinar Jaya Tempilang semangkin banyak. Dimana

setiap calon siswa dapat mendaftar dengan ketentuan-ketentuan yang telah

disepakati oleh sekolah tersebut.

Munculnya ide untuk membuat sistem informasi penerimaan siswa baru

berbasis web dengan menggunakan model object oriented. Dengan sistem ini
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sekolah atau panitia dapat mengelola pelaksanaan penerimaan siswa baru seperti

pendaftaran.

Berdasakan latar belakang tersebut maka penulis mencoba untuk membuat

suatu Rancangan Sistem Informasi penerimaan siswa baru di SMA Sinar Jaya

Tempilang Bangka Barat. Dan judul yang diambil yaitu “ANALISIS DAN

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN SISWA BARU

PADA SMA SINAR JAYA TEMPILANG BERBASIS WEB DENGAN

MODEL OBJECT ORIENTED”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dibahas maka penulis merumuskan

bagaimana membangun sistem pendaftaran secara online untuk penerimaan siswa

baru.

1.3 Batasan Masalah

Agar permasalahan dapat diatasi dengan baik dan terarah pada tujuan yang

diinginkan, maka penulis membuat batasan masalah penerimaan siswa baru.

Adapun masalah yang dibahas dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

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

data yang telah di peroleh dari SMA Sinar Jaya Tempilang.

2. Sistem ini menginput indentitas siswa yang mendaftar di SMA Sinar Jaya

Tempilang.

3. Sistem ini menginput data calon siswa baru dan mengupload berkas-berkas

persyaratan calon siswa baru.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah menggambarkan cara pengumpulan informasi serta

data-data yang di perlukan. Dalam melakukan suatu perancangan sistem informasi

diperlukan adanya suatu metodologi. Metodologi yang diperlukan sebagai alat

bantu untuk mempermudahkan pekerjaan dalam melakukan perancangan suatu

sistem informasi.
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Model pengembang perangkat lunak yang digunakan oleh penulis adalah

model waterfall. Adapun tahapan yang digunakan dalam penelitian, yaitu :

Analisa, Perancangan, Implementasi. Sedangkan metode penelitian Penulis

menggunakan metode berorientasi obyek dalam penelitian ini. Dan alat bantu

pengembangan sistem dalam merancang sistem pada penelitian ini penulis

menggunakan Tool UML (Unified Modeling Language). Penulis menggunakan 4

diagram dalam Tool UML (Unified Modeling Language), yaitu Activity Diagram,

Use Case Diagram, Class Diagram, dan Sequence Diagram.

Analisa kebutuhan merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi,

model dan spesifikasi tentang perangkat lunak yang diinginkan.

Tahapan model waterfall, yaitu

1. Requirement Analysis

a. System Design

b. Implementation

c. Intergration & Testing

d. Operation & Maintenance

1.5 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penulis skripsi ini bagi mahasiswa khususnya penulis sendiri

adalah ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang web, serta memberikan

kesempatan kepada penulis untuk mendapat perbandingan.

1. Tujuan

Tujuan yang diharapkan bagi penelitian, yaitu :

a. Untuk mempermudah pihak sekolah untuk menerima peserta siswa baru

berbasis web.

b. Untuk mendapatkan informasi pendaftraan calon siswa baru dengan

cepat.
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2. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

a. Manfaat bagi peneliti

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah agar pihak sekolah

lebih cepat dan akurat dalam menyajikan informasi pendaftraan siswa

baru dan supaya calon siswa baru tidak perlu datang lagi ke sekolah

untuk mendapatkan formulir pendaftraan.

b. Manfaat bagi sekolah

Untuk mempermudah siswa baru untuk melakukan pendaftaraan secara

online.

c. Manfaat bagi masyarakat

Mempermudah masyarakat umun untuk melakukan pendaftaran siswa

baru dan mempermudah kalangan masyarakat untuk mencari informasi

tentang penerimaan siswa baru.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan dibuat untuk memberikan gambaran secara umum

mengenai skripsi yang saya lakukan. Dalam penulisannya penulis

mengelompokkan kedalam  5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian yang meliputi

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah,

Metodologi Penelitian, Tujuan dan Manfaat, Sistematika Penulisan

Laporan.
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BAB II LANDASAN TEORI

Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-

teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail.

Pada bab ini juga dituliskan tentang tools/software (komponen) yang

digunakan untuk pembuatan aplikasi atau untuk keperluan penelitian.

yang menjadi landasan dan mendasari penelitian yang mendukung

penyusunan skripsi sesuai dengan judul yang diambil.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab metodologi penelitian terdiri dari 3 bagian utama yaitu model

pengembangan perangkat lunak, metode penelitian, dan tools (alat

bantu dalam analisis dan merancang sistem informasi).

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Berisikan antara lain : struktur organisasi, jabatan tugas dan wewenang,

analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis

kebutuhan sistem usulan, analisis sistem, peracangan sistem.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat

mengemukakan kembali masalah penelitian (mampu menjawab

pertanyaan dalam rumusan masalah), menyimpulkan bukti-bukti yang

diperoleh dan akhirnya menarik kesimpulan apakah hasil yang dapat

(dikerjakan), layak untuk digunakan (diimplementasikan). Penulis tidak

diperkenankan menyimpulkan masalah jika pembuktian tidak terdapat

dalam hasil penelitian.


