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1.1. Latar Belakang Masalah 

  Lembaga pendidikan merupakan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya 

peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki 

pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan 

spiritual keagamaan, kepribadian serta akhlak mulia (Undang-Undang 

SISDIKNAS No 20 tahun 2003). 

 Sistem informasi yang semakin pesat dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan efisiensi dan keefektifan kerja sebuah perusahaan. Salah satu 

contohnya yaitu teknologi informasi dimanfaatkan untuk mengolah data-data dan 

melakukan semua pekerjaan yang berhubungan dengan kecepatan, ketepatan, dan 

menghasilkan informasi bagi perusahaan pemerintahan maupun swasta. 

Penggunaan sistem yang terkomputerisasi akan lebih banyak menghemat waktu, 

tidak menyita banyak tenaga, dan menghasilkan keakuratan penyajian data. 

 Namun pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak siswa atau 

lembaga pendidikan yang masih melakukan proses pengolahan data secara 

sederhana dan belum terkomputerisasi dengan baik. Seperti halnya pada SMA 

Gajah Mada Bandar Lampung dalam sistem pendaftaran masih dilakukan secara 

manual yaitu dengan dicatat kedalam formulir pendaftaran siswa, sehingga 

pengolahan data pendaftaran sering mengalami kehilangan data dan 

pendokumentasian data masih berbentuk berkas dan tidak adanya sistem untuk 
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mengelola pendaftaran. Oleh karena itu, akan dibuat sistem informasi pendaftaran 

berbasis komputer dalam penyimpanan, pencarian dan pengolahan informasi. 

 Dengan demikian perlu dicari alternatif lain guna mengatasi masalah 

tersebut salah satunya yaitu dengan mengadakan penelitian tentang sistem 

pendaftaran siswa baru pada SMA Gajah Mada Bandar Lampung secara online. 

Hal ini dimaksudkan agar karyawan dapat mengolah data-data pendaftaran 

tersebut, serta pada akhirnya pengolahan data pendaftaran menghasilkan laporan 

yang dibutuhkan oleh SMA Gajah Mada Bandar Lampung, serta informasi yang 

dihasilkan sesuai dengan kebutuhan, sehingga peneliti memilih judul 

“Perancangan Sistem Pendaftaran Siswa Baru Berbasis Online Pada SMA 

Gajah Mada Bandar Lampung Dengan Menggunakan Web Responsif”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas yaitu sistem pendaftaran 

masih dilakukan secara manual yaitu dicatat kedalam formulir pendaftaran siswa, 

sehingga pengolahan data pendaftaran sering mengalami kehilangan data dan 

pendokumentasian data masih berbentuk berkas dan tidak adanya sistem untuk 

mengelola pendaftaran. Oleh karena itu, akan dibuat sistem informasi pendaftaran 

berbasis komputer dalam penyimpanan, pencarian dan pengolahan informasi, 

maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi dasar penulisan adalah 

“Bagaimana merancang sistem pendaftaran secara online pada SMA Gajah Mada 

Bandar Lampung sehingga mempermudah proses pengolahan dan pembuatan 

laporan pendaftaran siswa baru?” 
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1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini masalah 

yang dibahas dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1) Sistem ini dibatasi pada sistem pendaftaran siswa baru pada SMA Gajah 

Mada Bandar Lampung dan tidak membahas seleksi penerimaan siswa baru. 

2) Tidak membahas sampai dengan pembayaran melalui bank. 

3) Keluaran sistem adalah cetak kartu peserta dan laporan data pendaftaran 

siswa baru. 

4) Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode Prototype. 

5) Perancangan sistem menggunakan aplikasi Dreaweaver dan MySQL sebagai 

database management system (DBMS). 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang sifatnya ilmiah tentu mempunyai tujuan dan sasaran. Tujuan 

dalam penelitian ini  adalah membangun sistem pendaftaran siswa baru berbasis 

online pada SMA Gajah Mada Bandar Lampung dengan menggunakan web 

responsif. 

 

1.5. Manfaat yang Diharapkan 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

a. Bagi SMA Gajah Mada Bandar Lampung dapat dijadikan membantu 

penyelesaian masalah pendaftaran untuk membuat keputusan bagi sekolah, 

khususnya mengenai sistem pendaftaran siswa baru. 
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b. Bagi Perguruan Tinggi diharapkan dapat menambah informasi dan referensi 

bagi mahasiswa.  

c. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan 

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem 

pendaftaran siswa baru. 

 

1.6. Tinjauan Pustaka 

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain : 

Tabel 1.1 Tabel Tinjauan Pustaka 

No Nama dan Tahun Judul Hasil 

1 Khusnul Hasan 

(2007) 

Sistem Informasi 

Pendaftaran Siswa 

Baru (PSB) Di 

SMK Sakti 

Gemolong Berbasis 

Client Server 

dibuatlah suatu sistem 

informasi untuk mengolah 

data pendaftar pada proses 

penerimaan siswa baru, 

sehingga proses input dan 

olah data calon siswa 

nantinya dapat dihasilkan 

informasi yang cepat, tepat 

dan akurat sesuai dengan 

kebutuhan. Sehingga 

diperoleh sebuah sistem 

informasi pendaftaran dengan 

hasil yang diinginkan berupa 

laporan yang cepat dan akurat 

setelah dilakukan testing 

program dengan 

menggunakan jaringan client 

server. 

2 Maya Tri Amelia 

(2012) 

Sistem Informasi 

Pendaftaran Siswa 

Baru Terpadu untuk 

SMP Negeri secara 

Online pada Dinas 

Pendidikan Pemuda 

dan Olahraga 

Kabupaten Kudus. 

Sistem informasi pendaftaran 

siswa baru online merupakan 

suatu aplikasi komputer untuk 

memudahkan proses 

penerimaan siswa baru yang 

dilaksanakan secara online. 

Pendaftaran siswa baru 

merupakan suatu proses 

administrasi yang terjadi setiap 
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tahun untuk seleksi calon 

siswa berdasarkan nilai 

akademik agar dapat 

melanjutkan pendidikan pada 

jenjang yang lebih lanjut. 

Aplikasi pendaftaran siswa 

baru online dapat 

memudahkan para calon siswa 

yang ingin memasuki SMP 

Negeri di Kabupaten Kudus. 

 

3 Arif Ranu w (2007) Sitem Informasi 

Pendaftaran Siswa 

Baru (PSB) Client 

Server Pada SMK 

Suwakati 

Gomolong 

penerimaan siswa baru masih 

menggunakan cara manual 

padahal dilab telah tersedia 

komputer, dengan itu maka 

akan dibuat jaringan untuk 

sistem informasi pendaftaran  

diharapkan akan 

mempermudah dalam 

pengolahan data pendaftaran 

dengan mudah, tepat dan 

cepat. 

 

4 Diki Budi Rahayu, 

dkk (2007), 

Perancangan Sistem 

Informasi 

Pendaftaran Peserta 

Didik Baru 

Berbasis Web Studi 

Kasus Di SMA 

NEGERI 14 Garut, 

perancangan database sistem 

dan software interface 

pendaftaran calon siswa baru 

berbasis web, sehingga bisa 

menggantikan sebagian peran 

dari petugas pendaftaran 

calonsiswa baru. 

Perancangan aplikasi web ini, 

akan memberikan banyak 

kemudahan-kemudahan 

dalammelakukan kegiatan, 

terutama yang ada di luar 

Garut, yang ingin sekali 

melakukan pendaftarancalon 

siswa baru dilakukan secara 

online. Sistem ini 

memberikan suatu informasi 

berupa kegiatanpendaftaran 

calon siswa baru, profil 

sekolah, verifikasi dan 

pengumuman status 

kelulusan calonsiswa baru di 

SMAN 14 Garut. 



6 

 

 
 

5 Nur Hasan   

(2013) 

Sistem Informasi 

singgel user 

penerimaan Peserta 

didik berbasis PHP 

Perancangan database sistem 

dan software interface 

pendaftaran calon siswa baru 

berbasis web, sehingga bisa 

menggantikan sebagian peran 

dari petugas pendaftaran 

calonsiswa baru. 

Perancangan aplikasi web ini, 

akan memberikan banyak 

kemudahan-kemudahan 

dalammelakukan kegiatan, 

pendaftarancalon siswa baru 

dilakukan secara online. 

 

Berdasarkan perbedaan penelitian terdahulu terhadap masalah yang diteliti 

oleh peneliti yaitu pada literature pertama yaitu Khusnul Hasan (2012) meneliti 

tentang Sistem Informasi Pendaftaran Siswa Baru (PSB) Di SMK Sakti Gemolong 

Berbasis Client Server, penelitian ini menggunakan aplikasi pengujian testing dan 

client server untuk sistem pendaftaran. Pada literature ke-2 yaitu Maya Tri Amelia 

(2012), meneliti tentang Sistem Informasi Pendaftaran Siswa Baru Terpadu untuk 

SMP Negeri pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus 

akan menggunakan aplikasi secara Online. Pada literature ke-3 yaitu Arif Ranu w 

(2007), meneliti tentang Sitem Informasi Pendaftaran Siswa Baru (PSB) Client 

Server Pada SMK Suwakati Gomolong, dengan menggunakan aplikasi java 

dengan menggunakan client server. Pada literatur ke-4 yaitu Diki Budi Rahayu, 

dkk (2007), meneliti tentang Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Peserta 

Didik Baru Berbasis Web Studi Kasus Di SMA NEGERI 14 Garut menggukan 

software interface dengan sistem secara online. Pada literature ke-5 yaitu Nur 

Hasan  (2013), meneliti tentang Sistem Informasi singgel user penerimaan Peserta 

didik menggunakan aplikasi PHP dan software interface. Sedangkan peneliti 
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meneliti tentang  E-Registration Siswa Baru Pada SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung Memiliki maintenance dalam pengolahan sistem pendaftaran siswa 

baru, sistem menggunakan perancangan UML, menggunakan aplikasi 

Dreamweaver dan MySQL sebagai database, dan sistem menggunakan Web 

Responsif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


