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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi 

suatu sistem dan efisiensi operasional dalam dunia kerja. Di abad sekarang ini 

dibutuhkan fasilitas – fasilitas yang memadai untuk pengembangan usaha 

guna mencapai tujuan meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Dalam hal 

ini salah satunya adalah penggunaan sistem komputerisasi yang diterapkan 

dalam dunia kerja, penggunaan sistem komputerisasi selain mempermudah 

dalam hal pengolahan data,  juga membuat proses kinerja lebih efektif dan 

efisien. 

MTS Al-Manar merupakan salah satu instansi yang bergerak di bidang 

pendidikan membutuhkan sumber data dan pengolah data yang tepat agar 

tercipta efisiensi dan keakuratan data yang dapat mendukung proses 

operasional, menejemen dan proses pengambilan keputusan dengan baik dan 

tepat. Sistem pengolah data yang baik membuat informasi yang masuk dapat 

menunjang semua kegiatan yang ada di instansi atau perusahaan tersebut. 

Proses  Penerimaan Siswa Baru (PSB) di MTS Al-Manar selama ini 

sistem yang digunakan masih bersifat manual yaitu para calon siswa dalam 

proses registrasi memasukkan data dengan menulis pada formulir pendaftaran 

setelah data yang ditulis pada formulir pendaftaran, baru kemudian direkap 

oleh panitia PSB kedalam komputer. Dalam proses rekap data ini panitia 

hanya menggunakan software Microsoft Excel 

Dalam mengolah data dan belum menggunakan sebuah sistem 

informasi,  karena jumlah pendaftar yang cukup banyak yaitu sekitar  200 

pendaftar, sehingga dalam  proses  input danolah data membutuhkan waktu 

yang tidakse dikit. 

Oleh karena sebab di atas, diangkatlah hal ini ke dalam sebuah karya 

tulis ilmiah yang akan dijadikan sebagai tugas akhir. Tugas akhir yang 

disusun ini diberi judul “SISTEM INFORMASI PENERIMAAN SISWA 

BARU DI MTSAL-MANAR BERBASIS WEB”. 
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Dengan adanya website ini diharapkan dapat mempermudah proses 

Pendaftaran Siswa Baru di MTS Al-Manar serta mampu mempromosikan 

keberadaan sekolah ini kepada masyarakat umum. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah yang ada, yaitu : 

1. Bagaimana membuat program aplikasi system informasi pendaftaran 

siswa baru di MTS Al-Manarberbasis WEB ? 

2. Bagaimana pihak pendaftar dapat mengetahui informasi diterima maupun 

tidaknya tanpa harus datang ke MTS Al-Manar secara langsung? 

 

1.3 Tujuandan Manfaat 

Adapun Tujuan dan Manfaat Penelitian dalam pembuatan tugas akhir 

ini adalah : 

1. Tujuan dari penelitian 

Untuk Menciptakan sebuah Sistem Informasi Pendaftaran Siswa Baru (PSB) 

di MTS Al-Manar Berbasis WEB yang nantinya diharapkan mampu 

mempermudah dalam penerimaan siswa baru. 

2. Manfaat dari penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Bagipenulis 

Dapat menambah pengetahuan dan merupakan salah satu 

kesempatan untuk menerapkan ilmu yang didapat dalam perkuliahan. 

b. Bagi instansi/ Sekolah 

Dapat meningkatkan efisiensi kerja di MTS Al-Manar terutama 

dalam proses penerimaan siswa baru. 
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c. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagaisaranatolakukurpemahamandanpenguasaanmahasiswater

hadapteori yang diberikan, sertasebagaibahanevaluasiakademik. 

 

1.4 BatasanMasalah 

Adapun batasan masalah dalam pembuatan tugas akhir ini adalah : 

1. Proses perancangan dan pembuatan website hanya ditujukan pada 

MTS Al-Manar. 

2. Dalam pembuatan website ini menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dan database MYSQL, serta didukung dengan software Adobe 

Dreamweaver CS3dalampembuatanlayout nya. 

3. Website ini hanya membahas pada Pendaftaran Siswa Baru di MTS 

Al-Manar. 

4. Sistem hanya mengolah data pada proses pendataan calon siswa baru. 

 

1.5 Metodologi 

Adapun tahap-tahap dalam melakukan perancangan dan pembuatan 

tugas akhir ini antara lain sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data 

a. Studi Literatur 

 Yang dimaksud dengan studi literature adalah 

mengumpulkan informasi berdasarkan dengan membaca buku 

untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam 

penyusunan tugas akhir ini. Diantaranya  teori tentang sistem 

informasi. Dengan teori tersebut, bias menambah pengetahuan 

dan mengetahui gambaran tentang aplikasi yang akan di 

bangun. 

 

 

 

 



 

 

4 

 

b. Observasi 

 Observasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data 

berdasarkan pengamatan dan pemantauan langsung pada 

kegiatan Penerimaan Siswa Baru di MTS Al-Manar.  

c. Wawancara 

 Wawancara adalah cara yang digunakan untuk mencari 

informasi dengan melakukan Tanya jawab langsung kepada 

Kepala Sekolah yang diberi wewenang dalam Penerimaan 

Siswa Baru. 

2. Analisa Data 

Dari proses pengumpulan data, maka diperoleh data – data 

untuk dianalisa. Analisa data bertujuan untuk mengetahui 

kebutuhan sistem. 

3. Perancangan 

Perancangan yang dibuat menggunakan context diagram, 

DFD, dan Flowchart. 

4. Implementasi 

Implementasi pembuatan sistem aplikasi Pendataan Siswa 

Baru menggunakan : 

a. Bahasa pemrograman : PHP dan Java Script 

b. Data base   :  MySql 

5. Pengujian 

Pengujian berisikan antara hasil perhitungan manual yang ada 

pada algoritma dan hasil yang dihasilkan pada sistem yang dibuat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan di dalam memahami permasalahan dan 

pembahasannya, maka penulisan Laporan Tugas Akhir ini dibuat dengan 

sistematika sebagai berikut:  
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BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan, yang di dalamnya memuat 

latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. Definisi Sistem Informasi, definisi Web. 

BAB III :  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan terhadap sistem kerja dari 

website tersebut, termasuk proses perancangan dan pembuatan dari 

website tersebut. 

BAB IV :  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi Sistem Informasi 

Pendaftaran Siswa Baru dengan menggunakan bahasa Pemrograman 

Web. 

BAB V :  PENUTUP 

Pada bab terakhir berisi tentang kesimpulan berdasarkan hasil yang 

telah dicapai dari pembahasan. Serta berisi saran yang diharapkan 

sebagai bahan pertimbangan oleh pihak – pihak yang akan melakukan 

pengembangan terhadap penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 


