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BAB III  

LANDASAN TEORI 

3.  

3.1 Pendaftaran 

Pada dasarnya Pendaftaran digunakan untuk memperlancar dan 

mempermudah proses pendaftaran siswa/siswi baru, pendataan dan pembagian 

kelas seorang siswa/siswi. Sehingga dapat terorganisir, teratur dengan cepat dan 

tepat dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah. Proses 

pendaftaran siswa baru merupsalah satu kewajiban pihak sekolah dan Dinas 

Pendidikan setiap tahun ajaran baru, Herek French(2001:9). 

3.2 Pendidikan 

Dalam proses pendidikan terkait berbagai hal seperti pendidik, kurikulum, 

buku, metoda mengajar, dan lain-lain. Sedangkan hasil pendidikan dapat meliputi 

hasil belajar (yang berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan) setelah 

selesainya suatu proses belajar mengajar tertentu. Dalam rangka yang lebih besar, 

hasil proses pendidikan dapat berupa kelulusan dari lembaga pendidikan. (Idris, 

1992:39). 

3.3 Perancangan Sistem. 

Perancangan sistem merupakan penguraian suatu sistem informasi yang 

utuh ke dalam bagian komputerisasi yang dimaksud, mengidentifikasi dan 

mengevaluasi permasalahan, menentukan kriteria, menghitung konsistensi 

terhadap kriteria yang ada, serta mendapatkan hasil atau tujuan dari masalah 
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tersebut serta mengimplementasikan seluaruh kebutuhan operasional dalam 

membangun aplikasi. Analisis dan perancangan sistem dipergunakan untuk 

menganalisis, merancang dan mengimplementasikan peningkatan-peningkatan 

fungsi bisnis yang dapat dicapai melalui penggunaan sistem informasi 

terkomputerisasi.(Kendall dan Kendall,2003:7). 

3.4 Sistem 

Menurut O’Brien (2003), sistem informasi adalah sebuah kombinasi 

teratur apapun dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan 

sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi 

dalam sebuah organisasi.  

Menurut Hall (2006:6), sistem informasi adalah serangkaian prosedur 

formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan 

ke para pengguna.  

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

adalah kombinasi yang teratur apapun dari orang-orang, hardware, software, 

jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, memproses, 17  

menyimpan, dan menyebarkan informasi ke dalam sebuah organisasi 

untuk mencapai tujuan tertentu yang berguna untuk memproses data menjadi 

informasi dan pengetahuan. 

3.5 Analisa Sistem 

Menganalisis sistem merupakan tahapan dalam menganalisis kebutuhan-

kebutuhan sistem. Menurut Kendall & Kendall (2003:13), perangkat atau teknik 

untuk menentukan kebutuhan sistem adalah dengan menggunakan diagram aliran 
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data untuk menyusun daftar input, proses, dan output fungsi bisnis dalam bentuk 

grafik terstruktur. Dari diagram aliran data, dikembangkan suatu kamus 

databerisikan daftar seluruh item data yang digunakan dalam sistem beserta 

spesifikasinya berupa tipe data atau constrainnya. 

3.6 Desain Sistem 

Tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka analis sistem telah 

mendapatkan gambaran yang jelas apa yang harus dikerjakan. Kemudian 

memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Menurut Hartono (2005:197) 

desain sistem dapat diartikan sebagai berikut:  

a. Tahap Setelah Analisa dari siklus pengembangan sistem 

b. Pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. 

c. Persiapan untuk merancang bangun implementasi 

d. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk 


