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ABSTRAK 

 

1987-an yang berada dibawah naungan Departemen Agama. sebagai instansi pendidikan, madrasah 

ibtidaiyah tersebut memiliki pendataan kesiswaan. 

Selama ini informasi yang berhubungan pada MI Al-Azhar barito kuala masih disampaikan dalam bentuk 

spanduk informasi dan pendaftaran siswa baru yang dilakukan MI Al-Azhar barito kuala masih manual dengan 

menggunakan Microsoft Excel untuk pembuatan laporan pada Instansi. 

Berdasarkan permasalahan yang didapat Untuk lebih mempermudah masyarakat yang ingin mengetahui 

informasi dan pendaftaran siswa baru secara otomatis di MI Al-Azhar barito kuala selain dengan menggunakan 

spanduk informasi, maka dicoba membuat alternative lain dengan membuat website dan pendaftaran secara 

online. 

 

Kata Kunci : Sistem Informasi; Pendaftaran Online 

 

 

ABSTRACT 

 

Madrasah Ibtidaiyah Al Azhar Pulau Sugara is an educational institution that was founded in the 1987s 

under the auspices of the Ministry of Religion. as an educational institution, the madrasah ibtidaiyah has student 

data collection. 

So far, information related to MI Al-Azhar barito kuala is still conveyed in the form of information banners 

and new student registrations carried out by MI Al-Azhar barito kuala are still manual using Microsoft Excel for 

making reports at agencies. 

Based on the problems obtained. To make it easier for people who want to know information and 

registration of new students automatically at MI Al-Azhar Barito Kuala apart from using information banners, 

we try to make other alternatives by creating a website and online registration. 
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PENDAHULUAN 

Madrasah Ibtidaiyah Al Azhar Pulau Sugara Adalah salah satu instansi pendidikan yang berdiri pada tahun 

1987-an yang berada dibawah naungan Departemen Agama .sebagai instansi pendidikan, madrasah ibtidaiyah 

tersebut memiliki pendataan kesiswaan. Sedangkan pengelolaan data kesiswaan yang cukup banyak tersebut 

masih dikelola dengan cara manual yang menggunakan Microsoft Excel dan belum tersimpan secara 

komputerisasi sepenuhnya. Dengan demikian dibutuhkan sebuah sistem aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk 

mengumpulan data, mengolah, menyimpan, melihat kembali serta menyaluran informasi kepada siapa saja yang 

membutuhkan. 

Perkembangan Teknologi Informasi saat ini semakin pesat. Kebutuhan informasi dan pengolahan data 

dalam banyak aspek kehidupan manusia sangat penting. Dari perkembangan teknologi yang demikian pesat 

berdampak bagi seluruh kehidupan khususnya penyediaan informasi bag suatu organisasi atau instansi ataupun 

perusahaan yang membutuhkan aplikasi pengolaan data secara cepat, tepat, dan akurat. Untuk menunjak 

efektifitas, produktifitas, dan efesiensi dalam suatu organisasi, instansi ataupun  perusaahn dalam menyelesaikan 

masalah manajemen, terutama memberikan pelayanan kepada calon siswa baru pada Madrasah Ibtidaiah Al Azhar, 

maka juga diperkukan aplikasi pengolaan data terkomputerisasi yang baik dan berdaya guna. Aplikasi tersebut 

diharapkan dapat menyelesaikan tugas-tugas rutin yang berguna dalam pengambilan keputusan oleh organisasi 

atau instansi maupun perusahaan tersebut terutama pada Madrasah Ibtidaiyah Al Azhar. 

Pengelolaan aplikasi penerimaan peserta didik baru ini bertujuan untuk menciptakan kinerja sistem 

informasi yang efektif dan efesien. Karena lebih mudah mendapatkan informasi dan tidak perlu membuang 

banyak biaya yang harus dikeluarkan. Salah satu aspek pengelolaan aplikasi penerimaan peserta didik baru ini 

adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya para orang tua calon siswa yang ingin mendaftarkan 

anak mereka ke jenjang pendidikan sekolah dasar tersebut. Kebanyakan dari masyarakat  kita khususnya bagi 

orang tua yang ingin mencari pendidikan yang bermutu dan berkualitas. 

Hal ini disebabkan karena sistem daftar ulang siswa baru dalam sekolah ini dan penerimaan peserta didik 

baru masih menggunakan formulir dalam bentuk kertas yang berupa data-data yang harus di isi secara tulis tangan 

oleh orang tua calon siswa baru dan petugas menyimpan data calon siswa baru masih menggunakan Microsoft 

Word dan Microsoft Excel. Melalui aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk medapatkan 

informasi secara lengkap mulai dari informasi, latar belakang sekolah dan visi misi dari sekolah ini. 

Beberap penelitian telah dilakukan tentang aplikasi penerimaan peserta didik baru ini diantaranya adalah 

Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web di SMA 1 ANNUQAYAH SUMENEP 

oleh Achmad Syafi Zain, Eka Mala Sari, Muchammad Arif  pada Tahun 2018, (Zain, Sari, & Arif, 2018). 

Kemudian pada penelitian Muhammad Muslihudin dan M.Arif Imamudin pada tahun 2019 yaitu Pengembangan 

Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Web Mobile SMA Negeri 1 ULU Belu, (Muslihudin & 

Imamudin, 2019) 

Pada penelitian Taufik HIdayat, Mahmudin Muttaqin dan Djamaludin pada tahun 2020 yaitu Sistem 

Informasi Penerimaan Peserya didik Baru Online Berbasis Web di Yayasan Pendidikan Arya Jaya Sentika 

aplikasi yang digunakan adalah web dengan Bahasa pemprograman PHP dan MySql penelitian ini hanya 

menggunakan notifikasi email Ketika memberikan informasi ke orang tua siswa, (Hidayat, Muttaqin, & 

Djamaludin, 2020) 

Menurut Susana Eviani, Syafrika Deni Rizki dan Mutiana Pratiwi (2016) Sistem Informasi Penerimaan 

Siswa Baru Berbasis Web Pada SMPN 34 Kabupaten Tebo Diharapkan penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan fiture Sms Gateaway dan dapat  dikembangkan dengan aplikasi berbasis android, (Eviani, Rizki, 

& Pratiwi, 2016) 

Sedangkan menurut Regi Witanto dan Hanhan Hanafiah Solihin pada penelitiannya di tahun 2016 

Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web SMP PLUS BABUSSALAM BANDUNG 

Sistem informasi berbasis web ini tidak menyediakan fasilitas untuk melakukan tes secara online, (Witanto & 

Solihin, 2016) 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dirancang APLIKASI PENERIMAAN PESERTA 

DIDIK BARU (PPDB) BERBASIS WEB PADA MADRASAH IBTIDAIYAH AL AZHAR yang 

terkomputerisasi. 

 

METODE 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data. Adapun metode yang dilakukan dalam 

mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut: 

Pengumulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan laporan skripsi yaitu : 

a. Studi literatur 

Serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat, 

serta mengelola bahan penelitian. 

 



 

 

b. Observasi 

Melakukan observasi atau pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang berkaitan dengan proses 

pembuatan laporan skripsi di Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar. 

c. Wawancara  

Wawancara in dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang 

menangani proses pembuatan skripsi ini 

Metode pembangunan Sistem 

Metode yang digunakan untuk pembuatan sistem adalah Model Waterfall. 

Model ini merupakan suatu pendekatan terhadap pengembangan sistem yang sistematis dengan beberapa tahap : 

1. Requirement Gathering and analysis 

Tahap requirement atau spesifikasi kebutuhan sistem adalah mengumpulkan kebutuhan sistem secara 

lengkap dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh bagian tata usaha. Yang diperlukan adalah kebutuhan 

data, kebutuhan antarmuka dan kebutuhan fungsional. 

2. Sistem Design 

Tahap selanjutnya adalah design atau rancangan, rancangan dikerjakan setelah kebutuhan selesai 

dikumpulkan secara lengkap. Rancangan terdiri dari rancangan antarmuka masukan sistem dan 

rancangan antarmuka luaran sistem. 

3. Implementation 

Selanjutnya tahap implementasi, yaitu rancangan-rancangan berupa form program diterjemahkan ke 

dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

4. Integration and Testing 

Seluruh hasil rancangan berupa hasil aplikasi 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 

Alur sistem pendaftaran siswa yang sedang berjalan saat ini pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar dapat 

dilihat pada flowchart dibawah ini: 

 
Gambar 1. Flowchart Pendaftaran Siswa Baru 

Proses layanan pendaftaran siswa baru pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar sebagai berikut: 

1. Orang tua calos siswa baru dating kesekolah untuk meminta formulir pendaftaran siswa. 

2. Orang tua calon siswa baru mengisi data kemudian menyerahkan ke bagian tata usaha 

3. Kemudian bagian staf tata usaha menerima data calon siswa  

4. Jika data dinyata kan benar maka data calon siswa yang diterima akan disimpan di Microsoft word 

maupun Microsoft excel 

5. Orang tua calon siswa baru dating kesekolah untuk melihat hasil pengumuman penerimaan siswa baru 

di madding sekolah. 

 

Usulan Sistem Baru 

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem lama untuk layanan penerimaan peserta didik baru pada 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar diusulkan sistem baru untuk meningkatkan pelayanan kepada orang tua calon 

siswa baru dalam proses pendaftaran siswa agar lebih efektif dan efisien. Usulan sistem baru dapat dilihat pada 

flowmap dibawah ini: 



 

 

 
Gambar 2. Flowmap Usulan Sistem Baru 

Alur usulan sistem baru pada Kantor Desa Berangas Timur sebagai berikut: 

1. Orang tua calon siswa baru membuka web PPDB dan akan tampil web PPDB 

2. Kemudian akan tampil home untuk calon siswa baru 

3. Setelah itu orang tua calon siswa baru memilih pada bagian menu registrasi dang mengisi data anak 

mereka yang  ingin mereka daftarkan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar 

4. Kemudian admin akan memverifikasi jika data sudah benar 

5. Setelah itu orang tua calon siswa baru dapat melakukan login dengan akun mereka masing-masing 

6. Kemudian orang tua calon siswa baru akan melakukan pendaftaran ulang untuk anak mereka dengan 

mengisi data daftar ulang siswa 

7. Setelah itu admin akan memverifikasi lagi data tersebut 

8. Jika data sudah diverifikasi dan dinyatakan diterima di Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar orang tua calon 

siswa baru akan menerima pesan lewat SMS. 

9. Setelah itu orang tua calon siswa akan mencetak bukti pembayaran. 

 

Class Diagram 

 
Gambar 3. Class Diagram 

Rancangan Model Sistem 

Use Case Diagram 

Use Case untuk aplikasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis web pada Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Azhar adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 4. Use Case Diagram 



 

 

 

Diagram Use Case ini menggambarkan alur penggunaan aplikasi oleh admin dan siswa. Admin login 

terlebih dahulu jika berhasil sistem akan mengarahkan masuk ke menu admin demikian pula dengan siswa login 

terlebih dahulu jika berhasil sistem akan mengarahkan ke menu siswa. Use Case disini menjelaskan fungsi apa 

saja yang bisa digunakan oleh admin, dimana admin bisa menggunakan semua fungsi yang ada di aplikasi, 

sedangkan siswa hanya dapat melakukan pendaftaran ulang, lihat status daftar ulang, cetak bukti pembayaran serta 

mengajukan beasiswa. 

Activity Diagram 

Activity diagram ini menjelaskan admin apabila ingin masuk aplikasi harus login terlebih dahulu dan 

aplikasi akan mengecek apakah username dan password sudah benar, jika tidak maka akan kembali ke form login 

dan jika iya maka admin akan mendapatkan hak akses dalam menggunakan aplikasi, begitu pula halnya dengan 

siswa. 

Activity diagram untuk aplikasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis web pada Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Azhar sebagai berikut: 

1. Activity Diagram Login Admin 

 

 
Gambar 5. Activity Diagram Login Admin 

 

1. Admin memilih menu menu login 

2. Kemudian melakukan penginputan Password dan username 

3. Setelah itu sisetem mengecek password dan username 

4. Jika Username dan Password benar maka sistem akan menampilkan halaman utama 

 

2. Activity Diagram Data Siswa Registrasi 

 
Gambar 6. Activity Diagram Data Siswa Registrasi 

1. admin memilih menu registrasi 

2. Kemudian sistem akan menampilkan menu input data registrasi 

3. Setelah itu baru bisa menginput data. 

4. Kemudian sistem menyimpan data yang sudah di input tadi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Activity Diagram Data Siswa Daftar Ulang 

 
Gambar 7. Activity Diagram Siswa Daftar Ulang 

1. admin memilih menu daftar ulang 

2. Kemudian sistem akan menampilkan menu input data daftar ulang 

3. Setelah itu baru bisa menginput data. 

4. Kemudian sistem menyimpan data yang sudah di input tadi. 

 

5. Activity Diagram Data Pengajuan Beasiswa 

 
Gambar 8. Activity Diagram Pengajuan Beasiswa 

1. admin memilih menu data pengajuan beasiswa 

2. Kemudian sistem akan menampilkan menu input data pengajuan beasiswa 

3. Setelah itu baru bisa menginput data. 

4. Kemudian sistem menyimpan data yang sudah di input tadi. 

 

6. Activity Diagram Admin Data Mutasi Siswa Masuk 

 
Gambar 9. Activity Diagram Admin Data Mutasi Siswa Masuk 

1. admin memilih menu data mutasi siswa masuk 

2. Kemudian sistem akan menampilkan menu input data mutasi siswa masuk 

3. Setelah itu baru bisa menginput data. 

4. Kemudian sistem menyimpan data yang sudah di input tadi. 

 

 

 



 

 

7. Activity Diagram Admin Data Siswa Keluar 

 
Gambar 10. Activity Diagram Admin Data Siswa Keluar 

1. Admin  memilih menu data mutase siswa keluar 

2. Kemudian sistem akan menampilkan menu input data mutasi siswa keluar 

3. Setelah itu baru bisa menginput data. 

4. Kemudian sistem menyimpan data yang sudah di input tadi. 

 

8. Activity Diagram Data Alumni 

 
Gambar 11. Activity Diagram Data Alumni 

 

1. Admin  memilih menu data alumni 

2. Kemudian sistem akan menampilkan menu input data alumni 

3. Setelah itu baru bisa menginput data 

4. Kemudian sistem menyimpan data yang sudah di input tadi. 

 

9. Activity Diagram Data Jam Pelajaran 

 
Gambar 12. Activity Diagram Data Jam Pelajaran 

1. Admin  memilih menu data jam pelajaran 

2. Kemudian sistem akan menampilkan menu input data jam pelajaran 

3. Setelah itu baru bisa menginput data. 

4. Kemudian sistem menyimpan data yang sudah di input tadi. 



 

 

10. Activity Diagram Data Mata Pelajaran 

 
Gambar 13. Activity Diagram Data Mata Pelajaran 

1. Admin  memilih menu data mata pelajaran 

2. Kemudian sistem akan menampilkan menu input data matapelajaran 

3. Setelah itu baru bisa menginput data. 

4. Kemudian sistem menyimpan data yang sudah di input tadi. 

 

11. Activity Diagram Data Jadwal Pelajaran 

 
Gambar 14. Activity Diagram Data Jadwal Pelajaran 

1. Admin  memilih menu data jadwal pelajaran 

2. Kemudian sistem akan menampilkan menu input data jadwal pelajaran 

3. Setelah itu baru bisa menginput data. 

4. Kemudian sistem menyimpan data yang sudah di input tadi. 

 

12. Activity Diagram Data Kelas 

 
Gambar 15. Activity Diagram Data Kelas 

1. Admin  memilih menu data kelas 

2. Kemudian sistem akan menampilkan menu input data kelas 

3. Setelah itu baru bisa menginput data. 

4. Kemudian sistem menyimpan data yang sudah di input tadi. 

 



 

 

13. Activity Diagram Data Ruangan 

 
Gambar 16. Activity Diagram Data Ruangan 

1. Admin  memilih menu data ruangan 

2. Kemudian sistem akan menampilkan menu input data ruangan 

3. Setelah itu baru bisa menginput data. 

4. Kemudian sistem menyimpan data yang sudah di input tadi. 

 

14. Activity Diagram Data Guru 

 
Gambar 17. Activity Diagram Data Guru 

1. Admin  memilih menu data guru 

2. Kemudian sistem akan menampilkan menu input data guru 

3. Setelah itu baru bisa menginput data. 

4. Kemudian sistem menyimpan data yang sudah di input tadi 

 

15. Activity Diagram Data Beasiswa 

 

 
Gambar 18. Activity Diagram Data Beasiswa 

1. Admin  memilih menu data beasiswa 

2. Kemudian sistem akan menampilkan menu input data beasiswa 

3. Setelah itu baru bisa menginput data. 

4. Kemudian sistem menyimpan data yang sudah di input tadi. 

 

 



 

 

16. Activity Diagram Data Atribut 

 
Gambar 19. Activity Diagram Data Atribut 

1. Admin  memilih menu data atribut 

2. Kemudian sistem akan menampilkan menu input data atribut 

3. Setelah itu baru bisa menginput data. 

4. Kemudian sistem menyimpan data yang sudah di input tadi. 

 

17. Activity Diagram Login Siswa 

 
Gambar 20. Activity Diagram Login Siswa 

1. Siswa/ orang tua calon siswa memilih menu menu login 

2. Kemudian melakukan penginputan Password dan username 

3. Setelah itu sisetem mengecek password dan username 

4. Jika Username dan Password benar maka sistem akan menampilkan halaman utama 

 

18. Activity Diagram Siswa Daftar Ulang 

 
Gambar 21. Activity Duagram Siswa Daftar Ulang 

1. Siswa/ orang tua calon siswa memilih menu data daftar ulang 

2. Kemudian sistem akan menampilkan menu input data daftar ulang 

3. Setelah itu baru bisa menginput data. 

4. Kemudian sistem menyimpan data yang sudah di input tadi. 

 



 

 

Sequence Diagram 

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

diagram ini adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah object. Kegunaannya 

untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara object juga interaksi antara object. Sesuatu yang terjadi 

pada titik tertentu dalam eksekusi system 

Sequence Diagram bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah serangkaian langkah-langkah yang 

mengirimkan message antar satu lifeline ke lifeline yang lain. Setiap message yang dikirimkan bisa memberikan 

respon (return) relatif pada skenario yang dirancang di Use Case Diagram. Interaksi yang terjadi bisa bersifat 

instansiasi sebuah object maupun static method dari sebuah class. 

1. Squence diagram admin 

 
Gambar 22. Squence Diadgam Admin 

Berikut merupakan diagram squence admin dimana dimulai dengan proses login. Admin 

melakukan input username dan password lalu login, kemudian sistem memproses login. Jika proses login 

tersebut berhasil maka akan masuk ke halaman beranda admin, tetapi jika proses login tersebut gagal maka 

akan muncul pesan gagal. Kemudian setelah admin berhasil login maka admin dapat melakukan manajemen 

dan mengelola data antara lain sebagai berikut : 

1. Admin dapat melihat, mengubah dan menghapus data siswa yang telah registrasi. 

2. Admin dapat melihat, mengubah dan menghapus data siswa yang telah daftar ulang. 

3. Admin dapat melihat, mengubah dan menghapus data pengajuan beasiswa siswa. 

4. Admin dapat menambah, melihat, mengubah dan menghapus data mutasi siswa masuk. 

5. Admin dapat menambah, melihat, mengubah dan menghapus data mutasi siswa keluar. 

6. Admin dapat menambah, melihat, mengubah dan menghapus data mutasi siswa alumni. 

7. Admin dapat mencetak laporan diantara nya data registrasi siswa, daftar ulang siswa, pengajuan beasiswa 

siswa, mutasi siswa masuk, mutasi siswa keluar hingga laporan data alumni.  

 

2. Squence Diagram Siswa 

 
Gambar 23. Squence Diagram Siswa 

1. dimulai dengan proses login.  

2. Siswa melakukan input username dan password lalu login 

3. Kemudian sistem memproses login. Jika proses login tersebut berhasil maka akan masuk ke halaman 

beranda siswa, tetapi jika proses login tersebut gagal maka akan muncul pesan gagal. 

4. Kemudian setelah siswa berhasil login maka siswa dapat melakukan melakukan daftar ulang, melihat 

status daftar ulang serta apabila status daftar ulang siswa diterima maka siswa tersebut dapat 

melakukan pengajuan beasiswa 

 



 

 

Hasil Tampilan Aplikasi 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Dashboard Utama 

 
Gambar 24. Tampilan Dashboard Utama 

 

2. Tampilan Registrasi Calon Siswa Baru 

 
Gambar 25. Tampilan Registrasi Calon Siswa 

 

3. Tampilan Login Aplikasi 

 
Gambar 26. Tampilan Login Aplikasi 

 

4. Tampilan Home Admin 

Tampilan home admin adalah tampilan dashboard utama bagi admin, sebelum admin dapat mengakses 

halaman ini admin mengisi username dan password dengan benar dihalaman login, berikut dibawah ini 

tampilan home admin setelah berhasil login : 

 
Gambar 27. Tampilan Home Admin 

 

 



 

 

5. Tampilan Data Registrasi Siswa 

Tampilan data registrasi siswa adalah untuk menampilkan data-data siswa yang telah melakukan 

registrasi bagi calon siswa baru dimana admin memilih menu data registrasi siswa maka akan tampil data 

siswa registrasi baru kemudian didalam halaman ini juga menyedikan tombol edit untuk mengubah data 

dan tombol hapus untuk menghapus data, berikut dibawah tampilan data registrasi siswa : 

 
Gambar 28. Tampilan Data Registrasi Siswa 

 

6. Tampilan Data Daftar Ulang Siswa 

Tampilan data daftar ulang siswa adalah tampilan siswa yang telah melakukan daftar ulang dimaana 

untuk menampilkan halaman ini admin menekan menu data daftar ulang dan didalam halaman ini 

menyedikan tombol edit untuk merubah data serta tombol hapus untuk menghapus data, berikut adalah 

tampilannya seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 29. Tampilan Data Daftar Ulang Siswa 

 

7. Tampilan Data Pengajuan Beasiswa 

Tampilan data pengajuan beasiswa adalah tampilan data-data siswa yang ingin mengajukan beasiswa, 

untuk berpindah kehalaman ini admin harus memilih menu data pengajuan beasiswa dimana pada 

halaman ini menyediakan tombol edit untuk merubah data dan tombol hapus untuk menghapus  data, 

berikut ini tampilan pengajuan beasiswa : 

 
Gambar 30. Tampilan Data Pengajuan Beasiswa 

 

 

 



 

 

8. Tampilan Data Siswa 

Tampilan data siswa adalah tampilan yang menunjukan siswa-siswa baik dari kelas satu sampai dengan 

kelas enam dan untuk berpindah kehalaman ini admin harus memilih data siswa kemudian pada halaman 

ini menyediakan tombol edit untuk merubah data serta tombol hapus untuk menghapus data, berikut 

dibawah ini adalah tampilannya: 

 
Gambar 31. Tampilan Data Siswa 

 

9. Tampilan Data Mutasi Siswa Masuk 

Tampilan data mutasi siswa masuk adalah tampilan data-data siswa yang baru masuk dari sekolah lain 

sehingga pada aplikasi akan ditambahkan kedalam data siswa dan untuk beralih kehalaman ini admin 

harus memilih menu mutasi masuk, pada halaman ini menyediakan tombol tambah untuk menambah 

data, tombol edit untuk merubah data serta tombol hapus untuk menghapus data,  dibawah ini adalah 

tampilan data mutasi siswa masuk : 

 
Gambar 32. Tampilan Data Mutasi Siswa Masuk 

 

10. Tampilan Data Mutasi Siswa Keluar 

Tampilan data mutasi keluar adalah tampilan data-data siswa yang keluar dari sekolah dengan alas an 

tertentu dan untuk beralih kehalaman ini admin harus memilih menu mutasi keluar, pada halaman ini 

menyediakan tombol tambah untuk menambah data, tombol edit untuk merubah data serta tombol hapus 

untuk menghapus data,berikut dibawah ini tampilan untuk data tersebut : 

 
Gambar 33. Tampilan Data Mutasi Siswa Keluar 

 

 



 

 

11. Tampilan Data Alumni 

Tampilan data alumni adalah tampilan untuk data siswa yang telah lulus dari sekolah sehingga data 

tersebut harus disimpan di data alumni dan untuk beralih kehalaman ini admin harus memilih menu data 

alumni, pada halaman ini menyediakan tombol tambah untuk menambah data, tombol edit untuk 

merubah data serta tombol hapus untuk menghapus data, berikut dibawah ini tampilan untuk data alumni 

:  

 
Gambar 34. Tampilan Data Alumni 

 

12. Tampilan Data Jam Pelajaran 

Tampilan data jam pelajaran adalah tampilan master data jam pelajaran dimana data tersebut akan 

berhubungan dengan jadwal pelajaran dan untuk beralih kehalaman ini admin harus memilih menu jam  

pelajaran, pada halaman ini menyediakan tombol tambah untuk menambah data, tombol edit untuk 

merubah data serta tombol hapus untuk menghapus data, dibawah ini adalah tampilan data jam pelajaran 

: 

 
Gambar 35. Tampilan Data Jam Pelajaran 

 

13. Tampilan Data Mata Pelajaran 

Tampilan data mata pelajaran adalah tampilan master data mata pelajaran dimana data tersebut akan 

berhubungan dengan jadwal pelajaran dan untuk beralih kehalaman ini admin harus memilih menu mata 

pelajaran, pada halaman ini menyediakan tombol tambah untuk menambah data, tombol edit untuk 

merubah data serta tombol hapus untuk menghapus data,dibawah ini adalah tampilan data mata pelajaran 

: 

 
Gambar 36. Tampilan Data Mata Pelajaran 



 

 

 

14. Tampilan Data Jadwal Pelajaran 

Tampilan data jadwal pelajaran adalah tampilan master data jadwal pelajaran dimana data tersebut saling 

berhubungan dengan jam pelajaran dan mata pelajaran kemudian untuk beralih kehalaman ini admin 

harus memilih menu jadwal pelajaran, pada halaman ini menyediakan tombol tambah untuk menambah 

data, tombol edit untuk merubah data serta tombol hapus untuk menghapus data, dibawah ini adalah 

tampilan data jadwal pelajaran : 

 
Gambar 37. Tampilan Data Jadwal Pelajaran 

 

15. Tampilan Data Kelas 

Tampilan data kelas adalah tampilan master data kelas dimana data tersebut akan saling berhubungan 

dengan data wali kelas (master data guru) dan untuk beralih kehalaman ini admin harus memilih menu 

kelas, pada halaman ini menyediakan tombol tambah untuk menambah data, tombol edit untuk merubah 

data serta tombol hapus untuk menghapus data,dibawah ini adalah tampilan data kelas : 

 
Gambar 38. Tampilan Data Kelas 

 

16. Tampilan Data Ruangan 

Tampilan data ruangan adalah tampilan master data ruangan dan untuk beralih kehalaman ini admin 

harus memilih menu ruangan, pada halaman ini menyediakan tombol tambah untuk menambah data, 

tombol edit untuk merubah data serta tombol hapus untuk menghapus data,berikut dibawah ini adalah 

tampilan data tersebut  : 

 
Gambar 39. Tampilan Data Ruangan 

 

 



 

 

17. Tampilan Data Guru 

Tampilan data guru adalah tampilan master data guru dimana data tersebut saling berhubungan dengan 

data kelas untuk mencari wali kelas yang bersangkutan dan untuk beralih kehalaman ini admin harus 

memilih menu guru, pada halaman ini menyediakan tombol tambah untuk menambah data, tombol edit 

untuk merubah data serta tombol hapus untuk menghapus data,dibawah ini adalah tampilan master data 

guru : 

 
Gambar 40. Tampilan Data Guru 

 

18. Tampilan Data Beasiswa 

Tampilan data beasiswa adalah master data untuk jenis beasiswa, data jenis beasiswa akan berhubungan 

dengan data pengajuan beasiswa dan untuk beralih kehalaman ini admin harus memilih menu beasiswa, 

pada halaman ini menyediakan tombol tambah untuk menambah data, tombol edit untuk merubah data 

serta tombol hapus untuk menghapus data, berikut dibawah ini adalah tampilan data beasiswa : 

 
Gambar 40. Tampilan Data Beasiswa 

 

19. Tampilan Data Atribut 

Tampilan data atribut adalah tampilan master data atribut yang berhubungan dengan data daftar ulang 

siswa, dimana siswa harus mengisi data atribut yang sesuai dengan jenis kelaminnya dan untuk beralih 

kehalaman ini admin harus memilih menu atribut, pada halaman ini menyediakan tombol tambah untuk 

menambah data, dan tombol edit untuk merubah data, dibawah ini adalah tampilan data atribut : 

 
Gambar 41. Tampilan Data Atribut 

 

 



 

 

20. Tampilan Status Daftar Ulang Siswa 

Tampilan status daftar ulang siswa adalah tampilan setelah siswa melakukan daftar ulang dan untuk 

beralih kehalaman ini siswa harus memilih menu status daftar ulang, berikut adalah tampilan status daftar 

ulang siswa : 

 
Gambar 40. Tampilan Status Daftar Ulang Siswa 

 

21. Tampilan Bukti Pembayaran Daftar Ulang Siswa 

Tampilan bukti pembayaran daftar ulang siswa adalah tampilan bukti bahwa siswa yang bersangkutan 

telah melakukan pembarayan daftar ulang dan untuk beralih kehalaman ini siswa harus memilih menu 

bukti pembayaran, dibawah ini adalah tampilan data tersebut : 

 
Gambar 41. Tampilan Bukti Pembayaran Daftar Ulang Siswa 

 

22. Tampilan Data Pengajuan Beasiswa 

Tampilan data pengajuan beasiswa siswa adalah tampilan data-data pengajuan beasiswa sesuai dengan 

data siswa tersebut dan untuk beralih kehalaman ini siswa harus memilih menu pengajuan beasiswa, pada 

halaman ini menyediakan tombol tambah untuk menambah data, tombol edit untuk merubah data serta 

tombol hapus untuk menghapus data,berikut adalah tampilan data tersebut : 

 
Gambar 42. Tampilan Data Pengajuan Beasiswa 

 

 

 



 

 

Tampilan AntarMuka Luaran Sistem 

1. Laporan Data Siswa Registrasi  

Pada laporan data registrasi siswa menunjukkan bahwa sebelum melakukan print out atau mencetak 

terlebih dahulu mengklik tombol button cetak pada halaman laporan data registrasi siswa. Pada tampilan 

di bawah adalah hasil print out atau hasil cetak dari data siswa registrasi 

 
Gambar 43. Laporan Data Siswa Registrasi 

 

2. Laporan Data Daftar Ulang  

Pada laporan data daftar ulang menunjukkan bahwa sebelum melakukan print out atau mencetak terlebih 

dahulu mengklik tombol button cetak pada halaman laporan data daftar ulang. Pada tampilan di bawah 

adalah hasil print out atau hasil cetak dari data daftar ulang 

 
Gambar 44. Laporan Data Daftar Ulang 

 

3. Laporan Data Mata Pelajaran  

Pada laporan data mata pelajaran menunjukkan bahwa sebelum melakukan print out atau mencetak 

terlebih dahulu mengklik tombol button cetak pada halaman laporan data mata pelajaran. Pada tampilan 

di bawah adalah hasil print out atau hasil cetak dari data mata pelajaran 

 

 
Gambar 45. Laporan Data Mata Pelajaran 

 

 



 

 

4. Laporan Data Jadwal Pelajaran 

Pada laporan data jadwal  pelajaran menunjukkan bahwa sebelum melakukan print out atau mencetak 

terlebih dahulu mengklik tombol button cetak pada halaman laporan data jadwal pelajaran. Pada 

tampilan di bawah adalah hasil print out atau hasil cetak dari data jadwal pelajaran 

 
Gambar 46. Laporan Data Jadwal Pelajaran 

 

5. Laporan Data Kelas 

Pada laporan data kelas menunjukkan bahwa sebelum melakukan print out atau mencetak terlebih 

dahulu mengklik tombol button cetak pada halaman laporan data kelas. Pada tampilan di bawah adalah 

hasil print out atau hasil cetak dari data kelas 

 
Gambar 47. Laporan Data Kelas 

 

6. Laporan Data Ruangan 

Pada laporan data ruangan menunjukkan bahwa sebelum melakukan print out atau mencetak terlebih 

dahulu mengklik tombol button cetak pada halaman laporan data ruangan. Pada tampilan di bawah adalah 

hasil print out atau hasil cetak dari data ruangan 

 
Gambar 48. Laporan Data Ruangan 



 

 

7. Laporan Data Guru 

Pada laporan data guru menunjukkan bahwa sebelum melakukan print out atau mencetak terlebih dahulu 

mengklik tombol button cetak pada halaman laporan data guru. Pada tampilan di bawah adalah hasil print 

out atau hasil cetak dari data guru 

 
Gambar 49. Laporan Data Guru 

 

8. Laporan Data Pengajuan Beasiswa  

Pada laporan data pengajuan beasiswa menunjukkan bahwa sebelum melakukan print out atau mencetak 

terlebih dahulu mengklik tombol button cetak pada halaman laporan pengajuan beasiswa. Pada tampilan 

di bawah adalah hasil print out atau hasil cetak dari data pengajuan beasiswa 

 
Gambar 50. Laporan Data Pengajuan Beasiswa 

 

9. Loran Data Siswa  

Pada laporan data siswa menunjukkan bahwa sebelum melakukan print out atau mencetak terlebih dahulu 

mengklik tombol button cetak pada halaman laporan data siswa. Pada tampilan di bawah adalah hasil 

print out atau hasil cetak dari data siswa 

 
Gambar 51. Laporan Data Siswa 



 

 

10. Laporan Data Mutasi Siswa Masuk 

Pada laporan data mutasi siswa masuk menunjukkan bahwa sebelum melakukan print out atau mencetak 

terlebih dahulu mengklik tombol button cetak pada halaman laporan mutasi masuk. Pada tampilan di 

bawah adalah hasil print out atau hasil cetak dari data mutasi siswa masuk  

 
Gambar 52. Laporan Data Mutasi Siswa Masuk 

 

11. Laporan Data Mutasi Siswa Keluar 

Pada laporan data mutasi siswa keluar menunjukkan bahwa sebelum melakukan print out atau mencetak 

terlebih dahulu mengklik tombol button cetak pada halaman laporan mutase keluar. Pada tampilan di 

bawah adalah hasil print out atau hasil cetak dari data mutasi siswa keluar  

 
Gambar 53. Laporan Data Mutasi Siswa Keluar 

 

12. Laporan Data Alumni 

Pada laporan data mutasi alumni menunjukkan bahwa sebelum melakukan print out atau mencetak 

terlebih dahulu mengklik tombol button cetak pada halaman laporan alumni. Pada tampilan di bawah 

adalah hasil print out atau hasil cetak dari data alumni 

 
Gambar 53. Laporan Data Alumni 



 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penginputan dan menyimpan data-data kesiswaan masih belum maksimal hanya menggunakan 

Microsoft Word dan Excel karena membutuhkan waktu yang cukup lama 

2. Pengisian data siswa oleh orang tua masih menggunakan formulir dal bentuk kertas dengan tulis tangan 

oleh orang tua calon siswa baru 

3. Kesulitan pembuatan laporan data-data kesiswaan ketika diperlukan  

Saran 

Diharapkan ada pengajuan beasiswa online utuk siswa pindahan dari luar tidak hanya untuk calon siswa 

baru saja dan Untuk lebih mempermudah meningkatkan pelayanan terhadap orang tua calon siswa, agarpun dapat 

dihubungkan menjadi sebuah sistem yang berbasis mobile (android).  

Dalam penelitian ini tidak lepas dari kekurangan baik secara penulisan maupun dari segi pembuatan 

program sehingga diharapkan dengan adanya saran ini dapat dikembangkan lagi kedepannya. 

 

REFERENSI 

Buana. (2014:4). Pengertian Xampp Menurut Para Ahli. Retrieved from eprints.polsri.ac.id: 

http://eprints.polsri.ac.id 

Dudung. (2016, January 16). Pengertian dan Fungsi Xampp. Retrieved from 

DosenPendidikan:http://www.dosenpendidikan.com/pengertiankomponen-dan-fungsi-xampp-lengkap-

dengan-penjelasannya/ 

Eviani, Rizki, & Pratiwi. (2016). Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web Pada SMPN 34 

Kabupaten Tebo. Jurnal Teknologi. 

Firdaus. (2017). Pengertian PHP Berdasarkan Jurnal. Jurnal Ilmiah Betrik, 

https://ejournal.lppmsttpagaralam.ac.id/index.php/betrik/article/download/ 

Hakim. (2010:8). Pengertian Codeigniter Menurut Para Ahli. Retrieved from elib.unkom.ac.id: 

https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=138195 

Hidayat, Muttaqin, & Djamaludin. (2020). Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Online Berbasis 

Web di Yayasan Pendidikan Arya Jaya Sentika. Jurnal Sistem Komputer. 

Imamudin, M. &. (2019). Pengembangan Aplikasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web Mobile SMA Negeri 1 

Ulu Belu. Jurnal Teknikn 

informatikadanSistemInformasi,https://ejournal.stmiklombok.ac.id/index.php/misi/article/view/100. 

jogiyanto. (2004). Pengertian Aplikasi Menurut Para Ahli. Retrieved from 

elib.unikom.ac.id:https://elib.unikom.ac.id/pengertian+aplikasi+menurut+para+ahli+2004 

Kustiyaningsih. (2011c: 114). Pengertian PHP. IJIS-Indonesian Journal on InformationSystem.  

Mulyani. (2012:07). Pengertian Sms Gateaway Menur Para Ahli. Retrieved from widuri.raharja.info: 

https://widuri.raharja.info/index.php/Sms_Gateway 

Muslihudin, & Imamudin. (2019). Pengembangan Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Web 

Mobile SMA Negeri 1 Ulu Belu. Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi. 

Nugroho. (2013:1). Pengertian Xampp Menurut Para Ahli. Retrieved from eprints.polsri.ac.id: 

http://eprints.polsri.ac.id 

RohiAbdulloh.(2015:1).PengertianWebsite.RetrievedfromJTI,http://jurnal.univbinainsan.ac.id/index.php/jti/artic

le/view/108/87.  

Sidik. (2012). Pengertian Codeigniter Menurut Para Ahli. Retrieved from 

ejurnal.teknokrat.ac.id:https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/teknoinfo/article/download/24/24 

Taufik Hidayat, M. D. (2020). Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Online Berbasis Web di 

Yayasan Pendidikan Arya Jaya Sentika. Jurnal Sistem Komputer. 

Witanto, & Solihin. (2016). Perancangan Sistem Informasi Siswa Baru Berbasis Web SMP Plus Babussalam 

Bandung. Jurnal Infotronik. 

Yusuf. (2001). Pengertian Sekolah. Retrieved from e-jurnal.stimiklombok.ac.id: https://e-

journal.stmiklombok.ac.id/index.php/misi/article/view/100 



 

 

Zain, S. A. (2018). Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web di SMA 1 

Annuqayah Sumenep. Jurnal Ilmiah Edutic. 

Zain, Sari, & Arif. (2018). Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web di SMA 1 

Annuqayah Sumenep. Jurnal Ilmiah Edutic. 


