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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman teknologi banyak sekali memberikan 

kemudahan bagi penggunanya mulai dari dunia bisnis, pekerjaan, serta 

pendidikan. Apalagi di zaman sekarang banyak orang telah memakai teknologi 

untuk meringankan pekerjaan mereka entah itu melakukan pendaftaran, bekerja 

melalui komputer, mengirim surat melalui email atau media sosial lainnya, 

bertukar pesan, dan sebagainya. Dalam dunia pendidikan teknologi mengambil 

peran penting salah satunya penerimaan siswa baru berbasis web. Penerimaan 

siswa baru berbasis web sudah seharusnya diterapkan di tiap sekolah karena 

kemudahan yang dimiliki dalam proses input maupun output secara tepat serta 

akurat.  

SD Harapan Sungailiat merupakan salah satu instansi pendidikan yang 

sistem pendaftarannya masih memakai cara manual dimana dalam mengisi data 

siswa masih menggunakan formulir pendaftaran yang dibuat dengan Microsoft 

Word. Proses yang terjadi pendaftaran siswa baru di SD Harapan mulai dari calon 

orang tua siswa baru datang ke sekolah kemudian pihak sekolah memberikan 

formulir pendaftaran untuk diisi oleh orang tua siswa tersebut dan orang tua siswa 

melakukan pembayaran uang muka terlebih dahulu.  

Permasalahan yang terdapat di Sekolah Dasar Swasta Harapan yaitu 

sistem pendaftaran siswa baru masih menggunakan sistem manual yang 

mempersulit pihak sekolah dalam melakukan pendataan calon siswa baru dan 

sering kali terjadi kesalahan saat pendataan. Masalah lainnya fasilitas pelayanan 

belum memadai sehingga terkadang calon siswa baru bersama orang tua harus 

datang ke sekolah terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran padahal jarak 

rumah ke sekolah sangat jauh. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis berminat untuk 

menjadikan Sekolah Dasar Swasta Harapan sebagai bahan penelitian untuk  
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laporan skripsi dengan mengambil judul “Sistem Informasi Pendaftaran Siswa 

Baru Berbasis Web dengan Menggunakan Model FAST di SD HARAPAN 

SUNGAILIAT.”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka penulis   

mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru di SD Harapan  

Berbasis Web mampu mengelola data Penerimaan Siswa Baru dalam 

melakukan pendaftaran, pengumuman, serta pendaftaran ulang? 

2. Apakah Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru di SD Harapan Berbasis 

Web dapat meminimalisir tingkat kesalahan dalam pendataan calon siswa 

baru? 

3. Bagaimana menerapkan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru di SD 

Harapan ke dalam model FAST? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah diatas, terdapat batasan masalah dalam sistem 

pendaftaran siswa baru di SD Harapan Sungailiat berbasis web antara lain: 

1. Sistem ini digunakan untuk mempermudah calon orang tua siswa baru untuk 

melakukan pendaftaran berbasis web. 

2. Sistem ini menampilkan semua data calon siswa baru. 

3. Sistem ini digunakan untuk melakukan pendataan bagi calon siswa baru. 

4. Sistem ini dapat digunakan oleh calon siswa baru dan admin ataupun pihak 

sekolah. 

5. Sistem pembayaran melalui transfer rekening bank dan menerima pembayaran 

secara cash. 

6. Sistem yang dibuat menggunakan model FAST. 
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Yang tidak dapat dilakukan sistem: 

1. Tidak membahas keamanan sistem dalam melakukan pendaftaran siswa baru. 

2. Tidak membahas pendaftaran siswa baru secara manual. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan dalam menyediakan sistem informasi 

pendaftaran siswa baru berbasis Web tanpa harus menggunakan cara 

manual. 

2. Penelitian ini bertujuan memudahkan proses pengolahan data bagi 

calon siswa baru. 

3. Penelitian ini bertujuan menghindari terjadinya kesalahan dalam 

pendataan siswa baru.  

4. Penelitian ini bertujuan memudahkan orang tua siswa untuk 

melakukan pendaftaran kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang 

ke sekolah. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini memudahkan pihak sekolah untuk melakukan 

pengolahan data calon siswa baru. 

2. Penelitian ini bermanfaat untuk mempermudah Sekolah Dasar Harapan 

dalam menyusun data siswa baru. 

3. Penelitian ini berguna dalam menambah pengalaman serta wawasan 

bagi mahasiswa. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan gambaran secara umum tentang isi dari 

keseluruhan pembahasan dalam laporan yang bertujuan untuk memudahkan 

pembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam penulisan 

laporan. Laporan penelitian ini mempunyai sistematika penulisan sebagai berikut. 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini menguraikan tentang penjelasan teori, pendapat dan 

sumber-sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah dan dapat dipergunakan sebagai pembanding atau acuan di 

dalam pembahasan masalah. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisikan tentang model penelitian, teknik analisis data, 

dan pengujian hipotesi. 

 

BAB IV  PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang penjelasan implementasi dan perancangan 

sistem serta hasil evaluasi dari program sistem yang telah dibuat 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

 

BAB V  PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa 

dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-

bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 


