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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan banyak manfaat dalam 

kemajuan pada berbagai aspek. Teknologi banyak diterapkan oleh berbagai 

organisasi. Pemanfaatan tersebut mempermudah suatu pekerjaan seperti 

pengolahan data dan keputusan yang diambil dapat lebih cepat terselesaikan, serta 

penghematan biaya dan waktu. Namun demikian, memenuhi kebutuhan masyarakat 

terhadap informasi yang cepat, tepat, dan akurat merupakan tantangan tersendiri 

bagi suatu instansi pendidikan baik formal maupun non-formal. Untuk itu, sistem 

informasi berbasis web ini perlu perlu dimanfaatkan sebagai sarana memenuhi 

kebutuhan informasi yang dimaksud. 

Website merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk 

menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau 

gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang 

membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing- masing 

masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (Bekti, 2015). 

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan salah satu proses yang ada 

di instansi pendidikan seperti sekolah yang berguna untuk menyaring calon siswa 

yang terpilih sesuai kriteria yang ditentukan oleh sekolah tersebut untuk menjadi 

pseserta didiknya. Pada umumnya proses penerimaan peserta didik baru dilakukan 

melalui tahapan pendaftaran, tes seleksi, dan pengumuman penerimaan siswa 

(Ramadhani, 2011). 

SMK AL Washliyah adalah salah satu sekolah (SMK) yang berada di 

Kabupaten Rokan Hilir. Pada perkembangan teknologi saat ini belum dimanfaatkan 

secara maksimal oleh sekolah ini, segala aktifitas yang menyangkut keperluan 

sekolah dan siswa masih dilakukan secara konvensional, salah satunya adalah 
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Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dimana para calon peserta didik dan 

walinya diharuskan datang langsung ke sekolah untuk mengambil formulir dan 

mengumpulkan semua berkas untuk pendaftaran. Hal itu mengakibatkan adanya 

kendala karena terjadinya penumpukan permintaan peserta didik baru yang akan 

mendaftar sehingga pihak sekolah kewalahan untuk mengelola data calon peserta 

didik. Untuk saat ini sudah banyak pihak sekolah di kota-kota besar yang 

menerapkan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online, salah satunya 

yang sudah diterapkan pada SMK Bandara, seperti yang telah dibuat oleh Nabila 

Septiarina, dkk (2021) pada jurnalnya yang berjudul “Perancangan Sistem 

Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web Pada SMK Bandara”. 

Berdasarkan latar belakang diatas, SMK Al Washiyah memerlukan sebuah 

Aplikasi untuk melakukan pendaftaran siswa baru dengan metode Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) Online yang Berbasis Website, agar dapat memudahkan 

panitia PPDB dalam proses pendaftaran maupun penyimpanan data-data calon 

peserta didik baru, dan untuk calon peserta didik semoga lebih mudah dalam 

melakukan proses pendaftaran dan lebih cepat untuk mendapatkan informasi-

informasi tentang sekolah SMK Al Washliyah. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dari Tugas Akhir ini adalah : 

1. Merancang dan membangun aplikasi penerimaaan peserta didik baru 

(PPDB) Online pada sekolah SMK AL Washliyah Berbasis Website. 

2. Bagaimana supaya calon peserta didik dan walinya tidak perlu datang 

langsung ke sekolah sehingga tidak terjadi penumpukan permintaan 

peserta didik baru. 

3. Bagaimana supaya siswa bisa melihat informasi tentang sekolah SMK 

AL Washliyah melalui internet. 

 



3 
 

1.3. Batasan Masalah 

Agar tidak meluasnya pembahasan dalam penelitian, maka harus diberikan 

Batasan-batasan dari permasalahan yang ada, yaitu : 

1. Aplikasi yang dibuat untuk menyebarkan informasi seputar Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB). 

2. Pengolahan data para calon peserta didik hanya bisa dilakukan oleh 

operator/panitia PPDB. 

3. Calon peserta didik (user) bisa melakukan pendaftaran mandiri secara 

online, dan bisa melihat pengumuman penerimaan peserta didik baru 

(PPDB). 

4. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP dengan 

framework Codeigniter dan MySQL sebagai sistem manajemen untuk 

database. 

 

1.4. Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian Tugas Akhir ini adalah merancang 

sebuah Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online pada sekolah SMK 

AL Washliyah yang berbasis Website, sehingga dapat membantu pihak sekolah 

pada saat penerimaan peserta didik baru, serta membantu calon peserta didik baru 

dalam proses pendaftaran. 

 

1.5. Manfaat  

Adapun manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini adalah 

1. Mempermudah panitia PPDB untuk mengelola data para calon siswa yang 

mendaftar. 

2. Mempermudah para calon peserta didik dan walinya dalam melakukan 

pendaftaran. 
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3. Mempermudah calon siswa untuk mendapatkan informasi seputar PPDB 

Online. 

4. Calon siswa bisa melihat pengumuman kelulusan pendaftaran di halaman 

siswa. 

5. Calon siswa tidak perlu lagi mengumpulkan berkas berkas pendaftaran 

dalam bentuk fotocopy, karena calon siswa bisa mengupload berkas pada 

menu pendaftaran dalam bentuk file pdf. 

6. Panitia PPDB bisa membuat pengumuman kelulusan siswa melalui 

website ini. 

7.  Panitia PPDB bisa membuat laporan data para siswa yang mendaftar 

menggunakan menu export formulir yang ada pada halaman dashboard 

admin. 

 

1.6. Metode Penyelesaian Masalah 

Metode yang dilakukan untuk penyelesaian masalah adalah melakukan 

identifikasi masalah, mengumpulkan data, Analisa data, pembuatan aplikasi, dan 

pengujian aplikasi yang dilakukan untuk menggambarkan proses pelaksanaan 

penelitian dapat ditunjukkan pada gambar dibawah. 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Metode Penyelesaian Masalah 

(sumber : Data olahan Tahun 2022) 

 

 

 

Identifikasi Masalah Pengumpulan Data Analisa Data 

Pembuatan Aplikasi Pengujian Aplikasi 
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