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BAB I 

PENDAHALUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penerimaan siswa baru (PSB) Online merupakan produk layanan aplikasi perangkat lunak 

yang online real time dan 100% berbasis website. PSB merupakan suatu proses administrasi 

yang terjadi setiap tahun untuk seleksi calon siswa berdasarkan nilai akademik agar dapat 

melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi Tujuan dari seleksi ini adalah untuk 

memilih calon siswa dengan nilai akademis terbaik serta untuk mencari siswa yang sesuai 

dengan kriteria sekolah. Oleh karena itu proses seleksi siswa baru harus berjalan dengan cepat 

dan dapat selalu dipantau oleh para pendaftar (Andri, 2015:1). 

SMK N 1 Terbanggi Besar adalah salah satu sekolah menengah Kejuruan di daerah 

Terbanggi Besar Lampung Tengah yang bergerak dibidang pendidikan. Untuk penerimaan siswa 

pada saat ini masih dilakukan dengan datang langsung ke sekolah. Pengolahan data yang 

berkaitan dengan penerimaan siswa baru yang ada di SMK N 1 Terbanggi Besar tersebut masih 

dilakukan secara manual tidak menggunakan database untuk penyimpanan datanya akan tetapi 

masih menggunakan lemari arsip. Pembuatan laporan penerimaan siswa baru masih 

menggunakan microsoft word dan microsoft excell, Dengan menggunakan sistem yang masih 

manual tersebut. 

Penelitian yang menghasilkan sistem yang informatif dan up -to-date, interaktif, dan 

dinamis, diharapkan SMKN 1 Terbanggi Besar  dapat memperoleh nilai lebih dari kepuasan 

masyarakat untuk membimbing anak mereka ke sekolah yang bermutu tinggi. Sistem ini dapat 

lebih efisiensi dari segi biaya, tenaga dan waktu, sehingga efektif dalam mencapai tujuan. Serta 

dapat mempermudah dalam pengaksesan sistem yang selama ini sering mengalami hambatan 
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dalam melihat inf ormasi, seperti jadwal penerimaan siswa baru serta persyaratan dan tata cara 

yang harus dipersiapkan. 

Pada tugas akhir skripsi in, Penulis perlu melakukan penelitian mengenai sistem 

pendaftaran siswa baru secara online yang cocok diterapkan di SMKN 1 Terbanggi Besar ini 

adalah berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Penerimaan Siswa Baru Menggunakan Metode Web 

Engineering”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu  : 

1. Bagaimana Merancang & Membangun aplikasi pendaftaran siswa baru berbasis web? 

2. Bagaimana calon peserta Seleksi Penerimaan Siswa Baru dapat melakukan pendaftran 

tanpa harus mengujungi Sekolah secara langsung? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membangun aplikasi pendaftaran siswa baru 

dengan menggunakan sistem online, agar dapat mempercepat proses pengolahan, penyampaian 

informasi dan pelaporan data pada SMKN 1 Terbanggi Besar kepada masyarakat luas dan 

mempermudah kinerja dalam proses penerimaan siswa baru. Untuk memberikan kemudahan 

bagi calon peserta  Seleksi Penerimaan Siswa Baru dalam Melakukan Pendaftran Menguji 

tingkat kelayakan aplikasi Penerimaan Siswa Baru. 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat beberapa Batasan masalah dalam penelitian 

ini diantaranya yaitu sebagai berikut : 

1. Aplikasi yang di rancang merupakan aplikasi mobile berbasis Web 
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2. Aplikasi ini hanya digunakan untuk pndaftaran Murid Baru di SMKN1 Menghasilkan  

aplikasi Penerimaan Siswa Baru dengan menggunakan Bahasa pemograman PHP dan 

database SQL. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam proses penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat yang kemudian 

dapat digunakan dalam pengembangan keilmuan yang dimiliki saat ini. Manfaat penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan kemudahan pada petugas penerimaan siswa baru dalam melakukan proses 

penerimaan siswa baru. 

2. Memberikan kemudahan bagi calon siswa baru dalam pendaftaran diri karene mereka 

tidak harus datang langsung ke sekolah untuk melakukan pendaftaran. 

3. Bagi sekolah, untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pada pelaksanaan Penerimaan 

Siswa Baru. 

 


