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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Teknologi Informasi saat ini sangat di perlukan dalam semua bidang, baik itu pendidikan, pekerjaan, ataupun dalam hal mendapatkan informasi. Penggunaan komputer akan mempermudah dalam penyelesaian suatu masalah seperti pada waktu seleksi penerimaan siswa, dimana jumlah calon siswa yang masuk, datanya akan diolah untuk selanjutnya diseleksi. Dengan begitu banyak berkas yang masuk tentu akan sangat merepotkan dan membutuhkan waktu yang lama dalam hal mengarsipkan secara manual.
Untuk kelancaran proses seleksi penerimaan siswa baru di SMP N 6 Klaten  di perlukan sistem yang baik. Hal inilah yang menjadi kendala bagi sekolah untuk memberikan dan menyajikan informasi secara jelas dan tepat tentang data calon siswa kepada sekolah dan memberikan informasi pengumuman diterima kepada calon siswa. Kebutuhan Informasi secara cepat dan mudah menjadi kebutuhan pokok yang mendesak dan sangat di sayangkan jika komputer tidak dimanfaatkan dengan baik, sebagai salah satu program yang di inginkan. Dalam hal ini penulis mencoba mengembangkanya ke dalam aplikasi yang berbasis web untuk informasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sosial.

Rumusan Masalah
Masalah yang akan diteliti adalah bagaimana membangun suatu perangkat lunak yang mampu menyelesaikan masalah sistem penerimaan siswa baru di SMP N 6 Klaten Agar lebih baik dalam pengolahan data sehingga lebih terkontrol, efisien dan tersimpan dengan baik, lebih cepat dan mudah dalam proses pendaftaranya dan penyajian informasinya. Sehingga mempermudah petugas penerimaan siswa baru untuk menyelesaikan pekerjaanya, dan menghasilkan informasi yang cepat dan akurat.

Ruang Lingkup
Agar penulisan ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan maka diberikan ruang lingkup sebagai berikut :
1.	Informasi penerimaan siswa baru yang berbasis web.
2.	Sistem memberikan informasi Hasil analisis nilai Penerimaan Siswa Baru.

3.	Seleksi penerimaan siswa berdasarkan proses rangking dengan perhitungan score jumlah SKHUN yang terdiri dari tiga mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, matematika, IPA ditambah dengan kejuaraan (Piagam). Dan Jika ada calon siswa yang nilai sama maka yang di terima adalah calon siswa yang termuda.
4.	Menampilkan informasi data seluruh calon siswa yang mendaftar, calon siswa yang diterima, calon siswa yang tidak diterima, hasil jurnal calon siswa yang mendaftar, dan menampilkan Total nilai tertinggi dan terendah.
5.	Memberikan kapasitas terima dan kapasitas cadangan.

Tujuan Penelitian
Tujuan karya tulis ini untuk membuat sistem informasi Penerimaan siswa baru di SMP N 6 Klaten menggunakan php5 yang bermanfaat untuk memberi kemudahan dalam menyajikan informasi-Informasi sekolah khususnya masalah penerimaan siswa baru yang proses pendaftaranya dimulai dari proses penginputan data calon siswa yang mendaftar dan proses registrasi calon siswa yang diterima. Serta seleksi calon siswa baru sesuai berdasarkan proses rangking dan sesuai dengan kapasitas gedung dari nilai SKHUN terbesar. 

