
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk 

mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, 

memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang 

relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, 

pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil 

keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah 

data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang 

lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar 

dapat disebar dan diakses secara global.  

Pada era saat ini fungsi komputer sangat bermanfaat dalam bidang 

pendidikan maupun dunia kerja, dimana komputer itu sendiri memilik peran 

penting dalam kehidupan manusia seperti menjalankan pekerjaan di sekolah 

amupun ditempat kerja, dengan hasil pekerjaan yang cepat dan akurat, atau 

komputer merupakan sarana penting untuk mempercepat dan mempermudah suatu 

pekerjaan. Fungsi komputer juga sebagai alat komunikasi dan hiburan, saran 

informasi dan penyimpanan data. 

Dalam perkembangan teknologi komputer dan daya pikir manusia maka 

masalah yang dihadapi pun makin berkembang. Hal ini juga harus dihadapi oleh 

SMK Muhammadiyah Gisting, karena harus membenahi sistem yang ada , salah 

satunya sistem ujian penerimaan siswa baru. SMK Muhammadiyah Gisting 

merupakan salah satu lembaga pendidikan sekolah menengah kejuruan yang ada 
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di Kabupaten Tanggamus. Sekolah ini memiliki tiga program keahlian 

diantaranya : Teknik Sepeda Motor, Teknik Kendaraan Ringan, dan Teknik 

Komputer & Jaringan. SMK Muhammadiyah Gisting pada setiap awal tahun 

pelajaran baru mengadakan ujian/tes penerimaan siswa baru. 

Ujian penerimaan siswa baru merupakan salah satu tahap dalam 

mekanisme penerimaan siswa baru yang bertujuan untuk menyaring atau 

menyeleksi calon siswa baru yang memiliki kemampuan akademik yang memadai 

dalam mengikuti program pendidikan di SMK Muhammadiyah Gisting. Dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut masih dilakukan secara manual yaitu calon siswa 

mengerjakan ujian menggunakan alat tulis dan Lembar Jawaban Kerja (LJK), 

pihak sekolah harus menyediakan soal ujian dan Lembar Jawaban Kerja (LJK). 

Panitia ujian/tes harus mengoreksi hasil ujian calon siswa, sehingga keseluruhan 

dari proses tersebut membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang banyak. 

 Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka perlu adanya sistem usulan 

yang dapat mengatasi masalah tersebut, sistem ini digunakan untuk calon siswa 

dan admin, calon siswa dapat mengerjakan soal ujian penerimaan siswa baru, 

melihat hasil nilai ujian, sedangkan admin dapat menginputkan data pengguna, 

data soal, dan data jawaban serta melihat hasil ujian calon siswa baru, oleh karena 

itu peneliti tertarik untuk memilih judul “ Sistem Informasi Ujian Penerimaan 

Siswa Baru Berbasis Web pada SMK Muhammadiyah Gisting”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 
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1. Bagaimana merancang sistem ujian penerimaan siswa baru berbasis web 

pada SMK Muhammadiyah Gisting.? 

2. Bagaimana mengimplementasikan sitem ujian penerimaan siswa baru 

berbasis web pada SMK Muhammadiyah Gisting. ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini masalah 

yang dibahas dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Sistem aplikasi ujian penerimaan siswa baru berbasis web hanya 

digunakan untuk calon siswa baru dan admin. 

2. Sistem ujian penerimaan siswa baru ini diterapkan dengan menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dan database Mysql. 

3. Soal berbentuk multiple choice/pilihan ganda. 

4. Input-an sistem ini yaitu data calon siswa, data soal, data jawaban, dan 

data hasil ujian. Output-nya berupa hasil ujian. 

5. Tidak membahas tentang infrastruktur seperti : komputer, konfigurasi 

server. 

6. Tidak membahas tentang tes wawancara. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan pada SMK Muhammadiyah ini 

adalah : 

1. Menganalisis sistem yang berjalan dalam ujian penerimaan siswa baru 

pada SMK Muhammadiyah Gisting. 
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2. Mengidentifikasi masalah dan kelemahan yang ada. 

3. Merancang Sistem Ujian penerimaan siswa baru berbasis web pada SMK 

Muhammadiyah Gisting. 

4. Mengimplementasikan Sistem Ujian Penerimaan Siswa Baru Berbasis 

Web pada SMK Muhammadiyah Gisting. 

 

1.5. Manfaat Yang Diharapkan 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

Menambah bahan referensi bagi mahasiswa & pihak–pihak yang memerlukan 

informasi & sebagai pembanding antara teori yang di dapat di dalam perkuliahan 

dengan fakta yang ada di lapangan.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan 

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem ujian 

penerimaan siswa baru berbasis web. 

b. Bagi SMK Muhammadiyah Gisting dapat dijadikan bahan masukan dan 

bahan pertimbangan untuk membuat keputusan bagi Sekolah, khususnya 

mengenai sistem ujian penerimaan siswa baru berbasis web. 

c. Bagi Perguruan Tinggi diharapkan dapat menambah informasi dan 

referensi bagi mahasiswa. 

d. Bagi orang lain diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi lebih lanjut 

dan dapat menambah pengetahuan serta serta sebagai bahan kepustakaan. 
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e. Bagi calon siswa SMK Muhammadiyah Gisting diharapkan dapat 

mengerjakan ujian penerimaan siswa baru berbasis web, serta meminimalisir 

tingkat kecurangan dalam mengerjakan soal ujian. 

 

1.6       Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang sistem informasi ujian penerimaan siswa baru berbasis 

web pada SMK Muhammadiyah Gisting belum pernah dilakukan sebelumnya. 

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem waterfall dengan tahap 

analis, design, pengkodean, dan pengujian. Adapun perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya terletak pada informasi ujian berbasis web dan 

tempat penelitian. 

 


