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ABSTRAK 

 

Sekolah sebagai suatu instansi di bidang pendidikan banyak melakukan pengolahan data dalam pengelolaan 

transaksi akademiknya, tidak terkecuali madrasah tsanawiyah negeri 3 hulu sungai tengah yang merupakan salah 

satu lembaga pendidikan agama di bawah naungan Kementerian Agama.  

Pengelolaan data siswa dan alumni yang berjalan di madrasah tsanawiyah negeri 3 hulu sungai tengah 

memiliki beberapa permasalahan pada pengolahan data siswa dan alumni, hal ini disebabkan penggunaan 

komputer dan jaringan internet yang belum optimal dan aplikasi yang digunakan hanya berupa fail spreadsheet 

yang tidak terintegrasi satu sama lainnya, sehingga membutuhkan suatu sistem komputerisasi yang mampu 

mengelola data dan menyajikan informasi data siswa dan alumnni yang lebih baik dan efisien.  

Pada Penelitian ini dilakukan analisa dan dibuat sebuah Aplikasi Pendataan Siswa Dan Alumni Pada 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Hulu Sungai Tengah Berbasis Web. Pada pembuatan aplikasi ini menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dengan Codeigniter Framework dan MySQL untuk manajemen basis datanya. 

Dengan adanya Aplikasi Pendataan Siswa Dan Alumni Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Hulu Sungai 

Tengah Berbasis Web diharapkan dapat memberikan kemudahan dan ketepatan dalam pengelolaan data siswa 

dan alumni.  
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ABSTRACT 

 

Schools as institutions in the education sector carry out a lot of data processing in the management of 

academic transactions, including madrasah Tsanawiyah 3 upstream of the middle river which is one of the 

religious education institutions under the auspices of the ministry of religion. 

Management of student and alumni data running in state madrasah Tsanawiyah 3 upstream of the river is 

experiencing several problems in processing student and alumni data, this is due to the use of computers and 

internet networks that are not optimal and the applications used are only in the form of spreadsheet files that are 

not integrated with each other. , thus requiring a computerized system capable of managing data and presenting 

student and alumni data information better and more efficiently. 

In this study, the analysis and application of web-based student and alumni data collection at Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 3 Hulu Sungai Tengah was carried out. In making this application using the PHP 

programming language with Codeigniter and MySQL Framework for database management. With the Web-based 

Student and Alumni Data Collection application at Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Hulu Sungai Tengah, it is 

hoped that it can provide convenience and accuracy in managing student and alumni data. 
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PENDAHULUAN 

Madrasah Tsanawiyah merupakan salah satu sekolah di bawah naungan Kementrian Agama Republik 

Indonesia yang setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Madrasah Tsanawiyah memiliki kelebihan 

dibanding sekolah menengah pertama umum, Madrasah Tsanawiyah memiliki muatan kurikulum umum yang 

diadopsi dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional dan kurikulum agama sebagai ciri khas madrasah 

dari Kementrian Agama. Sehingga karakter religius sangat kental dirasakan di Madrasah Tsanawiyah dibanding 

sekolah menengah pertama umum. 

Salah satu Sekolah yang setara dengan Madrasah Tsanawiyah yang ada di Hulu Sungai Tengah adalah 

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 3 Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan data pada tahun 2020 Jumlah siswa 

yang ada sebanyak 229 orang dengan jumlah tenaga pendidik 45 orang, yang memiliki 13 kurikulum pelajaran 

dengan akreditasi A dengan nilai “92”. 

 Menurut Wardiana, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data. 

Pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam 

berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan dapat 

diakses secara realtime tanpa dibatasi dengan ruang dan waktu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

khususnya teknologi informasi masa kini semakin pesat di segala bidang. Perkembangan teknologi informasi ini 

tentunya membawa pengaruh luar biasa pada kehidupan dan cara pandang manusia terhadap teknologi sekarang 

dan di masa yang akan datang (Wardiana, 2002). 

Begitupun halnya dunia pendidikan tak luput dari kebutuhan akan teknologi informasi. Teknologi informasi 

merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi sebuah institusi pendidikan yang mampu memberikan nilai lebih 

bagi institusi tersebut. 

MTsN 3 Hulu Sungai Tengah  sebagai suatu instansi pemerintah di bidang pendidikan banyak melakukan 

pengolahan data dalam proses administrasi data baik data siswa, guru, data yang berhubungan dengan kegiatan 

kesiswaan, seperti kegiatan ekstrakurikuler, serta data lainnya seperti data reward/prestasi, data pelanggaran, serta 

alumni sekolah. Sering kali data yang diproses tersebut dalam jumlah yang cukup besar dan dapat berubah 

sewaktu-waktu sehingga pengelolaan dan penyimpanan harus dilakukan dengan baik dan selalu diperbaharui 

secara berkala. Proses pengelolaan administrasi menuntut efisiensi dan efektifitas yang berorientasi kepada tujuan, 

penggunaan sumber daya dan mekanisme pengolahan yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber informasi 

yang sewaktu-waktu dibutuhkan. 

Dengan jumlah siswa serta kegiatan yang bersifat kesiswaan yang semakin bertambah setiap tahunnya 

membuat pengolahan data semakin banyak dan pencarian data semakin sulit karena sekolah masih menggunakan 

sistem pengolahan data manual, seperti menggunakan aplikasi microsoft office sebagai sistem pengolahan data. 

Sistem tersebut tentu saja memiliki banyak sekali kelemahan yang implikasinya adalah lemahnya sistem 

administrasi, pemborosan tenaga, pelayanan yang kurang optimal dan kualitas data yang rendah. maka di perlukan 

sebuah system yang lebih baik lagi agar dapat membantu pendataan siswa dan alumni pada MTsN 3  Hulu Sungai 

Tengah.  Untuk itu dalam penelitian ini akan dibangun suatu program aplikasi dengan mengambil studi kasus 

pada MTsN 3  Hulu Sungai Tengah dengan judul penelitian “Aplikasi Pendataan Siswa dan Alumni Pada 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Hulu Sungai Tengah Berbasis Web” untuk mempermudah proses pengolahan 

data agal lebih optimal. 

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan pendatatan pada sebuah sekolah diantaranya adalah 

penelitian dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Pendataan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas 

Methodist Indonesia Berbasis Web” yang dilakukan oleh Simamora (2018), kemudian penelitian dengan judul 

“Pembuatan Aplikasi Pendataan Pada SMA Negeri 1 Amfoang Utara Kabupaten Kupang ” yang dilakukan oleh 

Sudarmadji & Bani (2017), serta penelitian dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Pendataan Siswa SMP 

Islam Swasta Darul Yatama Berbasis Web” oleh Abdullah (2015). 

 

METODE 

Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam pembuatan “Aplikasi Pendataan Siswa dan Alumni pada Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 3 Hulu Sungai Tengah Berbasis Web” penting dilakukan sebagai awal masuk ke perancangan 

sistem. Teknik pengumpulan data  yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Teknik Lapangan/Observasi 

Adalah teknik penelitian dengan cara datang langsung ke lokasi tempat penelitian untuk mempelajari 

objek yang dipilih dan mendapatkan data-data yang akan digunakan sebagai sistem informasi tersebut. 

2. Teknik Wawancara 

Dilakukan dengan cara konsultasi atau wawancara  secara langsung dengan beberapa  petugas  untuk 

memperoleh data informasi yang dibutuhkan. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu pengumpulan data melalui hasil dokumentasi, baik bahan tersebut diperoleh dari 

buku, jurnal, ataupun hasil browsing dari internet. Pada tahap ini dilakukan pencarian dan pemahaman 



 

teori teori yang berkaitan dengan tools dan bahasa pemrograman yang akan digunakan dan teori – teori 

lainnya yang dapat membantu dalam proses analisis, perancangan, koding sampai implementasi dari 

program yang akan dibuat. 

Metode Pengembangan Sistem 

Untuk metode pengembangan sistem perangkat lunak pada penelitian ini mengacu pada model waterfall, 

yaitu salah satu model pengembangan software, dimana kemajuan suatu proses dipandang sebagai terus mengalir 

ke bawah seperti air terjun. Dalam Model Waterfall, setiap tahap harus berurutan, dan tidak dapat meloncat 

ketahap berikutnya, harus menyelesaikan tahap pertama baru lanjut ke tahap ke dua dan seterusnya. 

Langkah - langkah model waterfall dapat dilihat pada gambar dibawah Ini: 

 
Gambar 1. Waterfall Model 

 

Langkah - langkah model waterfall ini terdiri atas : 

1. Requirement Gathering and analysis 

Tahap requirement atau spesifikasi kebutuhan sistem adalah Mengumpulkan kebutuhan secara 

lengkap kemudian kemudian dianalisis  dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh 

program yang akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan 

desain yang lengkap. 

2. Sistem Design 

Tahap selanjutnya adalah design, desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara 

lengkap. 

3. Implementation 

Selanjutnya tahap implementasi, yaitu desain program diterjemahkan ke dalam kode - kode dengan 

menggunakan bahasa pemrograman yang sudah  ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji 

baik secara unit. 

4. Integration and Testing 

Penyatuan unit - unit program kemudian diuji secara keseluruhan ( sistem testing ) 

5. Deployment of  

Sistem Mengoperasikan program dilingkungannya dan melakukan pemeliharaan, seperti penyesuaian 

atau perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya. 

6. Maintenance 

Proses pemeliharaan sistem yang sudah dibangun. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Terhadap Sistem Lama 

Proses sistem yang berlangsung pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Hulu Sungai Tengah Sebagai : 

1. Proses pendataan siswa  

a. Siswa menyerahkan data siswa lengkap dengan data orang tua dan wali siswa 

b. Bagaian tata usaha akan mencatat data tesebut ke dalam microsoft excel. 

c. Bagian tata usaha akan membuat laporan data siswa yang ada didatabase 

d. Laporan tersebut akan diserahakan kepada kepala sekolah. 



 

 
Gambar 2. Flowmap pendataan siswa 

2. Proses pembuatan data kelas 

a.  Bagaian tata usaha akan menambahakan data kelas untuk data siswa baru dan akan mengubah 

data kelas siswa pertahun  ajaran ke microsoft excel  

b. Bagian tata usaha akan membuat laporan data kelas  

c. Laporan tersebut akan diserahkan ke guru yang menjadi wali kelas yang telah ditentukan, 

 
Gambar 3. flowmap pendataan kelas 

3. Proses pembuatan data ektra kurikuller  

a. Siswa akan menyerahkan ektra kurikuller yang diambil. 

b. Bagian tata usaha akan mencatat data ektra kurikuller yang telah diambil oleh siswa ke microsoft 

excel. 

c. Bagian tata usaha akan membuat laporan data ektra kurikuller. 

d. Laporan tersebut akan diserahkan kepada kepala sekolah. 

 
Gambar 4. flowmap pendataan Extra Kurikuller 

 

4. Proses pembuatan data prestasi 

a. Guru akan menyerahkan data prestasi siswa kepada bagian tata usaha. 

b. Data prestasi tersebut akan dicatan bagian tata usaha ke microsf excel. 

c. Bagaian tata usaha akan membuat laporan data prestasi siswa ke microsft excel. 

d. Laporan tersebut akan diserahkann kepada kepala sekolah. 



 

 
Gambar 5. flowmap pendataan Prestasi 

 

5. Proses pembuatan data Pelanggaran 

a. Guru Bimbingan konseling mencatat semua data pelanggaran yang telah dibuat oleh siswa 

b. Guru akan menyerahkan data pelanggaran ke bagian tata usaha 

c. Bagaian tata usaha akan merekap semua data pelanggaran ke microsoft excel. 

d. Bagian tata usaha akan membuat laporan pelanggaran. 

e. Laporan tersebut akan diserahkan kepada kepala sekolah. 

 
Gambar 6. flowmap pendataan kedisiplinan 

6. Proses pembuatan data poin Kedisiplinna. 

a. Bagian tata usaha mengambil data kedisiplinan. 

b. Bagian tata usaha akan memasukan poin kedisiplinan yang didapat siswa dari hasil prestasi yang 

diterima siswa. 

c. Bagaian tata usaha akan membuat laporan poin kedisiplinan siswa. 

d. Laporan tersebuat akan diserahkan kepada kepala sekolah. 

 
Gambar 7. flowmap pendataan poin prestasi 

7. Proses pembuatan data siswa tidak mampu 

a. Siswa meyerahkan data keterangan tidak mampu untuk bahan pengajuan dana bantuan siswa. 

b. Bagian tata usaha merekap data pengajuan data bantuan siswa tersebut. 

c. Bagian tata usaha akan mebuat laporan data siswa tidak mampu. 

d. Laporan tersebut akan diserahkan kepada kepala sekolah. 



 

 
Gambar 8. flowmap pendataan siswa tidak mampu 

8. Proses pembuatan data guru 

a. Guru meyerahkan data diri ke bagian tata usaha. 

b. Bagaian tata usaha akan merekap data guru ke microsoft excel. 

c. Bagian tata usaha membuat laporan data guru. 

d. Laporan tersebut akan diserakan kepada kepala sekoalah. 

 
Gambar 9. flowmap pendataan guru 

9. Proses pembuatan data alumni 

a. Bagaian tata usaha menambahakan data alumni berdasarkan hasil kelulusan. 

b. Bagian tata usaha akan membuat laporan data alumni 

c. Laporan data alumni diserakan kepada kepala sekolah. 

 
Gambar 10. flowmap pendataan alumni 

Ulasan Sistem baru 

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem lama, maka diusulkan sebuah sistem baru. Sistem yang 

diusulkan tidak jauh berbeda dari sitem yang lama, namun untuk memaksimalkan pengelolahan data dan agar 

data tetap aman jika data memori komputer rusak, maka diusulkan siswa berbasis web. Usulan sistem baru dapat 

dilihat pada flowmap dibawah ini : 



 

 
Gambar 11. Flowmap Ulasan Sistem baru 

Rancangan Model Sistem 

Perancangan model sistem adalah merancang atau mendesain pemodelan sistem yang diusulkan, 

perancangan model sistem berisi langkah-langkah operasi dalam pengolahan data dan prosedur untuk operasi 

sistem. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu merancang atau mendesain pemodelan sistem yang baik, 

untuk itu dalam perancangan model dari sistem yang disusulkan, maka digunakan Unified Modeling Language 

(UML) sebagai gambaran dari alur sistem yang disusulkan. 

 

Use Case Diagram  

Use Case Diagram adalah gambaran graphical dari beberapa atau semua actor, use case, dan interaksi 

diantaranya yang memperkenalkan suatu sistem. Use case diagram tidak menjelaskan secara detail tentang 

penggunaan use case, tetapi hanya memberi gambaran singkat hubungan antara use case, actor, dan sistem. Use 

Case Diagram pada sistem yang akan dibangun sebagai berikut: 

 
Gambar 12. Use Case Diagram Sistem Yang Dibangun 

Scenario Diagram 

Scenario diagram merupakan alur jalannya proses use case dan sistem yang berfungsi untuk menjelaskan 

lebih detail mengenai modul-modul yang terdapat dalam sistem yang dibangun. Scenario diagram sebagai 

berikut: 

1. Scenario Login  

Tabel 1. Scenario Login 

Scenario transaksi data jurusan 

Nama Use Case Login 

Aktor yang Terlibat Administrator 

Trigger Aktor ingin masuk ke dalam system 

Pre Condition Aktor berada di halaman login atau di luar dari menu 

utama sistem 

Action Masuk menggunakan username dan password 

Post Condition Aktor masuk ke dalam menu utama 

 

 



 

2. Scenario Siswa  

Tabel 2. Scenario Siswa 

Scenario transaksi data siswa 

Nama Use Case Data siswa 

Aktor yang Terlibat Administrator 

Trigger Aktor ingin melakukan transaksi data (tambah, edit, hapus) 

Pre Condition Aktor berada di menu data siswa untuk melakukan 

transaksi data 

Action Simpan, edit, hapus data siswa 

Post Condition Aktor berhasil melakukan transaksi data siswa 

 

3. Scenario Extra Kurikuller  

Tabel 3. Scenario extra kurikuller 

Scenario transaksi data exta kurikuller 

Nama Use Case Data exta kurikuller 

Aktor yang Terlibat Administrator 

Trigger Aktor ingin melakukan transaksi data (tambah, edit, hapus) 

Pre Condition Aktor berada di menu data exta kurikuller untuk 

melakukan transaksi data 

Action Simpan, edit, hapus data exta kurikuller 

Post Condition Aktor berhasil melakukan transaksi data exta kurikuller 

 

 

4. Scenario Extra Prestasi  

Tabel 4. Scenario prestasi 

Scenario transaksi data prestasi 

Nama Use Case Data prestasi 

Aktor yang Terlibat Administrator 

Trigger Aktor ingin melakukan transaksi data (tambah, edit, hapus) 

Pre Condition Aktor berada di menu data prestasi untuk melakukan 

transaksi data 

Action Simpan, edit, hapus data prestasi 

Post Condition Aktor berhasil melakukan transaksi data prestasi 

 

5. Scenario Pelanggaran  

Tabel 5. Scenario pelanggaran 

Scenario transaksi data pelanggaran 

Nama Use Case Data pelanggaran 

Aktor yang Terlibat Administrator 

Trigger Aktor ingin melakukan transaksi data (tambah, edit, hapus) 

Pre Condition Aktor berada di menu data pelanggaran untuk melakukan 

transaksi data 

Action Simpan, edit, hapus data pelanggaran 

Post Condition Aktor berhasil melakukan transaksi data pelanggaran 

 

6. Scenario Poin Kedisiplinan  

Tabel 6. Scenario poin kedisiplina 

Scenario transaksi poin prestasi 

Nama Use Case Data poin kedisiplinan 

Aktor yang Terlibat Administrator 

Trigger Aktor ingin melakukan transaksi data (tambah, edit, hapus) 

Pre Condition Aktor berada di menu data poin kedisiplinan untuk 

melakukan transaksi data 

Action Simpan, edit, hapus data poin kedisiplinan 

Post Condition Aktor berhasil melakukan transaksi data poin kedisiplinan 

  

 

 



 

7. Scenario Siswa Tidak Mampu  

Tabel 7. Scenario siswa tidak mampu 

Scenario transaksi siswa tidak mampu 

Nama Use Case Data siswa tidak mampu 

Aktor yang Terlibat Administrator 

Trigger Aktor ingin melakukan transaksi data (tambah, edit, hapus) 

Pre Condition Aktor berada di menu data siswa tidak mampu untuk 

melakukan transaksi data 

Action Simpan, edit, hapus data siswa tidak mampu 

Post Condition Aktor berhasil melakukan transaksi data siswa tidak 

mampu 

 

8. Scenario Guru  

Tabel 8. Scenario guru 

Scenario transaksi guru 

Nama Use Case Data guru 

Aktor yang Terlibat Administrator 

Trigger Aktor ingin melakukan transaksi data (tambah, edit, hapus) 

Pre Condition Aktor berada di menu data guru untuk melakukan transaksi 

data 

Action Simpan, edit, hapus data guru  

Post Condition Aktor berhasil melakukan transaksi data guru 

 

9. Scenario Alumni  

Tabel 9. Scenario alumni 

Scenario transaksi alumni 

Nama Use Case Data alumni 

Aktor yang Terlibat Administrator 

Trigger Aktor ingin melakukan transaksi data (tambah, edit, hapus) 

Pre Condition Aktor berada di menu data alumni untuk melakukan 

transaksi data 

Action Simpan, edit, hapus data alumni 

Post Condition Aktor berhasil melakukan transaksi data alumni 

 

10. Scenario Laporan  

Tabel 10. Scenario laporan 

Scenario transaksi laporan 

Nama Use Case Data laporan 

Aktor yang Terlibat Administrator, Kepala Sekolah 

Trigger Aktor ingin melakukan filter data laporan yang ingin di 

tampilkan 

Pre Condition Aktor berada di filter data laporan 

Action Tampil data laporan, filter data dan cetak laporan 

Post Condition Aktor melakukan transaksi filter data laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Class Diagram 

Class diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisi kelas-kelas yang 

dibuat untuk membangun sistem. Class diagram pada sistem yang dibangun sebagai berikut: 

 
Gambar 13. Class Diagram Sistem Yang Dibangun 

 

Sequence Diagram  

Sequence Diagram adalah salah satu dari diagram yang ada pada UML, sequence diagram ini adalah 

diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaannya untuk menunjukkan 

rangkaian pesan yang dikirim antara objek juga interaksi antara objek. Sesuatu yang terjadi pada titik tertentu 

dalam eksekusi sistem. Sequence diagram sistem yang dibangun sebagai berikut: 

1. Sequence Diagram Login 

 
Gambar 14.Sequence Diagram Login 

2. Sequence Diagram Data Siswa 

 
Gambar 15. Sequence Diagram Siswa 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Sequence Diagram Kelas 

 
Gambar 16. Sequence Diagram Kelas 

 

4. Sequence Diagram Data Extra Kurikuler 

 
Gambar 17. Sequence Diagram Extra Kurikuller 

 

5. Sequence Diagram Data Prestasi 

 
Gambar 18. Sequence Diagram Prestasi 

 

6. Sequence Diagram Data Pelanggaran 

 
Gambar 19. Sequence Diagram Pelanggaran 

 

 

 

 



 

7. Sequence Diagram Data Poin Kedisiplinan 

 
Gambar 20. Sequence Diagram Poin Kedisiplinan 

 

8. Sequence Diagram Data Siswa Tidak Mampu 

Gambar 21. Sequence Diagram Siswa Tidak Mampu 

 

9. Sequence Diagram Data Guru 

 
Gambar 22. Sequence Diagram Guru 

 

10. Sequence Diagram Data Alumni 

 
Gambar 23. Sequence Diagram Alumni 

 

 

 

 

 



 

Hasil Tampilan Aplikasi 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

Hasil Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Form Login  

Form Login adalah untuk masuk ke menu utama. Form login sangat diperlukan karena ini adalah salah 

satu sistem keamanan. Saat melakukan login sistem akan meneruskan ke hak akses mana user 

diperbolehkan. Form user ini dibuat untuk keamanan sistem agar tidak digunakan orang lain. 

 
Gambar 24. Tampilan Form Login 

 

2. Tampilan Form Menu Utama  

Form menu utama merupakan menu yang akan tampil setelah user berhasil login. fungsi dari menu utama 

ini sebagai penerus akses ke form yang ada pada sistem dengan cara meng-klik tombol yang ada di tab 

menu. Form ini hanya dapat diakses oleh user admin. 

 
Gambar 25. Tampilan Form Menu Utama  

 

3. Tampilan Form Menu Siswa 

Form Siswa digunakan untuk menampilkan data siswa yang sudah dimasukan ke sistem kerena field data 

siswa yang banyak, untuk menampilkan semua data tersebut user dapat meng-klik tombol detail yang 

ada pada tampilan. 

 
Gambar 26. Tampilan Form Menu Siswa 

 

 



 

 

4. Tampilan Form Input data siswa 

Form Input data siswa merupakan tempat untuk mengisi data siswa yang ingin dimasukan ke database 

sistem. Pada  form input data siswa ini juga memiliki dua fungsi yaitu sebagai form tambah dan ubah. 

 
Gambar 27. Tampilan Form Inputan Data Siswa 

 

5. Tampilan Form Guru  

Form Guru berfungsi untuk menampilkan data guru yang sudah dimasukan ke database. Form ini 

hanya dapat diakses oleh admin. 

 
Gambar 28. Tampilan Form Guru 

 

6. Tampilan Form Input Data Guru 

Form Input guru merupakan tempat untuk mengisi  data guru yang ingin dimasukan ke database pada 

sistem. Pada  form input data guru ini juga memiliki dua fungsi yaitu sebagai form tambah dan ubah. 

 
Gambar 29. Tampilan Form Inputan Data Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Tampilan Form Menu Kelas 

Form Kelas digunakan untuk menampilkan data siswa yang ada pada database, jika sewaktu waktu 

user ingin melakukan perubahan data maka user dapat meng-klik tombol ubah pada form. Form ini 

hanya dapat diakses oleh admin. 

 
Gambar 30. Tampilan Form Kelas 

 

8. Tampilan Form Input Data Kelas 

Tampilan ini berfungsi untuk menambahkan atau mengubah data kelas. Form input data kelas ini dapat 

diakses dengan menekan tombol tambah atau ubah pada form kelas. Pada form input data kelas ini 

ada tombol cari data NIS lokal siswa agar mempermudah petugas dalam mencari NIS lokal siswa 

tanpa perlu menghapal NIS lokal masing masing siswa. Saat tombol cari diklik maka akan tampil data 

siswa yang telah tersimpan didatabase. Data siswa di select akan otomatis terisi ke textbox berdasarkan 

data siswa yang di select. 

 
Gambar 31. Tampilan Form Inputan Data Kelas 

 

9. Tampilan Form Ektra Kurikuller  

Ektra Kurikuler berfungsi sebagai form untuk menampilkan data extra kurikuller yang diambil oleh 

siswa. form ini hanya dapat diakses admin.  

 
Gambar 32. Tampilan Form Extra Kurikuller 

 

 

 



 

 

10. Tampilan Form Input Ektra Kurikuller 

Tampilan ini berfungsi untuk menambahkan atau mengubah data extra kurikuller. Form input ektra 

kurikuller ini akan tampil jika tombol tambah atau ubah pada form ektra kurikuller. Pada form input 

ektra kurikuller ini juga terdapat tombol cari yang akan mengisi beberapa textbox yang ada pada form 

ini secara otomatis berdasarkan data yang dipilih, untuk mencegah data yang ditampilkan secara 

otomatis tadi diubah secara manual maka masing masing textbox tersebut dikunci akses input-nya. 

 
Gambar 33. Tampilan Form Inputan Ektra Kurikuller 

 

11. Tampilan Form Prestasi  

Form prestasi berfungsi untuk menampilkan data prestasi siswa saat  sekolah. Form ini hanya dapat 

diakses oleh admin. 

 
Gambar 34. Tampilan Form Prestasi 

 

12. Tampilan Form Input Data Prestasi 

Tampilan ini berfungsi untuk menambahkan atau mengubah data prestasi. Form input data prestasi ini 

sama seperti form input lainya yang dapat diakses melalui form induk-nya masing masing. Form induk 

dari form input data prestasi ini merupan form data pelanggaran. Pada form input data prestasi ini juga 

terdapat tombol cari untuk menampilkan data siswa yang ada pada database, jika data siswa yang 

tampil di pilih maka textbox yang berkaitan dengan data siswa tersebut akan terisi secara otomatis. 

 
Gambar 35. Tampilan Form Inputan Data Prestasi 

 

 



 

 

13. Tampilan Form Pelanggaran  

Form pelanggaran berfungsi untuk menampikan data pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan form 

ini hanya dapat diakses oleh admin. 

 
Gambar 36. Tampilan Form Pelanggaran 

 

14. Tampilan Form Input Data Pelanggaran 

Tampilan ini berfungsi untuk menambahkan atau mengubah data pelanggaran. Form input data 

pelanggaran ini sama seperti form input lainya yang dapat diakses melalui form induknya masing 

masing. Form induk dari form input data pelanggaran ini merupakan form data pelanggaran. Pada form 

input data pelanggaran ini juga terdapat tombol cari untuk menampilkan data siswa yang ada pada 

database jika data siswa yang tampil di pilih maka textbox yang berkaitan dengan data siswa tersebut 

akan terisi secara otomatis. 

 
Gambar 37. Tampilan Form Inputan Data Pelanggaran 

 

15. Tampilan Form Poin Kedisiplinan  

Form poin kedisiplinan berfungsi untuk menampilkan data poin kedisiplinan yang dilakukan siswa. 

Form poin kedisiplinan ini hanya dapat diakses oleh admin.  

 
Gambar 38. Tampilan Form Poin Kedisiplinan 

 

 



 

 

16. Tampilan Form Input Data Poin Kedisiplinan 

Form Input data poin kedisiplinan merupakan tempat untuk mengisi data data poin kedisiplinan yang 

ingin dimasukan ke database sistem. Pada  form input data poin kedisiplinan ini juga memiliki dua 

fungsi yaitu sebagai form tambah dan hapus. Pada form input data poin kedisiplinan ini juga terdapat 

tombol cari untuk menampilkan data siswa yang ada pada database jika data siswa yang tampil di 

pilih maka textbox yang berkaitan dengan data siswa tersebut akan terisi secara otomatis.  

 
Gambar 39. Tampilan Form Inputan Data Poin Kedisiplinan 

 

17. Tampilan Form Siswa Tidak Mampu 

Form siswa tidak mampu ini berfungsi untuk menampilkan data siswa tidak mampu yang sudah di 

masukan ke sistem. form ini hanya dapat diakses oleh admin.  

 
Gambar 40. Tampilan Form Siswa Tidak Mampu 

 

18. Tampilan Form Input Siswa Tidak Mampu 

Form Input Siswa Tidak Mampu merupakan tempat untuk mengisi data pengajuan beasiswa yang 

ingin dimasukan ke database sistem. Pada  form input siswa tidak mampu ini juga memiliki dua fungsi 

yaitu sebagai form tambah dan hapus. Pada form ini terdapat beberapa textbox sebagai wadah inputan 

diataranya sebagai berikut NIS lokas, NIS nasional, NIK siswa, nama siswa, jenis kelamin siswa, dan 

beberapa inputan lain seperti pekerjaan orang tua, inputan file surat keterangn tidak mampu dan 

tanggal pengajuan. 

 
Gambar 41. Tampilan Form Inputan Siswa Tidak Mampu 

 

 

 



 

19. Tampilan Form Alumni 

Form alumni ini berfungsi untuk menampilkan data siswa yang sudah dinyatakan lulus. Form ini 

hanya dapat diakses oleh admin  

 
Gambar 42. Tampilan Form Alumni 

 

20. Tampilan Form Input Data Alumni 

Form Input data alumni merupakan tempat untuk mengisi  data alumni yang ingin dimasukan ke 

database sistem. Pada  form input data alumni ini juga memiliki dua fungsi yaitu sebagai form tambah 

dan ubah. Pada form input data pelanggaran ini juga terdapat tombol cari untuk menampilkan data 

siswa yang ada pada database, jika data siswa yang tampil di pilih maka textbox yang berkaitan dengan 

data siswa tersebut akan terisi secara otomatis.  

.  

Gambar 43. Tampilan Form Inputan Data Alumni 

 

Tampilan  Antarmuka Keluaran Sistem 

Tampilan antarmuka keluaran sistem ini merupakan tampilan untuk menampilkan data yang telah diolah 

dalam bentuk laporan yang telah dibuat berdasarkan pada rancangan antarmuka keluaran sistem. Tampilan 

antamuka keluaran sistem yang dibangun sebagai berikut: 

1. Tampilan Laporan Siswa 

Adalah laporan seluruh data profil siswa yang masih aktif di MTsN 3 Hulu Sungai Tengah. Laporan ini 

mampu dicetak berdasarkan filter tahun ajaran dan kelas. Pada laporan ini ada beberapa field 

didalamnya yaitu nomor, NIS, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, nomor handphone, 

asal sekolah, tahun ajaran kelas, dan nama wali kelas. 

 
Gambar 44. Tampilan Laporan Data Siswa 

 

 



 

2. Tampilan Laporan Data Siswa Perorangan 

Laporan Data Siswa Perorangan adalah laporan bentuk  tabel yang mana tabel tersebut bila dicetak atau 

dibuat softcopy berupa PDF. Pada laporan ini terdapat beberapa field yang lebih detail tentang siswa 

diantaranya  nama, jenis kelamin, NIS lokal, NIS nasional, tempat tanggal lahir, agama, status keluarga, 

anak ke berapa, alamat siswa, nomor handphone siswa, diterima disekolah sebagai apa dan dikelas 

berapa, data orang tua siswa dan data wali siswa. 

 
Gambar 45. Tampilan Laporan Siswa Perorang 

 

3. Tampilan Laporan Data Guru 

Laporan Data Guru adalah laporan bentuk  tabel yang mana tabel tersebut bila dicetak atau dibuat 

softcopy berupa PDF. Pada laporan ini terdapat beberapa field diantaranya foto guru, NIP, NUPTK, nama 

lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor handphone, agama dan email. 

 
Gambar 46.  Tampilan Laporan Data Guru 

 

4. Tampilan Laporan Data Ekstra Kurikuler 

Laporan ini menampilkan data siswa yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler di sekolah, kegiatan ini 

terdiri atas olahraga, seni, dan jenis ektra kurikuler lainnya. Laporan ini menjelaskan jenis ekstra 

kurikuler, nama kegiatan, dan nama pembimbing ekstra kurikuler. Laporan ini dapat di filter berdasarkan 

kelas dan jenis kegiatan ekstrakurikuler.  

 
Gambar 47. Tampilan Laporan Data Extra Kurikuler 

  



 

5. Tampilan Laporan Prestasi 

Laporan prestasi adalah laporan yang menampilkan siswa yang berprestasi di sekolah, seperti mengikuti 

berbagai macam lomba, laporan ini menjelaskan nama prestasi, nama kegiatan, tanggal, nilai poin dan 

keterangan. Laporan ini dapat di filter berdasarkan kelas dan nama prestasinya. 

 
Gambar 48. Tampilan Laporan Data Prestasi 

 

6. Tampilan Laporan Pelanggaran 

Laporan pelanggaran adalah laporan yang menampilkan siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah, 

laporan ini menjelaskan jenis pelanggaran, nama pelanggaran, tanggal, nilai poin dan keterangan. 

Laporan ini dapat di filter berdasarkan tahun ajaran, kelas, dan jenis pelanggaran.  

 
Gambar 49. Tampilan Laporan Data Pelanggaran 

 

7. Tampilan Laporan Poin Kedisiplinan 

Laporan poin kedisiplinan adalah laporan yang menampilkan siswa yang telah melakukan berbagai 

macam tindak kedisiplinan di lingkungan sekolah atau tindakan kebaikan lainnya, seperti tidak pernah 

membolos, membuang sampah ditempatnya, kesopanan, kejujuran, dan kerapian. Laporan ini dapat di 

filter berdasarkan kelas dan tahun pelajaran.  

 
Gambar 50. Tampilan Laporan Data Poin Kedisiplinan 

 



 

8. Tampilan Laporan Siswa Tidak Mampu 

Laporan Siswa Tidak Mampu adalah laporan yang menampilkan data siswa yang orangtuanya tidak 

mampu dari sisi ekonomi. Laporan ini juga menampilkan pekerjaan orangtua siswa, surat keterangan 

tidak mampu, serta status menerima beasiswa. Laporan ini dapat di filter berdasarkan tahun ajaran dan 

kelas.  

 
Gambar 51. Tampilan Laporan Data Siswa Tidak Mampu 

 

9. Tampilan Laporan Data Alumni 

Laporan data alumni adalah laporan yang menampilkan data alumni. Laporan ini dapat di filter 

berdasarkan tahun ajaran atau tahun lulus, laporan ini dapat di filter dengan tahun ajaran dan tahun lulus 

 
Gambar 52. Tampilan Laporan Biodata Alumni  

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Setelah melalui beberapa tahapan dan pembahasan penelitian untuk menghasilkan sebuah Aplikasi 

Pendataan Siswa Dan Alumni Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Hulu Sungai Tengah Berbasis Web, dengan 

melihat dari permasalahan, analisis, perancangan dan pembuatan sistem maka dapat diambil kesimpulan 

diantaranya:  

1. Adanya sistem informasi pendataan siswa yang berbasis web dapat mempermudah dan mempercepat 

kinerja pengelolaan pendataan siswa yang ada di MTsN 3 Hulu Sungai Tengah karena dapat diakses 

dimanapun dan kapanpun dengan memanfaatkan jaringan internet. 

2. Data terdokumentasi dengan baik dan aman tersimpan di dalam basis data sistem dan terorganisir dengan 

baik sehingga memudahkan ketika ingin digunakan. 

3. Adapun laporan yang dapat dihasilkan dari aplikasi ini diantaranya : laporan data siswa, laporan data 

guru, laporan data prestasi, laporan pelanggaran, laporan ekstrakurikuler, laporan data beasiswa, laporan 

data siswa yang tidak mampu serta laporan data alumni. 

Saran 
Beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk pengembangan 

selanjutnya adalah :  

1. Untuk pengembangan kedepannya agar sistem informasi akademik ini dikembangkan lagi dengan sistem 

keuangan dan kepegawaian.  

2. Aplikasi ini belum disertai dengan tools notifikasi berupa kirim pesan  nilai akademik ke orangtua siswa, 

ke depannya bisa menambahkan fitur tersebut. 
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