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ABSTRACT 
 

SMP Negeri 3 Tempuran is one of the schools that still use manual systems to 
process new admissions information. Information processing activities are still using a 
special new admissions book, where it slows down the process of delivering information, 
and enlarge human error. 
 Based on the background of the problem, the research and preparation of this 
thesis study and design a new student information system is computerized by using 
Visual Basic 6.0 as the progamming language and interface design, as well Microsoft 
SQL Server 2000 as a data storage medium. 

Methods of data collection through interviews, direct observation to new 
admissions committe SMP Negeri 3 Tempuran and through the study of literature, then 
from the research and preparation of this thesis will result in an application that is able to 
create reports user information needs in a rapid, precise and accurate. 
 
Keywords : system, information system, new students’ acceptance
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1.1 Pendahuluan 

Di era sekarang pemanfaatan teknologi dengan media komputerisasi begitu 

erat hubungannya dengan aspek kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi yang 

sangat maju, pendidikan tak boleh ketinggalan juga untuk memanfaatkannya dengan 

baik agar proses dalam kegiatan yang melingkupinya dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien. Selain itu dengan memanfaatkan teknologi komputer, didapat manfaat berupa 

kemudahan menyimpan, mengorganisasi dan melakukan pengambilan (retrieval) 

terhadap berbagai macam data. Didukung dengan perangkat lunak yang semakin 

canggih dan konfigurasi perangkat keras yang tepat, sekolah dapat membangun sistem 

informasi manajemen yang handal dan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

pendidikan secara keseluruhan.  

SMP Negeri 3 Tempuran merupakan salah satu sekolah negeri menengah 

pertama yang ada di Kecamatan Tempuran. Dengan berdirinya SMP Negeri 3 

Tempuran maka semakin lengkap pula lembaga pendidikan sekolah menengah 

pertama di wilayah kecamatan Tempuran. Selama ini, Sistem Informasi di SMP Negeri 3 

Tempuran bisa dikatakan kurang optimal.  

Sebagai contoh yaitu saat penerimaan siswa baru, SMP Negeri 3 Tempuran 

masih menggunakan sistem penerimaan manual yang mana setiap siswa yang 

mendaftar harus mengisi formulir yang tersedia terlebih dahulu. Selanjutnya guru dan 

staff yang bertanggung jawab dalam kegiatan PSB harus menyeleksi satu-satu formulir 

yang di isi oleh calon siswa baru. Tentunya ini memakan waktu dan tenaga yang tidak 

sedikit, karena setelah menyeleksi calon siswa mana yang diterima atau tidak diterima 

panitia masih harus merekap ulang rentang daftar nama beserta nilai yang 

bersangkutan. Dengan sistem manual seperti ini pasti akan menghabiskan waktu yang 

lama dan kurang efektif. 

Berdasarkan masalah di atas, sudah seharusnya SMP Negeri 3 Tempuran 

memiliki sebuah sistem informasi yang baik. Oleh karena itu penulis menawarkan 

sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat Aplikasi 

berjudul “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Di SMP 

Negeri 3 Tempuran”. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat 

mempermudah para guru dan staff dalam pengambilan keputusan pada saat 

penerimaan siswa baru dengan efektif dan efisien. 
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2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Berikut merupakan definisi sistem dari beberapa tokoh : 

 “ Sistem sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya 

untuk suatu tujuan bersama ” (Murdick dan Rose 1993). 

 “ Sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan(input), pengolahan 

(processing), serta keluaran (output)”  (Scott 1996). 

 “ Sistem sebagai kelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud 

yang sama untuk mencapai suatu tujuan” (Mc.Leod 1995). ” 

2.1.2 Pengertian Informasi 

Informasi merupakan hasil olahan data, di mana data tersebut sudah diproses 

dan diinterpretasikan menjadi sesuatu yang bermakna untuk pengambilan 

keputusan.
1
 

Informasi merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam 

kehidupan sehari-hari, karena dengan informasi seseorang atau suatu 

organisasi, lembaga, perusahaan dapat menambah pengetahuan mereka dari 

berbagai jenis informasi sehingga dapat memberikan referensi atau bekal dalam 

menjalankan tugas sehari-hari. Informasi sangat bermanfaat untuk mengambil 

setiap langkah dalam kehidupan, misal : seseorang manajer yang ingin 

mengambil keputusan, jika dia terbuka terhadap informasi, maka tidak ada 

kesulitan baginya untuk mengambil keputusan karena mempunyai wawasan 

yang luas dari berbagai sumber. 

2.1.3 Pengertian Sistem Informasi 

Menarik beberapa pemahaman dari definisi sistem dan definisi informasi, 

dapat diartikan bahwa sistem informasi adalah suatu perangkat yang terdiri dari 

unsur-unsur atau variabel-variabel yang saling berinteraksi dalam menjalankan input 

dan process untuk menghasilkan output berupa informasi. 

                                                
1Kusrini, Konsep dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan, Andi Offset, 2007, hal 4 
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3.1 Analisis Sistem 

3.1.1 Identifikasi masalah 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada SMP N 3 Tempuran, 

diidentifikasi bahwa sistem kerja yang dijalankan masih kurang efektif. Hal ini dapat 

terlihat dari proses pengolahan data penerimaan siswa baru yang masih secara manual 

dan penyimpanan data tersebut cukup memakan tempat karena disimpan dalam bentuk 

hardcopy. Masalah inilah yang menyebabkan sasaran dari pelayanan tidak tercapai. 

Adapun permasalahan-permasalahan yang muncul pada sistem penerimaan siswa baru 

adalah lambat nya proses pembuatan laporan pendaftaran calon siswa, seleksi, daftar 

ulang, dan pembagian kelas karena petugas harus membuat laporan dengan cara 

mencatat di buku khusus penerimaan siswa baru.  

 

3.2 Perancangan  

3.2.1 Context Diagram 
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Gambar 3.1 Context Diagram 
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3.2.2 Data Flow Diagram 
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Gambar 3.2 Data Flow Diagram  
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4.1 Implementasi 

4.1.1 Manual Program 

4.1.1.1 Form Login 

Form ini digunakan untuk membatasi pengguna program, yang mana 

pengguna yang dapat mengakses adalah pengguna sudah mempunyai 

username dan password didalam database. Jika username dan password benar 

maka akan masuk ke menu utama. Berikut ini adalah tampilan form login sistem 

informasi penerimaan siswa baru pada SMP Negeri 3 Tempuran. 

         

Gambar 4.1 Form Login 

4.1.1.2   Menu Utama 

Form menu utama akan muncul jika pengguna memasukkan username 

dan password dengan benar sesuai yang ada di database. Pada form menu 

utama terdiri dari beberapa menu yang telah aktif dan siap digunakan untuk 

mengolah data. 
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            Gambar 4.2  Form Menu Utama 

4.1.1.3 Form Daftar Peserta 

Pada form daftar peserta ini digunakan untuk melakukan proses 

pendaftaran, ubah data diri, dan cetak data diri peserta.  

       

    Gambar 4.3 Form Daftar Peserta 

 

4.1.1.4 Form Daftar Peserta Lolos 

Pada form ini digunakan untuk melihat hasil daftar peserta yang lolos 

seleksi. Daftar peserta akan muncul di dalam form ini jika jumlah nilai seleksi 

peserta mencapai atau lebih dari nilai minimum seleksi yang ditetapkan oleh 

pihak sekolah. 
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Gambar 4.4 Form Daftar Peserta Lolos 

4.1.1.5 Form Peserta Tidak Lolos 

Pada form ini digunakan untuk melihat hasil dari pengolahan data nilai 

seleksi calon siswa yang tidak lolos proses seleksi karena nilai seleksi calon 

siswa tersebut kurang dari nilai minumum yang telah ditetapkan oleh sekolah.  

            

Gambar 4.5 Form Daftar Peserta Tidak Lolos 

 

4.1.1.6 Form Aturan 

Pada form ini digunakan untuk melihat data aturan yang telah diinputkan 

dan mengatur sistem pada aplikasi ini. 
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     Gambar 4.6 Form Aturan 

 

4.1.1.7 Form Daftar Ulang 

Pada form ini digunakan dalam proses daftar ulang siswa agar siswa 

tersebut benar-benar akan masuk di sekolah tersebut, form ini bisa digunakan 

bila pengguna sistem mengubah setting sistem ke daftar ulang terlebih dahulu 

pada  form aturan. Setelah setting sistem selesai diubah pada menu utama yang 

aktif hanya sub daftar ulang dan daftar peserta. 

               

Gambar 4.7 Form Daftar Ulang 

 

4.1.1.8 Form List Peserta Daftar Ulang 

Pada form ini digunakan untuk melihat data daftar siswa yang telah 

melakukan proses daftar ulang. 



 

9 
 

                           

Gambar 4.8 Form List Peserta Daftar Ulang 

 

4.1.1.9 Form Panitia 

Pada form panitia digunakan untuk mengisi username dan password 

sebagai pengguna sistem ini. Dalam form ini petugas dapat menambahkan, 

mengubah data user lain, tentunya dengan meminta izin terlebih dahulu dari 

kepala sekolah. 

                   

           Gambar 4.9 Form Panitia 
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Gambar 4.10 Laporan Daftar Peserta 

 

 

Tampilan laporan Peserta Daftar Ulang : 

 

 

Gambar 4.11 Laporan Daftar Ulang 
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5.PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan perancangan yang penulis kerjakan dan 

mengacu pada rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana merancang sistem 

informasi penerimaan siswa baru yang terkomputerisasi dapat menghasilkan 

informasi yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem yang berjalan, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Sistem yang digunakan di sekolah ini masih menggunakan sistem manual 

yaitu melakukan pencatatan dengan menggunakan media ballpoint dan 

buku khusus penerimaan siswa baru, dari pencatatan data nilai seleksi, data 

daftar ulang dan pembuatan laporan, sehingga mengakibatkan 

keterlambatan arus informasi dan kemungkinan terjadinya kesalahan 

pengolahan data cukup besar. Dengan sistem baru keterlambatan arus 

informasi dan kesalahan pengolahan data dapat dicegah karena pengolahan 

data dan pembuatan laporan sudah dilakukan secara terkomputerisasi 

sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. 

2. Aplikasi sistem informasi penerimaan siswa baru ini dapat digunakan untuk 

membantu kinerja panitia penerimaan siswa baru yang berkepentingan 

dalam mengolah data calon siswa baru, cukup dengan menginputkan data 

kemudian proses pengolahan data akan dilakukan oleh komputer sehingga 
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3. akan meminimalkan tingkat kesalahan yang biasanya terjadi dalam sistem 

manual. 

4. Penerapan sistem yang baru ini tidak akan merusak sistem yang selama ini 

berjalan di SMP Negeri 3 Tempuran tersebut, tetapi sistem ini dapat 

mendukung kinerja proses pengolahan data calon siswa baru pada SMP 

Negeri 3 Tempuran tersebut menjadi lebih efisien, seperti pencarian data 

dan pembuatan laporan. 

5. Keuntungan yang diperoleh dengan adanya komputerisasi penerimaan 

siswa baru ini jika digunakan di SMP Negeri 3 Tempuran antara lain: 

a. Menghemat waktu dan tenaga untuk melakukan pengolahan data 

penerimaan siswa baru. 

b. Semua data tersimpan dan terorganisir dengan rapi. 

c. Dapat menyajikan informasi yang cepat dan akurat. 

5.2 SARAN 

Dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Diperlukan kedisiplinan untuk menjalankan sistem yang telah 

dibuat dengan lebih teliti dalam penginputan data sehingga sistem 

dapat berjalan dengan baik. 

2. Aplikasi sistem penerimaan siswa baru yang penulis usulkan dapat 

diterapkan dan dapat membantu dalam melakukan pengolahan 

data calon siswa baru serta menyajikan informasi yang dibutuhkan 

untuk membantu proses pengambilan keputusan. 

3. Dengan sistem informasi yang baru, pemakai disarankan untuk 

memperhatikan kekurangan dan kelemahan sistem baru agar 

dapat segera dicari pemecahan masalahnya dan dilakukan 

pengembangan sistem untuk masa yang datang demi 

kelangsungan pelaksanaan sistem informasi yang baik. 
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