
APLIKASI PENGELOLAAN DATA LEMBAGA PENDIDIKAN MADRASAH 

KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN 

 

Muhammad Apriadi1,Jauhari Maulani2, Adani Dharmawati3 
1Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NPM 16630320 

2 Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIDN. 11 230990 01 
3 Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIDN. 11 101292 01 

E-mail: allamfb010@gmail.com 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan didirikannya Kantor Kementrian Agama Kota Banjarmasin adalah untuk 

mengembangkan tugas dan fungsi pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan di 

wilayah Kota Banjarmasin. 

Karena banyaknya madrasah yang ada dikota Banjarmasin banyak data- data yang 

kurang efektif dalam penginputannya terutama data penting seperti data sekolah madrasah 

dan data siswa, hal tersebut mengakibatkan banyak terjadi kesalahan penginputan karna data 

terlalu banyak. Adapun penginputannya masih dilakukan secara manual jadi sangat rentan 

terjadi penginputan yang berulang, karena masih manual jadi proses pengimputan juga 

tergolong lambat sehingga banyak menyita waktu operator untuk memproses data menjadi 

sebuah laporan. 

Maka dibuatlah sebuah sistem aplikasi pengelolaan data lembaga pendidikan 

madrasah kantor kementrian agama kota banjarmasin. 
 

Kata Kunci : Kantor Kementrian Agama, sistem, aplikasi 

 
ABSTRACT 

 

The purpose of establishing the Office of the Ministry of Religion of Banjarmasin City is to develop 

the tasks and functions of development in the field of religion and education in the area of 

Banjarmasin City. 

Due to the large number of madrasas in the city of Banjarmasin, there are many ineffective data in 

inputting, especially important data such as madrasah school data and student data, this has resulted 

in many input errors because the data is too much. The input is still done manually so it is very prone 

to repeated inputting, because it is still manual, so the input process is also quite slow so it takes up a 

lot of operator time to process data into a report. 

Then a data management application system was created for the madrasah educational institution, 

the office of the Ministry of Religion of the city of Banjarmasin. 
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PENDAHULUAN 

Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, merupakan suatu instansi yang melakukan 

pembinaan umat beragama dengan tugas pokok dan fungsi yang cukup berat. Sebagai satu lembaga 

dengan menyandang nama agama nampak jelas pembentukan serta pembinaan moral, spritual dan 

sikap yang baik merupakan bidang garapan utamanya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, 

Kementerian Agama Kota Banjarmasin berusaha dengan maksimal untuk merumuskan berbagai 

kegiatan yang selaras dengan program-program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama 

Republik Indonesia. 

Pada tanggal 3 Januari 1946 telah berdiri Departemen Agama RI (sekarang Kementerian 

Agama), Pada tahun 1947 di Banjarmasin berdiri Kantor Urusan Agama Kota Praja Banjarmasin. 

Tahun 1962 didirikan Kantor Pendidikan Agama Kota Praja Banjarmasin, Kemudian Kantor 

Penerangan Agama Kota Praja Banjarmasin serta Kantor Dinas Pendidikan Agama Kota Praja 

Banjarmasin. 

Tujuan Kantor Kementrian Agama Kota Banjarmasin adalah untuk mengembangkan tugas 

dan fungsi pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan. Secara lebih khusus pembangunan 

bidang pendidikan yang menjadi tugas Kementrian Agama adalah pendidikan umum berciri agama, 

Pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementrian 

Agama, untuk dalam bidang pendidikan Kementrian Agama Kota Banjarmasin memiliki Seksi 

pendidikan madrasah yang berfungsi untuk menaungi seluruh pendidikan madrasah meliputi 

penginputan data madrasah tenaga pendidik, dan data siswa madrasah di kota Banjarmasin. Karena 

banyaknya madrasah yang ada dikota Banjarmasin banyak data-data yang kurang efektif dalam 

penginputannya terutama data penting seperti data sekolah madrasah dan data siswa, banyak terjadi 

kesalahan penginputan karna data terlalu banyak. Adapun pengimputannya masih dilakukan secara 

manual jadi sangat rentan terjadi penginputan yang berulang, karena masih manual jadi proses 

pengimputan juga tergolong lambat sehingga banyak menyita waktu operator untuk memproses data 

menjadi sebuah laporan. 

Berdasarkan temuan selama melakukan penelitian masalah yang ada pada Kementrian Agama 

Kota Banjarmasin seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, maka hal inilah yang 

mendorong dilakukannya penelitian untuk membangun aplikasi dengan judul penelitian “APLIKASI 

PENGELOLAAN DATA LEMBAGA PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR KEMENTRIAN 

AGAMA KOTA BANJERMASIN”. 

 

METODE PENELITIAN 

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adaah sebagai berikut, 

yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara, Metode ini berdialog secara tanya langsung kepada pihak yang bersangkutan 

yang mengerti akan masalah yang ada seperti kepala bagian pendidikan madrasah dan 

staf/operator yang dianggap memahami masalah yang ada pada Kantor Kementrian Agama 

Kota Banjarmasin 

2. Observasi 

Observasi. Dengan Metode ini yaitu mengamati kegiatan yang sedang berlangsung di Kantor 

Kementrian Agama Kota Banjarmasin terutama dibagian pendidikan madrasah. 

3. Studi Pustaka 

Studi Pustaka, Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah 

berbagai literatur-literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, 

situs-situs di internet, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik penelitian. 



 

 

 

 

 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
analisis sistem merupakan sebuah tahapan penelitian terhadap sistem berjalan dan bertujuan 

untuk mengetahui segala permasalahan yang terjadi serta memberikan kemuadahan dalam 

menjalankan tahap selanjutnya yaitu tahap perancangan sistem. 

Dalam analisis dan perencanaan sistem ini, kegiatan yang akan dilakukan adalah menitik 

beratkan pada penelitian dan penjabaran dari sistem yang sedang berjalan untuk mendapatkan suatu 

data nyata secara detail sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam penelitian. Perkembangan suatu 

system seringkali dipengaruhi oleh perubahan kondisi yang dihadapi. 

Hal pertama yang perlu dilakukan dalam analisis kebutuhan sistem adalah menentukan dan 

mengungkapkan kebutuhan sistem. Yang termasuk dalam kenutuhan sistem seperti kebutuhan data 

dan juga ada kebutuhan sistem lain yaitukebutuhan sistem fungsional dan kebutuhan sistem non- 

fungsional, yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

Desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa 

atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan 

berfungsi.tahap ini menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan 

perangkat keras dari suatu sistem, sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan 

rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem 

UML tidak hanya merupakan sebuah bahasa pemograman visual saja, namun juga dapat secara 

langsung dihubungkan ke berbagai bahasa pemograman, seperti JAVA, C++, Visual Basic, atau 

bahkan dihubungkan secara langsung ke dalam sebuah object-oriented database. Begitu juga 

mengenai pendokumentasian dapat dilakukan seperti; requirements, arsitektur, design, source code, 

project plan, tests, dan prototypes. 

Bahwa beberapa literature menyebutkan bahwa UML menyediakan sembilan jenis diagram, 

yang lain menyebutkan delapan karena ada beberapa diagram yang digabung, misanya diagram 

komunikasi, diagram urutan dan diagram pewaktuan digabung menjadi diagram interaksi basis data 

merupakan suatu organisasi informasi yang disimpan di dalam komputer dan menjadikan sebagai 

aplikasi, sehingga dapat menciptakan suatu program komputer karen berfungsi untuk memperoleh 

informasi dari data tersebut. Kegunaan utama sistem basis data ini adalah agar pengguna mampu 

menata dan menggunakannya secara nyaman dan bisa memperluas ide-ide dari pengguna unutk 

menciptakan sebuah program dan 

aplikasi. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan intraksi antara pengguna dengan sistemnya 

dan basis data dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, 

dan administratornya. 

Rancangan antarmuka masukan sistem berfungsi untuk menjelaskan tentang perancangan 

aplikasi yang akan dibangun. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengguna dalam mengetahui 

proses yang terdapat pada aplikasi yang akan dibangun.  

Rancangan keluaran (output system) merupakan hasil dari rancangan Aplikasi Pengeloaan Data 

Lembaga Pendidikan Madrasah Kantor Kementrian Agama Kota Banjarmasin . Suatu sistem 

berbentuk format laporan data yang dihasilkan oleh sistem input data (input system). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PEMBAHASAN 

Hasil Tampilan Aplikasi 

A. Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Login 

Halaman login ini digunakan oleh pengguna seperti admin, operator dan kepala untuk 

bisa masuk kehalaman utama dengan memasukan username dan password untuk bisa 

mengakses. 

 

Gambar 4. 1 Tampilan Halaman Login 

2. Tampilan Halaman Utama 

Halaman utama ini berfungsi sebagai menu untuk mengakses menu-menu dan 

menganalisi data pada sistem. 

 

Gambar 4. 2 Tampilan Halaman utama 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Tampilan Data User 

Halaman data user berfungsi untuk menampilkan data user yang mengakses sistem 

 

Gambar 4. 3 Tampilan Data User 

4. Tampilan Data Madrasah 

Halaman data madrasah berfungsi untuk menampilkan data madrasah. 

Gambar 4. 4 Tampilan Data Madrasah

 

5. Tampilan Data Kepala Madrasah 

Halaman data kepala madrasah berfungsi untuk menampilkan data kepala 

madrasah. 



 

 

 
Gambar 4. 5 Tampilan Data Kepala Madrasah 

6. Tampilan Data Pengawas 

Halaman data pengawas berfungsi untuk menampilkan data pengawas. 

 

Gambar 4. 5 Tampilan Data Kepala Madrasah

 

7. Tampilan Data Guru 

Halaman data guru berfungsi untuk menampilkan data guru. 

Gambar 4. 7 Tampilan Data Guru 

8. Tampilan Data Siswa 

Halaman data siswa berfungsi untuk menampilkan data siswa. 



 

 

 

Gambar 4. 8 Tampilan Data siswa 

 

9. Tampilan Data keuangan 

Halaman data keuangan berfungsi untuk menampilkan data keuangan. 

 

Gambar 4. 9 Tampilan Data Keuangan 

 

10. Tampilan Data Sarana dan Prasarana 



 

 

Halaman data saran berfungsi untuk menampilkan data saran. 

Gambar 4. 10 Tampilan Data Sarana Prasarana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Tampilan Perizinan Madrasah 

Halaman data perizinan madrasah berfungsi untuk menampilkan data 

perizinan madrasah 

Gambar 4. 11 Tampilan Data Peizinan Madrasah 

 



 

 

B. Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

Tampilan laporan (output system) merupakan hasil dari suatu sistem berbentuk 

format laporan data yang dihasilkan oleh sistem. Tampilan yang di implementasikan dengan 

menggunakan bahasa pemograman PHP sebagai berikut: 

1. Laporan Madrasah 

 

Laporan data madrasah berisi informasi tentang pengelolaan data madrasah 

Gambar 4. 12 Laporan Data Madrasah 

 

 

 

 

 

 

 

2. Laporan Kepala Madrasah 

Laporan data kepala madrasah berisi informasi tentang pengelolaan data 

kepala madrasah. 

 

Gambar 4. 13 Tampilan Laporan Kepala Madrasah 

3. Tampilan Laporan Pengawas 

Laporan data pengawas berisi informasi tentang pengelolaan data pengawas. 



 

 

 

Gambar 4. 14 Tampilan Laporan Pengawa

 

4. Tampilan Data Guru 

Laporan data guru berisi informasi tentang pengelolaan data guru. 

 

Gambar 4. 15 Tampilan Laporan Data Guru 

 

5. Tampilan Data Siswa 

Laporan data siswa berisi informasi tentang pengelolaan data siswa 

Gambar 4. 16 Tampilan Laporan Data Siswa



 

 

 

6. Tampilan Data Keuangan 

Laporan data keuangan berisi informasi tentang pengelolaan data keuangan. 

 

Gambar 4. 17 Tampilan Laporan Data Dana Bos 

7. Laporan Data Sarpras 

Laporan data sarpras berisi informasi tentang pengelolaan data sarpras 

 

Gambar 4. 18 Tampilan Laporan Data Sarpras 

8. Laporan Data Perizinan Madrasah 

Laporan data perizinan madrasah berisi informasi tentang pengelolaan data 

perizinan madrasah. 

Gambar 4. 19 Tampilan Laporan Data Perizinan Madrasah 

 



 

 

Pengujian 

Pengujian adalah proses untuk menemukan kesalahan pada perangkat lunak sebelum di 

gunakan oleh pengguna dan telah diimplementasikan untuk mengetahui apakah sistem itu berjalan 

dengan baik. 

Tujuan Pengujian Sistem 

Proses menjalankan program dengan maksud untuk mencari kesalahan dalam 

pengujian suatu aplikasi. Kasus uji yang baik memiliki peluang untuk mendapatkan 

kesalahan yang belum diketahui. Mencari sebanyak mungkin kesalahan yang ada di dalam 

aplikasi supaya suatu program berjalan dengan baik dan akurat.  

Rancangan & Tahap Pengujian Sistem 

Pengujian program ini menggunakan metode black box, pengujian dengan 

menggunakan metode black box atau dikenal dengan nama lain input / output atau driven 

testing. Menggunakan asumsi tidak mengenal struktur internal dari program (black box ), 

pengujian black box berusaha menemukan kesalahan dalam kategori sebagai berikut : 

1. Fungsi yang tidak benar atau hilang. 

2. Kesalahan Interface. 

3. Eror pada struktur data atau akses database external 

4. Batasan dari suatu data. 

Tahapan pengujian pada program ini meliputi proses input/output, proses pengujian 

input/output adalah proses untuk mencoba program dengan memasukkan data-data kedalam 

form yang ada pada program tersebut. 

Tabel 4. 3 Rancangan Pengujian 

No Kelas Uji Butir Uji Jenis 

Pengujian 

1 Login User Black Box 

2 Pengujian Data Pengisian data Guru Black Box 

  Pengisian data Kepala Madrasah Black Box 

  Pengisian data Keuangan Black Box 

  Pengisian data Madrasah Black Box 

  Pengisian data Pengawas Black Box 

  Pengisian data Perizinan Black Box 

  Pengisian data Sarana Black Box 

  Pengisian data Siswa Black Box 

  Pengisian data User Black Box 

3 Pengujian Cetak 

Data Laporan 

Cetak data laporan Black Box 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. Hasil Pengujian 

1. Login 

Tabel 4. 4 Tabel Pengujian Login 

 

Data masukan Hasil yang 

diharapkan 

Pengamat Hasil 

diamati 

Username dan 

password yang 

sesuai. 

Login dan Batal 

Dengan proses 

memasukan usenamer 

dan password bisa 

menjalankan program 

User dapat login  

 

Berhasil 

 

 

2. Pengelolaan Data Guru 

 

Tabel 4. 5 Pengelolaan Data Guru 

 

Pengujian Data 

masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Pengamat Hasil yang 

diamati 

Simpan 

Data 

Input data 

Guru 

Proses penambahan 

data berhasil 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

Edit 

Data 

Input data 

guru 

Proses ubah data 

barang berhasil 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus 

Data 

Input data 

guru 

Proses hapus data 

berhasil 

Data berhasil 

hapus 

Berhasil 

 

 

3. Pengelolaan Data Kepala Madrasah 

Tabel 4. 6 Pengelolaan Data Kepala Madrasah 

Pengujian Data 

masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Pengamat Hasil yang 

diamati 

Simpan 

Data 

Input data 

Kepala 

madrasah 

Proses penambahan 

data berhasil 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

Edit 

Data 

Input data 

kepala 

madrasah 

Proses ubah data 

barang berhasil 

Data berhasil 

diubah 

 

Berhasil 

Hapus 

Data 

Input data 

kepala 

madrasah 

Proses hapus data 

berhasil 

Data berhasil 

hapus 

 

Berhasil 

 

 

 

 



 

 

4. Pengelolaan Data Keuangan 

 

Tabel 4. 7 Pengelolaan Data Keuangan 

 

Pengujian Data 

masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Pengamat Hasil yang 

diamati 

Simpan 

Data 

Input data 

keuangan 

Proses penambahan 

data berhasil 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

Edit 

Data 

Input data 

keuangan 

Proses ubah data 

barang berhasil 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus 

Data 

Input data 

keuangan 

Proses hapus data 

berhasil 

Data berhasil 

hapus 

Berhasil 

 

5. Pengelolaan Data Madrasah 

 

Tabel 4. 8 Pengelolaan Data Madrasah 

 

Pengujian Data 

masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Pengamat Hasil yang 

diamati 

Simpan 

Data 

Input data 

madrasah 

Proses penambahan 

data berhasil 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

Edit 

Data 

Input data 

madrasah 

Proses ubah data 

barang berhasil 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus 

Data 

Input data 

madrasah 

Proses hapus data 

berhasil 

Data berhasil 

hapus 

Berhasil 

 

6. Pengelolaan Data Pengawas 

 

Tabel 4. 9 Pengelolaan Data Pengawas 

 

Pengujian Data 

masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Pengamat Hasil yang 

diamati 

Simpan 

Data 

Input data 

pengawas 

Proses penambahan 

data berhasil 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

Edit 

Data 

Input data 

pengawas 

Proses ubah data 

barang berhasil 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus 

Data 

Input data 

pengawas 

Proses hapus data 

berhasil 

Data berhasil 

hapus 

Berhasil 

 



 

 

7. Pengelolaan Data Perizinan 

Tabel 4. 10 Pengelolaan Data Perizinan 

Pengujian Data 

masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Pengamat Hasil yang 

diamati 

Simpan 

Data 

Input data 

perizinan 

Proses penambahan 

data berhasil 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

Edit 

Data 

Input data 

perizinan 

Proses ubah data 

barang berhasil 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus 

Data 

Input data 

perizinan 

Proses hapus data 

berhasil 

Data berhasil 

hapus 

Berhasil 

 

8. Pengelolaan Data Sarana 

Tabel 4. 11 Pengelolaan Data Sarana 

Pengujian Data 

masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Pengamat Hasil yang 

diamati 

Simpan 

Data 

Input data 

sarana 

Proses penambahan 

data berhasil 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

 

Edit 

Data 

Input data 

sarana 

Proses ubah data 

barang berhasil 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus 

Data 

Input data 

sarana 

Proses hapus data 

berhasil 

Data berhasil 

hapus 

Berhasil 

 

9. Pengelolaan Data Siswa 

Tabel 4. 12 Pengelolaan Data Siswa 

 

Pengujian Data 

masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Pengamat Hasil yang 

diamati 

Simpan 

Data 

Input data 

siswa 

Proses penambahan 

data berhasil 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

Edit 

Data 

Input data 

siswa 

Proses ubah data 

barang berhasil 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus 

Data 

Input data 

siswa 

Proses hapus data 

berhasil 

Data berhasil 

hapus 

Berhasil 

 

 

 

 



 

 

10. Pengelolaan Data User 

 

Tabel 4. 13 Pengelolaan Data User 

 

Pengujian Data 

masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Pengamat Hasil yang 

diamati 

Simpan 

Data 

Input data 

user 

Proses penambahan 

data berhasil 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

Edit 

Data 

Input data 

user 

Proses ubah data 

barang berhasil 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus 

Data 

Input data 

user 

Proses hapus data 

berhasil 

Data berhasil 

hapus 

Berhasil 

 

11. Cetak Laporan 

 

Tabel 4. 14 Cetak Laporan 

 

Pengujian Hasil yang 

diharapkan 

Pengamat Hasil yang 

diamati 

Cetak 

Laporan 

Data laporan dapat 

dicetak 

Data laporan berhasil 

dicetak 

Berhasil 

PENUTUP 

Dari pembahasan yang telah dibahas dalam lima bab dapat mengambil beberapa 

kesimpulan yaitu analisis sistem, perancangan program, pengujian dan implementasi : 

1. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu Pengelolaan Data Lembaga Pendidikan 

Madrasah Kota Banjarmasin menjadi lebih efektif dan efesien. 

2. Proses pengolahan data kepegawaian sudah dalam bentuk terkomputerisasi 

penyimpanan berkasnya tidak lagi dalam bentuk arsip melainkan dalam bentuk file 

maka sangat mudah untuk menggali semua informasi dan tidak memakan waktu 

begitu banyak dalam pencarian data. 

3. Dalam proses pendataan dan penyimpan berkasnya sudah sangat efesien karena 

dengan adanya aplikasi ini sangat membantu menjaga proses perintegrasiaan data 

yang ada pada bidang Sistem Informasi Kepegawaian. 
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