
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perkembangan teknologi sangat pesat, sehingga diperlukan 

sumber daya yang memadai, baik berupa sumber daya manusia maupun sumber 

daya infrastruktur. Perkembangan komputer tidak lepas dari perkembangan 

teknologi, sehingga harus didukung oleh perangkat lunak dan perangkat keras 

yang memadai untuk mampu menjawab tantangan yang dihadapi. Terutama untuk 

perangkat lunak, merupakan suatu perangkat dalam komputer yang dapat 

digunakan untuk mengolah data dan informasi. 

Pada sekolah SMK Negeri 5 Surakarta masih menggunakan sistem 

konvensional dalam menyampaikan informasi dan penerimaan siswa baru. 

Dengan adanya suatu informasi yang menarik, informative, dapat bertahan lama 

dan berbasis teknologi  informasi, akan lebih memudahkan bagi para guru atau 

pihak sekolahan dalam memberikan informasi kepada siswa dan dapat digunakan 

sebagai Virtual Information bagi para siswa SMK Negeri 5 Surakarta. Selain itu 

dapat bermanfaat bagi siswa sebagai pengenalan dan pelatihan pada pengguna 

komputer khususnya web browser. Karena di SMK Negeri 5 Surakarta belum 

maksimal dalam menerapkan ilmu dibidang teknologi. 

Peneliti mengembangkan ujian masuk penerimaan siswa baru dengan 

membuat simulasi yang mengarah ke kondisi ujian seleksi sebenarnya melalui 

media komputer, simulasi ini peneliti buat dengan berbasis web secara offline. 
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Offline yang dimaksud adalah sistem dijalankan pada satu komputer tidak 

terhubung dengan jaringan. Menggunakan tool software AppServ 2.4.8 (web 

server apache 2.0.59, PHP 4.4.5, MySQL 5.0.27, phpMyAdmin 2.9.2) untuk 

membuat halaman web yang dinamis, dan CSS (Cascading Style Sheet) untuk 

memperindah halaman web nantinya.  

Dari gambaran diatas penulis ingin mewujudkan suatu perangkat yang di 

aplikasikan pada komputer guna ketepatan dan kecepatan dalam penyampaian 

informasi dan seleksi PSB (Penerimaan Siswa Baru) pada SMK Negeri 5 

Surakarta. Perangkat tersebut dinamakan ‘Virtual Information’. Dan berangkat 

dari sinilah penulis tertarik mengangkat judul: “Sistem Informasi Dan Seleksi 

Penerimaan Siswa Baru SMK Negeri 5 Surakarta  Berbasisi Web Menggunakan 

PHP Dan MySQL”.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, sehingga    

masalah utama dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana merancang sistem informasi dan penseleksian yang 

efektif dan efisien di SMK Negeri 5 Surakarta? 

2. Bagaimana merancang sistem seleksi penerimaan siswa baru 

menggunakan tes atau ujian masuk dan sekor penilaian yang 

nantinya ditampilkan peringkat melalui perengkingan dari hasil tes? 

3. Bagaimana membuat sistem seleksi penerimaan siswa baru 

menggunakan PHP dan MySQL di SMK Negeri 5 Surakarta yang 

efektif dan efisien? 
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1.3 Pembatasan Masalah  

Dalam melakukan suatu penelitian perlu adanya pembatasan masalah agar 

penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan 

penelitian dapat tercapai. Adapun batasan yang digunakan dalam penelitian adalah 

kecepatan aplikasi dalam mengakses data base, penggunaan bahasa pemrograman 

PHP pada Macromedia Dreamweaver dan data base MySQL. Rancangan sistem 

informasi dan seleksi meliputi: 

1. Pengolahan informasi  data nilai  terbaru dari hasil seleksi calon 

siswa baru SMK Negeri 5 Surakarta. 

2. Pengolahan pendaftaran siswa baru. 

3. Pengolahan sistem seleksi penerimaan siswa baru.  

4. Pengolahan penilaian seleksi penerimaan siswa baru. 

5. Halaman administrator dibuat terpisah dengan halaman user 

peserta ujian  untuk menjaga keamanan data. 

6. Antarmuka simulasi sistem dengan pengguna berupa halaman web 

dengan akses melalui web browse (Mozila Firefox). 

7. Proses pengolahan soal, penilaian, dan kelulusan dilakukan oleh 

administrator (dalam sistem ini panitia ujian berperan sebagai 

administrator). 

8. Sistem hanya melayani pada pendaftaran user yang dilakukan oleh 

Administrator, penseleksian melalui ujian tes masuk yang berada 

disistem, penilaian, peringkat nilai dari hasil seleksi, kelulusan. dan 

untuk masalah lain  sistem tidak melayani. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Penyusun tugas akhir dengan judul: “Sistem informasi dan seleksi 

penerimaan siswa baru SMK Negeri 5 Surakarta berbasis Web menggunakan 

PHP dan MySQL” mempunyai tujuan penulis untuk belajar melakukan penelitian  

membangun suatu sistem informasi dan  sistem seleksi penerimaan siswa baru 

yang efektif dan efisien, yang nantinya dapat meningkatkan mutu dan kualitas 

serta nantinya bisa menggantikan sistem seleksi penerimaan siswa baru yang 

masih dilaksanakan dengan sistem  konvesional. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sistem 

informasi seleksi penerimaan siswa baru yang efektif dan efisien bagi SMK 

Negeri 5 Surakarta dan akan memberikan kemudahan bagi pihak sekolah dalam 

penyampaian informasi kepada calon siswanya: 

1. Sebagai pengenalan komputer terutama untuk web browser 

(Mozila Firefox, Internet Explorer). 

2. Untuk meningkatkan mutu dan kualitas SMK Negeri 5 Surakarta. 

3. Untuk menggantikan ujian seleksi PSB (Penerimaan Siswa Baru) 

yang dilakukan masih secara konvesiaonal walaupun sistem ini 

tidak dapat menggantikan sepenuhnya tapi nantinya dapat 

dkembangkan sebagai alternatif simulasi ujian yang nantinya 

lebih sempurna  
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4. Untuk memperkecil kemungkinan adanya kebocoran soal ujian. 

5. Memudahkan pengolahan skor nilai karena pengolahan skor nilai  

dilakukan oleh sistem. 

  

1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini nantinya disusun dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB   I        PENDAHULUAN 

 Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, 

manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB  II  LANDASAN TEORI 

 Membahas sistem seleksi penerimaan siswa baru SMK Negeri 

5 Surakarta, HTML,  PHP, PHPmyadmin, CSS, dan Data base 

MySQL. 

BAB   III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM 

 Membahas langkah dari proses simulasi tes ujian masuk offline 

berbasis web beserta implementasi perancangan sistem. 

BAB   IV PENGUJIAN DAN ANALISA 

 Menunjukkan hasil pengujian dari perancangan simulasi  test 

ujian masuk offline berbasis web disertai dengan analisa 

sehingga didapatkan bukti kuat dari hipotesis yang dilakukan. 

BAB  V PENUTUP 
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 Menguraikan kesimpulan tugas akhir dan saran-saran sebagai 

bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya. 
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