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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi pada saat ini sedang berkembang dengan pesat, pernyataan 

tersebut dapat dilihat dari keseharian masyarakat yang tidak luput dari yang 

namanya teknologi terutama teknologi komputer yang terhubung ke jaringan 

internet. Teknologi komputer banyak dimanfaatkan untuk membantu 

mempermudah pekerjaan baik dalam mengolah data maupun mencari informasi 

yang diperlukan. Perkembangan teknologi ini juga disertai dengan berkembangnya 

pola pikir manusia mengenai teknologi. Sekarang manusia mulai merasa 

ketergantungan dengan teknologi hingga menyebabkan teknologi berkembang 

dengan pesat degan inovasi-inovasi barunya. Seperti pada pelayanan pendaftaran 

siswa baru yang sangat dibutuhkan oleh sekolah. Sistem ini digunakan untuk 

membantu mengelola data pendaftar guna meningkatkan kualitas pelayanan. Salah 

satu sistem pelayan pendaftaran siswa baru yang ada pada SD Negeri 12 

Pangkalpinang yang masih dilakukan secara manual, sehingga pada saat melakukan 

pendataan informasi terkait sulit untuk ditemukan dikarenakan data masih disimpan 

secara manual. 

Dengan ini maka teknologi  informasi menjadi sangat penting. Dengan 

teknologi kita bisa mendapatkan informasi terkait yang kita inginkan secara akurat 

dengan mudah guna mendorong kinerja pekerjaan maupun pada bidang pendidikan. 

Dengan teknologi ini juga kita dapat melakukan pekerjaan secara efisien. 

Oleh karena itu dengan permasalahan diatas terciptanya rancangan sistem 

informasi untuk menyelesaikan masalah terkait dengan judul “OPTIMASI 

SISTEM PENDAFTARAN SISWA BARU BERBASIS WEB DENGAN 

MODEL FAST PADA SDN 12 PANGKALPINANG”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul skripsi yang di ambil maka dapat diuraikan rumusan 

masalahnya seperti berikut ini :  

1. Bagaimana membuat sebuah sistem pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan 

pendaftaran pada SD Negeri 12 Pangkalpinang ? 

2. Bagaimana cara SD Negeri 12 Pangkalpinang dapat mengarsipkan data 

pendaftar dengan baik ? 

3. Bagaimana cara memenuhi pelayanan pendafataran siswa baru secara cepat 

dan akurat  

 

1.3 Batasan Masalah 

 Untuk menhindari pembahasan lanjutan diluar rumusan masalah di atas 

maka batasan masalah yanga da yaitu: 

1. Sistem informasi yang dibuat hanya membahas mengenai pendaftaran siswa 

baru berbasis website. 

2. Sistem informasi yang dibangun membahasan meliputi proses pendaftaran, 

seleksi pendaftaran, proses daftar ulang. 

3. Sistem informasi yang dibangun tidak membahas mengenai keamanan 

sistem. 

4. Sistem informasi yang dibangun berbasis website. 

5. Sistem infromasi tersebut dibangun dengan model FAST (Framework for 

Application System Thinking). 

 

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Berikut merupakan tujuan penelitian dalam penyusunan laporan penelitian 

yang dilakukan : 

1. Membuat website pendaftaran siswa baru pada SD Negeri 12 Pangkalpinang 

berbasis website. 

2. Mempermudah proses pendaftaran siswa baru secara online. 

3. Mempermudah pekerjaan pegawai sekolah dalam menyimpan dokumen 
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pendaftar. 

Berikut manfaat penelitian dalam penyusunan laporan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Bagi sekolah, dengan penelitian ini pihak sekolah dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan dan keefisiensian proses Pendaftaran Siswa Baru yang 

akan datang. 

2. Bagi mahasiswa, peneliti dapat menghasilkan laporan penilitian yang dapat 

dijadikan referensi sebagai bahan acuan untuk penelitian mahasiswa lain yang 

akan datang. 

3. Manfaat bagi pembaca, dengan penelitian ini pembaca dapat menambah 

wawasan dan ilmu yang dapat dijadikan refensi penelitian. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dengan ini peneliti sematkan gambaran mengenai pemahaman skrispi yang 

peneliti kemukakan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian 

dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori yang membahas konsep dasar sistem informasi, 

analisa model, analisa metode penelitian, aliran infromasi beserta alat-alat 

bantu dalam membangun sistem terkait konsep dasar aplikasi berbasis web. 

 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi metode penelitian yang berisi uraian yang terbagi menjadi 3 

bagian yaitu model, metode penelitian, dan tools pengembangan sistem (alat 

bantu analisis dalam merancang sistem informasi). 
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BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan mengenai gambaran umum Proses Pendaftaran 

Siswa Baru Pada SD Negeri 12 Pangkalpinang, diikuti dengan rancangan 

sistem yang digunakan untnuk merancang sistem yang akan digunakan. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat mengemukakan 

kembali masalah penelitian dengan menyimpulkan bukti-bukti yang 

diperoleh. 

 


