
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi 

khususnya di bidang informatika, maka lulusan perguruan tinggi sebagai 

dimensi intelektual diharapkan mampu menguasai ahli masa kini dan masa 

yang akan datang.

STMIK Sinar Nusantara Surakarta sebagai salah satu perguruan 

tinggi di Indonesia, siap mencetak lulusannya untuk menguasai ahli 

teknologi tersebut. Untuk menunjang hal tersebut, maka STMIK Sinar 

Nusantara Surakarta menerjunkan beberapa mahasiswanya ke berbagai 

instansi dan perusahaan pemerintah maupun swasta. Kegiatan tersebut 

dalam rangka untuk penelitian di lapangan yang lebih di kenal dengan 

Skripsi. Adapun yang diharapkan berguna bagi semua pihak.

Alasan penulis memilih topik ini, karena pada saat ini keberadaan 

lembaga pendidikan dalam perkembangannya selain sebagai salah satu tempat 

menimba ilmu juga sebagai salah satu tempat yang memberikan informasi 

pendaftaran siswa baru.  Sampai sekarang ini informasi mengenai Pendaftaran 

Siswa Baru di SMA Negeri Kebakkramat Karanganyar masih belum efisien, 

efektif karena banyak membuang waktu dan Kepala Sekolah juga belum 

mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu pihak sekolah juga belum bisa 

melihat hasil yang diinginkan maka dari itu penulis ingin membantu 

memecahkan masalah yang dihadapi Kepala Sekolah, bagian panitia, dan 
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pihak instansi dengan cara pembuatan aplikasi web untuk memudahkan 

Kepala Sekolah.

Hal ini dikarenakan kepala sekolah dari tahun ke tahun setiap 

penerimaan siswa baru belum mendapatkan laporan yang di inginkan. Laporan 

yang dibutuhkan Kepala Sekolah adalah grafik laporan nilai rata-rata siswa 

yang mendaftar ke SMA Kebakkramat, grafik laporan siswa yang mendaftar 

berdasarkan daerah asal sekolah, grafik laporan status pekerjaan orang tua 

wali, informsi grafik dan angka tentang Siswa RSBI, Kepala sekolah juga 

kebingungan dalam penerimaan siswa baru yang sistemnya belum memenuhi 

kebutuhan instansi. Maka penulis ingin memberikan solusi untuk masalah 

yang di hadapi kepala sekolah dan pihak instansi yaitu dengan pembuatan 

aplikasi web untuk memudahkan Kepala Sekolah dalam pendaftaran siswa  

baru.

Aplikasi web ini diharapkan dapat memberikan banyak kemudahan 

bagi Kepala Sekolah, panitia dan pihak instansi dalam penerimaan siswa baru 

serta memudahkan Kepala Sekolah dalam mengambil keputusan yang 

berkaitan dengan penerimaan siswa baru. Selain itu aplikasi ini sangat berguna 

bagi pihak lembaga pendidikan dalam memperluas jaringan ke sekolah-

sekolah lain. Hal terpenting dari aplikasi ini adalah agar SMA Negeri 

Kebakkramat dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kuantitas pendaftar 

dari tahun ke tahun. 

Hal ini di mungkinkan dengan adanya grafik yang menunjukkan 

jumlah prosentase (%) siswa baru dari tahun ke tahun baik yang berasal dari 

Kebakkramat dan sekitarnya ataupun yang berasal dari luar daerah. Dengan 
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grafik ini pula Kepala Sekolah dapat mengetahui nilai rata-rata yang 

dipersyaratkan lagi siswa baru. Untuk pengolahan data PSB Reguler untuk

daya tampung 320 dalam Kota diambil 288 dan luar kota 32 (10%) dari daya 

tampung  dan PSB RSBI daya tampung 50 diambil dari dalam kota 40 siswa 

dan luar kota 10 siswa.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis 

dapat memberikan perumusan masalah yang nantinya akan di bahas adalah 

sebagai  berikut:

“ Bagaimana membuat suatu aplikasi yang dapat memberikan kemudahan 

bagi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dan memberikan 

kemudahan dalam penerimaan calon siswa baru yang ada di SMA Negeri 

Kebakkramat”

1.3 Pembatasan Masalah

Dikarenakan luasnya permasalahan yang ada pada sistem informasi 

di SMA Negeri Kebakkramat, maka penulis memberi batasan masalah agar 

penulis dalam pembuatan dan penulisan skripsi nantinya akan lebih terarah, 

jelas dan lebih mudah dimengerti.

Sistem informasi yang penulis buat nantinya adalah sistem untuk 

menyampaikan informasi-informasi sebagai berikut :

a. Informasi Home, Sejarah, Visi Misi, Strutur Organisasi, Peta, 

Fasilitas Sekolah, Prestasi Sekolah, Berita Sekolah, Buku Tamu 

dan Kontak Kami SMA Negeri Kebakkramat.
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b. Informasi Prosedure Pendaftaran, Informasi PSB dan RSBI, 

Informasi Pendaftaran, Informasi Jurnal RSBI, Informasi 

Pendaftaran PSB, Informasi Jurnal  PSB, Informasi Pengumuman 

PSB SMAN Kebakkramat

c. Laporan Berita, Buku Tamu, Fasilitas, Informasi PSB, Kegiatan, 

Prestasi, Laporan Data Grafik Bangunan/Local, Laporan Data & 

Grafik Penjurusan IPA / IPS.

d. Laporan PSB Pendaftar PSB Online, Laporan Data dan Grafik 

Daerah Asal, Laporan Data dan Grafik Pekerjaan Orang Tua, 

Laporan Data dan Grafik Jenis Kelamin, Laporan Data dan Grafik 

Agama, dan Laporan Siswa Diterima PSB Online.

e. Laporan RSBI Pendafar RSBI Online, Laporan Data dan Grafik 

Daerah Asal RSBI, Laporan Data dan Grafik Pekerjaan Orang Tua 

RSBI, Laporan Data dan Grafik Jenis Kelamin RSBI, Laporan 

Data dan Grafik Agama RSBI, dan Laporan Siswa Diterima RSBI 

Online.

1.4 Tujuan Skripsi

Pelaksanaan dan pembuatan Skripsi merupakan salah satu syarat 

menyelesaikan studi program Strata 1 di STMIK Sinar Nusantara Surakarta. 

Selain tujuan tersebut ada hal penting lainnya yang meliputi :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penulis dalam menyusun Skripsi ini adalah untuk 

menerapkan ilmu yang penulis peroleh dari STMIK Sinar Nusantara

dan mendapatkan pengalaman baru yang selama ini belum didapat di 

bangku kuliah. Membantu pihak instansi diantaranya :
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 Membantu Kepala Sekolah dalam melihat informasi dalam 

bentuk grafik dan angka.

 Membantu kecepatan dan ketepatan kerja instansi terkait.

 Mahasiswa mendapat pengalaman baru yang selama ini belum 

didapatkan.

 Mahasiswa dapat mengadakan studi banding dengan ilmu yang 

diperoleh selama di STMIK Sinar Nusantara.

1.4.2 Tujuan Khusus

Skripsi ini penulis susun untuk membuat suatu sistem 

informasi berbasis internet di SMA Negeri Kebakkramat. Sehingga 

sistem yang ada nanti lebih efektif dan efisien dapat memudahkan 

Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan, operasional 

pelayanan penerimaan siswa baru. Diantaranya adalah :

 Mahasiswa dapat langsung menerapkan ilmu yang telah didapat 

Perguruan Tinggi.

 Mahasiswa dapat membuat sistem informasi berbasis web ke 

dalam aplikasi komputer.

 Instansi data menggunakan aplikasi tersebut untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas kerja.

1.5 Manfaat Skripsi

Laporan Skripsi ini penulis susun dengan harapan dapat memberikan 

manfaat bagi penulis, pembaca, Sekolah Tinggi maupun bagi SMA Negeri 

Kebakkramat
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1. Manfaat Bagi Akademik

Laporan Skripsi bisa dijadikan sebagai pustaka STMIK Sinar 

Nusantara Surakarta dan juga sekaligus bisa dijadikan bahan 

perbandingan bagi para mahasiswa semester berikut yang nantinya juga 

akan menempuh Skripsi. Dan Sebagai salah satu wujud pengabdian dan 

kepedulian sekolah tinggi kepada masyarakat dan kegiatan tersebut 

merupakan umpan balik yang berfungsi untuk mengetahui apakah 

sekolah tinggi mampu memberikan pengetahuan kepada para 

mahasiswanya agar mampu memenuhi segala sesuatu dengan bursa 

kerja.

2. Manfaat Bagi SMA Negeri Kebakkramat.

Dapat memberikan kemudahan bagi kepala sekolah dalam 

pengambilan keputusan dan dapat memanfaatkan hasil ini untuk 

pelayanan pendaftaran siswa baru  dan memberikan kemudahan bagi 

pendaftar siswa baru dapat melakukan pengisian fomulir pendaftaran 

dengan telpon genggam sehingga antrian panjang dalam pendaftaran 

dapat dikurangi dan tentunya akan mengurangi kesibukan panitia 

pelaksanaan pendaftaran. 

3. Manfaat Bagi Mahasiswa.

Mahasiswa diharapkan dapat memahami teori-teori yang diperoleh 

selama dibangku kuliah dan dapat mempraktekanya dalam dunia kerja 

yang nyata. Bagi mahasiswa diharapkan dapat merealisasikan teori-

teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam dunia praktek 
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nyatanya, dan mahasiswa mengetahui manfaat dan kegunaan 

komputerisasi dalam aplikasi di perusahaan atau instansi.

4. Manfaat Bagi Pembaca.

Manfaat yang dapat diambil bagi pembaca adalah pembaca akan 

mendapatkan pengetahuan baru mengenai sistem informasi pendaftaran 

berbasis web dan menjadikan skripsi ini sebagai acuan, landasan, serta 

gambaran untuk membuat skripsi selanjutnya nantinya.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, batasan masalah, perumusan 

masalah,, tujuan Skripsi, manfaat Skripsi, dan sistematika 

penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori di dapat dari ilmu dalam perkuliahan dan 

buku-buku perpustakaan maupun sumber lain. Adapun 

landasan teori tersebut adalah : pengertian komputer, 

pengertian sistem, pengertian internet, pengertian WWW, 

pengertian HTML, pengertian PHP, Pengertian Web Server 

dan Apache, Pengertian MySQL.

BAB III    : METODE PENELITIAN

    Berisi metode yang dipakai untuk penelitian dan pembuatan 

Aplikasi Sistem Penerimaan Siswa Baru. Metode yang 
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digunakan meliputi metode pengumpulan data, analisis dan 

perancangan database.

BAB IV : GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

Berisi tentang dasar-dasar teoritis yang menjadi  landasan 

pemecahan masalah pada sistem  informasi di SMA Negeri 

Kebakkramat dan mengenai teori-teori yang bersangkutan 

dengan Skripsi ini. Berisi tentang gambaran SMA Negeri 

Kebakkramat yang meliputi  antara lain : Sejarah singkat 

berdirinya SMA Negeri Kebakkramat, Struktur Organisasi 

SMA Negeri Kebbakkramat, Visi-Misi SMA Negeri 

Kebakkramat, Letak  Geografis, Syarat dan Prosedur 

pendaftaran di SMA Negeri Kebakkramat.

BAB V : PEMBAHASAN MASALAH

Pada bab ini akan membahas dari keseluruh permasalahan 

yang ada pada pembatasan masalah.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari 

permasalahan  yang penulis ajukan yaitu  mengenai Sistem 

Informasi dan Pendaftaran Online di SMA Negeri 

Kebakkramat.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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 BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang informatika, maka lulusan perguruan tinggi sebagai dimensi intelektual diharapkan mampu menguasai ahli masa kini dan masa yang akan datang.

STMIK Sinar Nusantara Surakarta sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia, siap mencetak lulusannya untuk menguasai ahli teknologi tersebut. Untuk menunjang hal tersebut, maka STMIK Sinar Nusantara Surakarta menerjunkan beberapa mahasiswanya ke berbagai instansi dan perusahaan pemerintah maupun swasta. Kegiatan tersebut dalam rangka untuk penelitian di lapangan yang lebih di kenal dengan Skripsi. Adapun yang diharapkan berguna bagi semua pihak.

 (
1
)Alasan penulis memilih topik ini, karena pada saat ini keberadaan lembaga pendidikan dalam perkembangannya selain sebagai salah satu tempat menimba ilmu juga sebagai salah satu tempat yang memberikan informasi pendaftaran siswa baru.  Sampai sekarang ini informasi mengenai Pendaftaran Siswa Baru di SMA Negeri Kebakkramat Karanganyar masih belum efisien, efektif karena banyak membuang waktu dan Kepala Sekolah juga belum mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu pihak sekolah juga belum bisa melihat hasil yang diinginkan maka dari itu penulis ingin membantu memecahkan masalah yang dihadapi Kepala Sekolah, bagian panitia, dan pihak instansi dengan cara pembuatan aplikasi web untuk memudahkan Kepala Sekolah.

Hal ini dikarenakan kepala sekolah dari tahun ke tahun setiap penerimaan siswa baru belum mendapatkan laporan yang di inginkan. Laporan yang dibutuhkan Kepala Sekolah adalah grafik laporan nilai rata-rata siswa yang mendaftar ke SMA Kebakkramat, grafik laporan siswa yang mendaftar berdasarkan daerah asal sekolah, grafik laporan status pekerjaan orang tua wali, informsi grafik dan angka tentang Siswa RSBI, Kepala sekolah juga kebingungan dalam penerimaan siswa baru yang sistemnya belum memenuhi kebutuhan instansi. Maka penulis ingin memberikan solusi untuk masalah yang di hadapi kepala sekolah dan pihak instansi yaitu dengan pembuatan aplikasi web untuk memudahkan Kepala Sekolah dalam pendaftaran siswa  baru.

 Aplikasi web ini diharapkan dapat memberikan banyak kemudahan bagi Kepala Sekolah, panitia dan pihak instansi dalam penerimaan siswa baru serta memudahkan Kepala Sekolah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru. Selain itu aplikasi ini sangat berguna bagi pihak lembaga pendidikan dalam memperluas jaringan ke sekolah-sekolah lain. Hal terpenting dari aplikasi ini adalah agar SMA Negeri Kebakkramat dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kuantitas pendaftar dari tahun ke tahun. 

Hal ini di mungkinkan dengan adanya grafik yang menunjukkan jumlah prosentase (%) siswa baru dari tahun ke tahun baik yang berasal dari Kebakkramat dan sekitarnya ataupun yang berasal dari luar daerah. Dengan grafik ini pula Kepala Sekolah dapat mengetahui nilai rata-rata yang dipersyaratkan lagi siswa baru. Untuk pengolahan data PSB Reguler untuk daya tampung 320 dalam Kota diambil 288 dan luar kota 32 (10%) dari daya tampung  dan PSB RSBI daya tampung 50 diambil dari dalam kota 40 siswa dan luar kota 10 siswa.



1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis dapat memberikan perumusan masalah yang nantinya akan di bahas adalah sebagai  berikut:

“ Bagaimana membuat suatu aplikasi yang dapat memberikan kemudahan bagi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dan memberikan kemudahan dalam penerimaan calon siswa baru yang ada di SMA Negeri Kebakkramat”



1.3	Pembatasan Masalah

Dikarenakan luasnya permasalahan yang ada pada sistem informasi di SMA Negeri Kebakkramat, maka penulis memberi batasan masalah agar penulis dalam pembuatan dan penulisan skripsi nantinya akan lebih terarah, jelas dan lebih mudah dimengerti.

Sistem informasi yang penulis buat nantinya adalah sistem untuk menyampaikan informasi-informasi sebagai berikut :

a. Informasi Home, Sejarah, Visi Misi, Strutur Organisasi, Peta, Fasilitas Sekolah, Prestasi Sekolah, Berita Sekolah, Buku Tamu dan Kontak Kami  SMA Negeri Kebakkramat.

b. Informasi Prosedure Pendaftaran, Informasi PSB dan RSBI, Informasi Pendaftaran, Informasi Jurnal RSBI, Informasi Pendaftaran PSB, Informasi Jurnal  PSB, Informasi Pengumuman PSB SMAN Kebakkramat

c. Laporan Berita, Buku Tamu, Fasilitas, Informasi PSB, Kegiatan, Prestasi, Laporan Data Grafik Bangunan/Local, Laporan Data & Grafik Penjurusan IPA / IPS.

d. Laporan PSB Pendaftar PSB Online, Laporan Data dan Grafik Daerah Asal, Laporan Data dan Grafik Pekerjaan Orang Tua, Laporan Data dan Grafik Jenis Kelamin, Laporan Data dan Grafik Agama, dan Laporan Siswa Diterima PSB Online.

e. Laporan RSBI Pendafar RSBI Online, Laporan Data dan Grafik Daerah Asal RSBI, Laporan Data dan Grafik Pekerjaan Orang Tua RSBI, Laporan Data dan Grafik Jenis Kelamin RSBI, Laporan Data dan Grafik Agama RSBI, dan Laporan Siswa Diterima RSBI Online.



1.4	Tujuan Skripsi

Pelaksanaan dan pembuatan Skripsi merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi program Strata 1 di STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Selain tujuan tersebut ada hal penting lainnya yang meliputi :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penulis dalam menyusun Skripsi ini adalah untuk menerapkan ilmu yang penulis peroleh dari STMIK Sinar Nusantara dan mendapatkan pengalaman baru yang selama ini belum didapat di bangku kuliah. Membantu pihak instansi diantaranya :

· Membantu Kepala Sekolah dalam melihat informasi dalam bentuk grafik dan angka.

· Membantu kecepatan dan ketepatan kerja instansi terkait.

· Mahasiswa mendapat pengalaman baru yang selama ini belum didapatkan.

· Mahasiswa dapat mengadakan studi banding dengan ilmu yang diperoleh selama di STMIK Sinar Nusantara.

1.4.2 Tujuan Khusus

Skripsi ini penulis susun untuk membuat suatu sistem informasi berbasis internet di SMA Negeri Kebakkramat. Sehingga sistem yang ada nanti lebih efektif dan efisien dapat memudahkan Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan, operasional pelayanan penerimaan siswa baru. Diantaranya adalah :

· Mahasiswa dapat langsung menerapkan ilmu yang telah didapat Perguruan Tinggi.

· Mahasiswa dapat membuat sistem informasi berbasis web ke dalam aplikasi komputer.

· Instansi data menggunakan aplikasi tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.



1.5 Manfaat Skripsi

Laporan Skripsi ini penulis susun dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, Sekolah Tinggi maupun bagi SMA Negeri Kebakkramat

1. Manfaat Bagi Akademik 

 Laporan Skripsi bisa dijadikan sebagai pustaka STMIK Sinar Nusantara Surakarta dan juga sekaligus bisa dijadikan bahan perbandingan bagi para mahasiswa semester berikut yang nantinya juga akan menempuh Skripsi. Dan Sebagai salah satu wujud pengabdian dan kepedulian sekolah tinggi kepada masyarakat dan kegiatan tersebut merupakan umpan balik yang berfungsi untuk mengetahui apakah sekolah tinggi mampu memberikan pengetahuan kepada para mahasiswanya agar mampu memenuhi segala sesuatu dengan bursa kerja.

2. Manfaat Bagi SMA Negeri Kebakkramat.

Dapat memberikan kemudahan bagi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dan dapat memanfaatkan hasil ini untuk pelayanan pendaftaran siswa baru  dan memberikan kemudahan bagi pendaftar siswa baru dapat melakukan pengisian fomulir pendaftaran dengan telpon genggam sehingga antrian panjang dalam pendaftaran dapat dikurangi dan tentunya akan mengurangi kesibukan panitia pelaksanaan pendaftaran. 

3. Manfaat Bagi Mahasiswa.

Mahasiswa diharapkan dapat memahami teori-teori yang diperoleh selama dibangku kuliah dan dapat mempraktekanya dalam dunia kerja yang nyata. Bagi mahasiswa diharapkan dapat merealisasikan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam dunia praktek nyatanya, dan mahasiswa mengetahui manfaat dan kegunaan komputerisasi dalam aplikasi di perusahaan atau instansi.



4. Manfaat Bagi Pembaca.

Manfaat yang dapat diambil bagi pembaca adalah pembaca akan mendapatkan pengetahuan baru mengenai sistem informasi pendaftaran berbasis web dan menjadikan skripsi ini sebagai acuan, landasan, serta gambaran untuk membuat skripsi selanjutnya nantinya.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

	BAB I	:	PENDAHULUAN

			Berisi tentang latar belakang, batasan masalah, perumusan masalah,, tujuan Skripsi, manfaat Skripsi, dan sistematika penulisan.

	BAB II	:	LANDASAN TEORI

		Landasan teori di dapat dari ilmu dalam perkuliahan dan buku-buku perpustakaan maupun sumber lain. Adapun landasan teori tersebut adalah : pengertian komputer, pengertian sistem, pengertian internet, pengertian WWW, pengertian HTML, pengertian PHP, Pengertian Web Server dan Apache, Pengertian MySQL.

BAB III    : METODE PENELITIAN

    Berisi metode yang dipakai untuk penelitian dan pembuatan Aplikasi Sistem Penerimaan Siswa Baru. Metode yang digunakan meliputi metode pengumpulan data, analisis dan perancangan database.

	BAB IV	:		GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

			Berisi tentang dasar-dasar teoritis yang menjadi  landasan pemecahan masalah pada sistem  informasi di SMA Negeri Kebakkramat dan mengenai teori-teori yang bersangkutan dengan Skripsi ini. Berisi tentang gambaran SMA Negeri Kebakkramat yang meliputi  antara lain : Sejarah singkat berdirinya SMA Negeri Kebakkramat, Struktur Organisasi SMA Negeri Kebbakkramat, Visi-Misi SMA Negeri Kebakkramat, Letak  Geografis, Syarat dan Prosedur pendaftaran di SMA Negeri Kebakkramat.

	BAB V	:	PEMBAHASAN MASALAH

			Pada bab ini akan membahas dari keseluruh permasalahan yang ada pada pembatasan masalah.

	BAB VI	:	PENUTUP

			Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari permasalahan  yang penulis ajukan yaitu  mengenai Sistem Informasi dan Pendaftaran Online di SMA Negeri Kebakkramat.

	DAFTAR PUSTAKA

	LAMPIRAN

