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ABSTRAK 

Taud Sa-Qu Terpadu Imam Syafii merupakan Taman Pendidikan Anak Usia Dini yang  menerapkan 

sistem menghafal Al-qur’an. Sekolah ini menpunyai 95 orang  peserta didik. Semakin banyak peserta didik 

semakin banyak pula data yang menumpuk sehingga kesulitan mencari data-data sekolah. Data sekolah di olah 

secara manual atau konvensional dengan kata lain menggunakan buku. Data yang diolah secara manual atau 

konvensional memiliki kelemahan seperti rusak atau hilangnya data. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatis dengan menggunakan metode 

pengumpulan data yaitu, observation, interview dan literature study. Adapun metode yang digunakan untuk 

merancang APLIKASI MANAJEMEN PESERTA DIDIK BERBASIS WEBSITE ini menggunakan metode 

pengembangan perangkat lunak mengacu pada model waterfall. Bahasa pemprograman yang digunakan untuk 

membangun website ini adalah php dan Mysql serta pengujian menggunakan metode black box. Dengan adanya 

sistem yang dibangun diharapkan dapat mempermudah pekerjaan admin dan guru tahfidz dalam mengelola data 

peserta didik dan menginputkan pencatatan hafalan peserta didik, serta mempermudah orangtua dalam 

memperoleh informasi perkembangan hafalan peserta didik. 

 

Kata Kunci : Manajemen Peserta Didik, Aplikasi, Php, Mysql 

 

ABSTRACT 

Integrated Taud Sa-Qu Imam Syafii is an Early Childhood Education Park that implements a system of 

memorizing the Qur'an. The school has 95 students. The more students the more data accumulates, making it 

difficult to find school data. School data is processed manually or conventionally in other words using books. 

Manually or conventionally processed data has disadvantages such as damage or loss of data. 

The type of research used by the author is descriptive quality using data collection methods, namely, 

observation, interview and literature study. The method used to design a WEBSITE-BASED STUDENT 

MANAGEMENT APPLICATION uses the software development method referring to the waterfall model. The 

programming languages used to build this website are php and Mysql as well as testing using the black box 

method. With the system built, it is hoped that it can facilitate the work of admins and tahfidz teachers in managing 

student data and inputting student memorization records, as well as making it easier for parents to obtain 

information on the memorization progress of students. 

Keywords : Learner Management, Application, Php, Mysql  

mailto:Raudah.ar62@gmail.com


PENDAHULUAN 

Kebutuhan manusia akan teknologi dan informasi pada era globalisasi mengalami perkembangan yang 

begitu pesat. Teknologi dan informasi seakan menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang dan mempermudah 

pekerjaan manusia. Dengan berkembangannya teknologi kegiatan informasi yang sebelumnya rumit berganti 

menjadi mudah dengan mesin-mesin otomatis yang membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan menghemat 

waktu. 

Teknologi dan informasi mengalami banyak kemajuan dalam bidang-bidang tertentu, seperti bidang 

transportasi,  kesehatan, pendidikan, komunikasi dan bidang lainnya. Kemajuan Teknologi dan Informasi telah 

berkembang dan merambah ke dalam dunia pendidikan yang mempunyai peranan sangat penting terutama 

memberikan kualitas dan pelayanan. 

Seiring dengan perkembangan, teknologi dan informasi seakan telah membuat standar baru dalam dunia 

pendidikan yang harus dipenuhi suatu lembaga pendidikan salah satunya dapat diliht dari bagaimana sekolah 

tersebut memanfaatkan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai dengan kebutuhan dan memanfaatkan 

dengan optimal. 

Sampai saat ini banyak pekerjaan yang dilakukan dengan cara manual atau konvensional, khususnya 

dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah manajemen pengolahan data sekolah yang masih menggunakan 

buku untuk mencatat data yang masuk. Pengolahan data  secara manual atau konvensional memiliki kekurangan 

baik dari segi proses data dibuat maupun proses peyimpanan data. Seperti di Taud Sa-Qu Terpadu Imam Syafii 

Banjarmasin, pengolahan data masih menggunakan cara manual atau konvensional. Semakin banyak data yang 

dikumpulkan akan mengakibatkan banyak data yang menumpuk, karena data yang menumpuk maka akan sulit 

untuk melakukan proses pencarian data dan membutuhkan banyak waktu. 

 

METODE PENELITIAN 

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, adalah sebagai berikut : 

1. Pengamatan (Observasi) 

Metode pengamatan ini bisa dilakukan secara  langsung mengamati kegiatan yang sedang berjalan di 

Taud Sa-Qu Terpadu Imam Syafii Banjarmasin bagaimana proses manajemen data peserta didik. 

2. Wawancara (Interview) 

Metode wawancara ini bisa dilakukan dalam bentuk bertanya secara langsung dan berdialog dengan 

Kepala Sekolah, Admin dan Guru-Guru untuk mengetahui lebih spesifik atau lebih detail bagaimana 

proses manajemen peserta didik. 

3. Studi Pustaka  

Metode ini dilakukan dengan cara mempelejari, meneliti dan menelaah berbagai literatur-literatur yang 

bersumber dari situs-situs internet, jurnal ilmiah, teks, buku-buku, bacaan-bacaan yang ada kaitannya 

dengan topik penelitian. 

Pengembangan sistem perangkat lunak mengacu pada model waterfall, adapun tahapan dalam 

metode ini adalah sebagai berikut : 

1. Analysis (Analisa) 

2. Desain System (Desain Sistem) 

3. Implementasi (Pengkodean) 

4. Testing (Pengujian) 

5. Deployment (Penerapan) 

6. Maintance (Pemeliharaan) 

 

 

 

 



Metode waterfall memiliki  beberapa langkah – langkah dan dapat dilihat pada gambar  berikut ini : 

 

Gambar 1. 1  Model Waterfall 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan atau implementasi sistem berupa gambaran rancangan dari aplikasi yang telah dibuat 

sebelumnya. Pada BAB IV peneliti telah merincikan halaman website yang digunakan sebagai bahan penelitian 

dari hasil tampilan berupa screenshoot halaman website. 

1. Use Case Diagram 

Merupakan Use Case Diagram admin, kepala sekolah, guru, peserta didik. 

 

 

 

 

 

 



2. Class Diagram 

Merupakan Class Diagram admin, kepala sekolah, guru, peserta didik. 

 

 

3. Form Hafalan Peserta Didik 

Merupakan form hafalan peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Form Tambah Hafalan Peserta Didik 

Merupakan halaman tambah hafalan peserta didik. 

 

 

5. Form Perkembangan Peserta Didik 

Merupakan perkembangan peserta didik. 

 

  



6. Laporan Hafalan Peserta Didik 

Merupakan laporan hafalan peserta didik. 

 

  



7. Laporan Perkembangan Peserta Didik 

Merupakan laporan perkembangan peserta didik 

 

 

KESIMPULAN 

Setelah melalui beberapa tahapan dan pembahasan untuk menghasilkan sebuah Aplikasi Manajemen 

Peserta Didik pada Taud Sa-Qu Terpadu Imam Syafii Banjarmasin, dengan melihat dari permasalahan, analisis, 

perancangan dan pembuatan sistem dapat diambil kesimpulan diantaranya : 

1. Dengan adanya sistem yang dibangun diharapkan dapat mempermudah pekerjaan admin, dalam 

pengolahan data peserta didik. 

2. Mempermudah  guru tahfidz dalam menginput hafalan peserta didik serta dapat mempermudah 

orangtua dalam memperoleh perkembangan hafalan peserta didik. 

3. Proses pencarian dan pengolahan data profil, prestasi, perkembangan, kelas, guru/tenaga pendidik, 

peserta didik, dan pembuatan laporan  menjadi lebih mudah, efektif dan efisien serta dapat diakses kapan saja dan 

dimana saja. 



SARAN 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan dapat diambil beberapa inti dalam penelitian ini, agar Aplikasi 

Manajemen Peserta Didik ini berjalan dengan baik dalam penggunaannya, Adapun saran untuk peneliti 

selanjutnya dan pengembangan dari sistem ini sebagai berikut : 

1. Data yang diolahnya hanya sebagian kecil dari seluruh sistem belajar mengajar yang ada di sekolah, 

Aplikasi Manajemen ini jauh dari kata sempurna dan sistem ini juga diharapkan dapat dipergunakan 

secara maksimal sesuai dengan fungsinya. 

2. Dibuatkan sistem pembayaran Spp. 

3. Dibuatkan laporan berbentuk Microsoft Excel. 
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