
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pada masa sekarang ini segala sesuatu diharapkan serba cepat dan 

efisien, hal tersebut berlaku pada segala bidang, termasuk bidang 

pendidikan. Komputer adalah jawaban yang dibutuhkan untuk menjawab 

tantangan tersebut.  

Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem informasi mulai 

banyak digunakan pada instansi-instansi di berbagai daerah, mulai dari 

pedesaan sampai dengan perkotaan. Instansi pendidikan merupakan salah 

satu dari instansi yang memanfaatkan sistem informasi dalam aktifitas 

operasional maupun manajemen. 

 Sistem informasi sangat luas cakupannya, sangat disayangkan 

apabila tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Di bidang pendidikan, 

sistem informasi juga dapat diterapkan dalam sistem penerimaan siswa baru, 

dengan tujuan memperbaiki sistem yang sudah ada, yaitu sistem penerimaan 

siswa baru secara manual. 

Sistem Penerimaan siswa baru secara manual sangat kurang efisien, 

dikarenakan siswa diharapkan datang ke sekolah yang dituju, dimana 

sekolah pilihan tersebut ada dua, yang letaknya belum tentu berdekatan. Hal 

tersebut akan sangat merepotkan, disamping itu dalam sistem penerimaan 

siswa baru yang manual, rekap nilai pendaftar baru akan diketahui hari 

berikutnya sehingga dirasa kurang up to date. 

Berbagai kelemahan dari sistem penerimaan siswa baru secara 

manual menuntut adanya perubahan, maka diperlukan pembuatan sistem 

informasi, sehingga kelemahan-kelemahan yang ada dapat diatasi dan sistem 

penerimaan siswa baru yang lebih baik akan terwujud. 

Latar belakang tersebut membuat Penulis ingin membuat sistem 

informasi jurnal penerimaan siswa baru yang bisa diaplikasikan dalam 

lingkup kabupaten.   
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B. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya dibatasi pada desain dan implementasi Sistem 

Informasi Jurnal Penerimaan Siswa Baru jenjang Sekolah Menengah Atas di 

Kabupaten. 

 
C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, maka dapat dibuat 

rumusan masalah yaitu, ”Bagaimana merancang dan mengimplementasi 

sistem informasi jurnal penerimaan siswa baru jenjang sekolah menegah atas 

di Kabupaten” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasi 

sistem informasi jurnal penerimaan siswa baru jenjang Sekolah Menengah 

Atas di Kabupaten, sehingga sistem penerimaan siswa baru lebih mudah 

serta efisien, khususnya dalam penjurnalannya. 

 
 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi suatu Kabupaten atau instansi, aplikasi yang dibuat diharapkan 

dapat memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses penerimaan 

siswa baru. 

2. Bagi penulis, penelitian ini adalah salah satu sarana menerapkan 

pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah serta mengetahui hal-hal 

yang berkaitan dengan sistem informasi penerimaan siswa baru. 
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