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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Penerimaan peserta didik baru merupakan proses yang terdapat mulai dari 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sekolahan maupun universitas. Dalam 

prosesnya sebelum seorang menjadi siswa/siswi, diperlukan adanya proses 

pendaftaran calon siswa. Untuk itu antara calon siswa dengan sekolah harus 

menjalin komunikasi yang baik, tepat, dan cepat. Perkembangan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat berdampak pada perubahan 

pola hidup manusia dalam segala aspek. Salah satu contoh perkembangan TIK 

yang pesat adalah internet, di mana internet dapat mempermudah manusia untuk 

berkomunikasi dan mencari informasi yang memiliki kegunaan terutama dibidang 

Pendidikan. 

 Secara umum, Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan salah satu bentuk 

satuan PAUD jalur Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program 

pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan 

prioritas sejak lahir sampai usia 4 tahun. 

TPA Tahfidz Al-Qur’an Permata Sunnah merupakan salah satu Taman 

Penitipan Anak (TPA) yang setara dengan Taman Kanak-kanak yang 

beralamatkan di jalan Raden Abdullah, No. 171 RT. 005 RW. 002 Kelurahan 

Opas Indah, Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang. Pada saat ini, proses 

pendaftaran calon peserta didik baru di TPA Tahfidz Al-Qur’an Permata Sunnah 

Pangkalpinang, dalam penerimaan dan pendaftaran belum terkomputerisasi. 

Beberapa kekurangan diantaranya pengisian formulir yang manual, berkas 

formulir pendaftaran yang sudah diisi masih ditumpuk dan berkas persyaratan 

dijilid sehingga berkas rentan rusak atau hilang dan sulit untuk ditemukan apabila 

sewaktu-waktu diperlukan kembali. 

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, penulis ingin 

membuat sebuah sistem pendaftaran peserta didik baru berbasis Android. Alasan 
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pemilihan Android sebagai system operasi sasaran dibandingkan iOS adalah 

karena pasarnya yang lebih luas, Open Source, dan harga Smartphone-nya yang 

lebih terjangkau. Selain itu Smartphone lebih fleksibel dibandingkan web dan 

Dekstop karena berukuran kecil, sehingga dapat digunakan calon siswa untuk 

mendapatkan informasi dan menginput data diri saat mendaftar. Selain itu, pihak 

sekolah dapat dengan mudah memantau data calon siswa yang sudah melakukan 

pendaftaran secara online . 

Penelitian mengenai sistem pendaftaran berbasis Android telah pernah 

dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang berjudul “ Aplikasi Pendaftaran 

Murid Baru Berbasis Android pada TK. Islam Al Faizin Jakarta Timur” yang 

dilakukan pada tahun 2020 oleh Heri Satria Setiawan[1]. Penelitian berjudul “ 

Aplikasi Pendaftaran Siswa Baru SMA/SMK Provinsi Gorontalo Berbasis 

Android” yang dilakukan pada 2019 oleh Ismail Mohidin, dkk[2]. Penelitian 

berjudul “Aplikasi Berbasis Android Penerimaan Mahasiswa Baru pada 

Universitas PGRI Madium” yang dilakukan pada 2019 oleh Yuni 

Prasetyaningtyas[3]. Penelitian yang berjudul “Pengembangan Aplikasi 

Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Android dengan Push Notification di 

STMIK Atma Luhur”  yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Lukas Tommy, 

dkk[4]. Penelitian yang Berjudul “Sistem Pendaftaran Online untuk PPDB 

SMA/SMK Negeri Provinsi Jawa Timur” yang dilakukan pada tahun 2020 oleh 

Diana Purwitasari, dkk[5]. 

Berdasarkan uraian di atas, akan dilakukan penelitian berjudul “Aplikasi 

Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Android di TPA Tahfidz Al-

Qur’an Permata Sunnah Pangkalpinang”. Diharapkan dengan adanya sistem 

pendaftaran ini dapat memudahkan calon peserta didik baru dalam melakukan 

pendaftaran sekaligus mendapatkan informasi secara tepat dan akurat. Selain itu, 

sistem pendaftaran ini juga diharapkan juga dapat mempermudah pihak sekolah 

dalam mengolah data calon peserta didik yang sudah mendaftar dan pengarsipan 

data pendaftar menjadi lebih baik. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, diproleh beberapa masalah yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun aplikasi pendaftaran peserta didik baru berbasis 

Android di TPA Tahfidz Al-Qur’an Permata Sunnah Pangkalpinang? 

2. Bagaimana memudahkan calon peserta didik baru dalam melakukan 

pendaftaran di TPA Tahfidz Al-Qur’an Permata Sunnah Pangkalpinang? 

3. Bagaimana memudahkan calon peserta didik dalam mendapatkan 

informasi mengenai TPA Tahfidz Al-Qur’an Permata Sunnah tanpa harus 

datang ke sekolah? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa Batasan masalah pada penelitian yang akan dilakukan, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dibangun hanya bisa di gunakan oleh calon peserta didik 

yang akan mendaftar di TPA Tahfidz Al-Qur’an Permata Sunnah 

Pangkalpinang. 

2. Aplikasi android yang dibangun bisa di gunakan oleh calon peserta didik 

untuk melakukan pendaftaran dan melihat informasi mengenai TPA 

Tahfidz Al-Qur’an Permata Sunnah. 

3. Aplikasi web yang dibangun bisa di gunakan oleh admin untuk 

pengecekan dan pengarsipan data calon peserta didik. 

4. Penelitian ini hanya membahas proses pendaftaran dan penerimaan di TPA 

Tahfidz Al-Qur’an Permata Sunnah Pangkalpinang. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat sistem penerimaan  peserta didik baru di TPA Tahfidz Al-

Qur’an Permata Sunnah Pangkalpinang berbasis Android. 
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2. Memudahkan calon peserta didik baru dalam melakukan pendaftaran 

dengan menggunakan sistem pendaftaran Online yang dIbuat 

3. Memudahkan pihak sekolah  dalam memperoleh informasi calon siswa 

yang mendaftar dengan sistem pendaftaran yang dibuat. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti. 

Menambah wawasan rancang aplikasi penerimaan peserta didik baru 

berbasis  Android dan merupakan salah satu persyaratan dalam mengikuti 

skripsi 

2. Bagi Calon Peserta Didik. 

Proses pendaftaran dan penerimaan informasi di TPA Tahfidz Al-Qur’an 

Permata Sunnah Pangkalpinang lebih mudah, tepat dan cepat. 

3. Bagi TPA Tahfidz Al-Qur’an Permata Sunnah Pangkalpinang. 

Proses pengarsipan dan pengecakan penerimaan ke calon peserta didik 

menjadi lebih mudah dan efisien. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Untuk mengetahui sistematika penulisan skripsi ini maka dibagi menjadi 

beberapa bab yaitu sebagai berikut  

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

manfaat dan tujuan penilitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Berisi mengenai teori-teori, pendapat dan sumber-sumber lain untuk 

mendukung dalam pembuatan penelitian ini serta dapat dipergunakan 

sebagai acuan dalam pembahasan masalah. 
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BAB III: METODOLOGI PENILITIAN 

 Bab ini mrnjelaskan tentang model prototype dalam pengembangan 

perangkat lunak ini, sedangkan metode penelitian menggunakan 

metode berorientasi objek. Dalam merancang aplikasi berbasis 

android menggunakan android studio serta alat bantu yang digunakan 

sistem UML (Unified Modelling Languag). 

 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berisi mengenai Latar belakang organisasi, struktur organisasi, 

jabaran tugas dan wewenang, analisis masalah sistem berjalan, analisis 

hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem usulan, 

use case diagram, deskripsi use case, activity diagram, sequence 

diagram, perancangan layar, hasil, dan pengujian. 

 

BAB V: PENUTUP 

 Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penilitian skripsi 


