
 
  

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat harus diikuti oleh 

berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan. Teknologi informasi 

berperan penting dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan Indonesia. 

Hal ini internet yang merupakan bagian teknologi informasi memberi keuntungan 

dan kualitas terhadap dunia pendidikan. Internet merupakan sarana media 

teknologi umum yang efektif dan banyak diminati masyarakat. Melalui internet 

seseorang dapat mengetahui berbagai informasi mengenai lembaga instansi 

pendidikan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki, baik itu sekolah, 

universitas, maupun lembaga pendidikan lain. 

 SMA N 4 Komodo merupakan salah satu favorit Sekolah Menengah Atas 

di kecamatan Komodo. SMA N 4 Komodo belum menerapkan sistem penerimaan 

siswa baru secara online sehingga para calon siswa kesulitan untuk mencari 

informasi maupun melakukan pendaftaran calon siswa baru. Calon siswa 

diharuskan datang langsung untuk melihat jadwal dan prosedur pendaftaran siswa 

baru di SMA N 4 Komodo. Hal ini sangat menyulitkan bagi calon siswa terutama 

yang tempat tinggalnya jauh dari SMA N 4 Komodo untuk mendapatkan 

informasi mengenai penerimaan siswa baru. Selain itu, pihak sekolah juga 

kesulitan dalam mengolah data penerimaan siswa dan proses seleksi karena masih 

melakukan penilaian seleksi secara manual. Dikembangkannya sistem PSB secara 
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online di sekolah-sekolah ini diharapkan akan membuat pelaksanaan PSB menjadi 

lebih transparan, akuntabel, dan akomodatif. Sekolah dapat mengurangi bahkan 

menghilangkan kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan PSB secara 

manual. Dengan demikian, tidak akan ada lagi pihak-pihak yang merasa tidak 

puas ataupun dirugikan. Selain itu, sistem ini akan menjadikan proses pendataan 

dan administrasi lebih mudah dan cepat. Pelaksanaan PSB akan menjadi lebih 

efisien, baik dalam hal waktu, tempat, biaya, maupun tenaga.  

 Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka diperlukan Sistem 

Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web di SMA N 4 Komodo menggunakan 

framework bootstrap. Dengan adanya sistem ini, para peserta dan orang tua 

peserta tidak perlu bersusah payah mendatangi sekolah untuk sekedar melihat 

pengumuman atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PSB. Kapanpun 

dan di manapun mereka berada, mereka dapat melakukannya melalui komputer 

manapun yang terhubung dengan internet. 

 Bootstrap merupakan sebuah framework CSS yang memudahkan 

pengembang untuk membangun website yang menarik dan responsif (tampilan 

website menyesuaikan dengan layar device). Bootstrap memberikan solusi rapi 

dan seragam terhadap solusi yang umum, tugas interface yang setiap pengembang 

hadapi. Website PSB ini mengintegrasikan framework CSS bootstrap untuk 

tampilan yang responsif sehingga tetap nyaman saat diakses melalui smartphone 

maupun desktop. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu 

bagaimana membangun Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Di SMA N 4 

Komodo berbasis web menggunakan framework Bootstrap ? 

 

1.3. Ruang Lingkup 

 Pengembangan Sistem Penerimaan Siswa Baru online menggunakan 

teknologi bootstrap ini mempunyai ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Sistem Penerimaan Siswa Baru ini dibuat menggunakan teknologi 

bootstrap.  

2. Sistem ini digunakan untuk pelaksanan PSB di SMA N 4 Komodo. 

3. Seleksi calon peserta didik baru dilakukan berdasarkan peringkat jumlah 

Nilai Ujian Akhir Nasional SMP/MTS/Program Paket B untuk 4 (empat) 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan 

Nilai Piagam Prestasi yang dimiliki calon peserta didik. 

4. Sistem ini mengolah data user, data siswa, data asal sekolah dan data 

penunjang lainnya.  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem informasi penerimaan 

siswa baru berbasis web di SMA N 4 Komodo menggunakan framework 

bootstrap. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

 Sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web di SMA N 4 

Komodo menggunakan framework bootstrap adalah mempermudah calon siswa 

untuk melakukan pendaftaran secara online dan mempermudah pihak sekolah 

dalam mengolah data pendaftaran siswa baru. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika 

Penulisan. 

BAB IITINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Pada bab ini menjelaskan Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori yang 

dibutuhkan dalam proses analisis permasalahan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi Bahan/Data, Analisis Kebutuhan, Prosedur dan 

Pengumpulan Data,  Analisis dan Rancangan Sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi Implementasi dan Pembahasan, bagian ini akan 

menguraikan tentang implementasi system yang dianggap penting atau 

inti dari penelitian yang sesuai dengan rancangan dan berdasarkan 

komponen/tools/Bahasa pemrograman yang dipakai serta berisi 

kajian/bahasan tentang hasil pengujian dan dikaitkan dengan penelitian 
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lain/tinjauan pustaka. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini berisi Kesimpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan 

penelitian yang ditanyakan dalam perumusan masalah, dan Saran yang 

berisikan simpulan yang perlu dilanjuti atau direalisasika 

 

 


