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ABSTRAK 

 

Yayasan waladun sholeh memiliki 3 cabang sekolah yaitu TK, SD dan SMP salah satunya 

SDS waladun sholeh. Sekolah yang didirikan pada tahun 2005 memiliki masalah dalam 

penyampaian informasi penerimaan yang disampaikan secara media promosi, cetak sehingga 

informasi yang diberikan terbatas dan tidak dapat diakses bebas dimana saja. Pendaftaran calon 

siswa/i baru sudah terkomputerisasi akan tetapi data yang diolah hanya dimasukkan kedalam 

microsoft excel menyebabkan data rentan hilang atau terhapus. Dari permasalahan ini dapat dibuat 

sebuah aplikasi penerimaan siswa/i baru secara online dengan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dan database menggunakan MySQL. Dari hasil penelitian ini didapatkan sebuah aplikasi 

penerimaan siswa/i baru yang merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah 

dan membantu dalam pengolalaan data penerimaan siswa/i baru, yang di dalam aplikasi tersebut 

dapat melakukan pendaftaran, mengolah data informasi, dan menyeleksi calon siswa/i baru dengan 

mudah, efektif dan efesien.  

 

Kata Kunci : Penerimaan Siswa/i Baru; PHP; MySQL. 

 

 

ABSTRACT 

 

The Waladun Sholeh Foundation has 3 branch schools, namely Kindergarten, Elementary 

and Junior High School, one of which is SDS Waladun Sholeh. The school, which was founded in 

2005, has problems in delivering admission information which is conveyed through promotional 

media, in print so that the information provided is limited and cannot be freely accessed anywhere. 

Registration of new prospective students has been computerized, but the processed data is only 

entered into Microsoft Excel, causing the data to be vulnerable to being lost or deleted. From this 

problem, a new student admission application can be made online using the PHP programming 

language and a database using MySQL. From the results of this study, it was obtained a new student 

admission application which is an application that is used to facilitate and assist in the management 

of new student admissions data, which in the application can register, process information data, 

and select prospective students. easily, effectively and efficiently. 
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PENDAHULUAN 
Yayasan Waladun Sholeh adalah sekolah swasta yang bernuansa religi, didirikan oleh 

Yayasan Waladun Sholeh berdasarkan akta Notaris Yayasan Waladun Sholeh Nomor 27 Tanggal 

05 Februari 2015 Sejak berdirinya, Waladun Sholeh telah mencetak ratusan alumni. Saat ini ada 

sekitar 650 siswa/i yang masih aktif, puluhan staf dan tenaga pengajar. yang beralamat Jl. 

Manununggal Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan 

Selatan. SDS Waladun Sholeh memiliki peserta didik yang lumayan banyak, dengan dengan jumlah 

staf dan tenaga pengajar sekitar 27 orang. Saat ini saja jumlah peserta didik SDS Waladun Sholeh 

tahun pelajaran 2019/2020 sebanyak 234 orang yang aktif.  

Namun, pada SDS Waladun Sholeh kota pelaihari dalam pelayanan penerimaan peserta 

didik baru masih menggunakan Microsof Excel untuk pengolahan data dan laporan mengenai 

penerimaan siswa/i baru. Dalam pembuatan laporan penerimaan peserta didik baru sering tidak 

terorganisir dengan baik sehingga dapat menyebabkan data tidak akurat atau tidak sinkron apalagi 

jika ada dikoreksi oleh kepala sekolah, maka panitia penerimaan peserta didik baru sekolah harus 

memperbaiki ulang laporan tersebut. Selain itu, dalam form pendaftaran terjadi kesalahan peng-

input-an data penerimaan peserta didik baru akhirnya terjadi karena human error. 

Hal ini menyebabkan data tidak sesuian dengan realisasi calon peserta didik baru yang 

akhirnya mengakibatkan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya sehingga 

membuat pekerjaan menjadi tidak efisien. 

Dengan dibuatnya Aplikasi Penerimaan Siswa/I Baru Pada Sds Waladun Sholeh ini dapat 

mempermudah dalam peng-inputan-an data calon peserta didik baru, meminimalisir terjadinya 

kesalahan data, dan calon peserta didik baru tidak perlu datang kesekolah untuk melakukan 

pendaftaran. Sehingga proses pendaftaran siswa baru lebih cepat dan efektif dalam pengerjaan pada 

bagian pelayanan penerimaan peserta didik baru.  

Beberapa penelitian yang dilakukan berkaitan dengan aplikasi penerimaan baru 

diantaranya adalah penelitian dengan “Sistem Pendaftaran Siswa/i Baru Menurut (Sarwindah, 

2018), Sistem yang digunakan pada SMPN 1 Kelapa proses penerimaan siswa/i baru masih 

dilakukan secara manual yaitu dengan pengisian formulir menggunakan lembaran. Bahasa 

pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database menggunakan MySQL, kekurangan dari 

penelitian ini adalah untuk menghindari adanya kehilangan atau kerusakan data, Berdasarkan uraian 

dari latar belakang diatas maka judul dari penelitian atau skripsi ini yaitu “APLIKASI 

PENERIMAAN SISWA/I BARU PADA SDS WALADUN SHOLEH KOTA PELAIHARI”.  

 

METODE 

Metode Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data 

Adapun penelitian yang dilakukan dalam pembuatan skripsi ini menggunakan teknik 

pengumpulan data, sebagai berikut : 

1. Metode Pengamatan ( Observasi ) :  

Melalui observasi dapat berhubungan langsung kebagian yang berkaitan tentang aplikasi 

penerimaaan siswa/i baru, agar dapat memperoleh gambaran jelas yang menyangkut dari 

aplikasi penerimaan siswa/i baru berbasis web. Pelaksanaan ini dilakukan guna untuk 

mencari sebuah informasi dan pengumpulan data yang di perlukan langsung dari 

sumbernya.  

2. Metode Wawancara ( Interview ) :  

Dengan metode ini bisa berdialog secara tanya langsung kepada tata usaha atau admin 

sekolahan SDS waladun sholeh pelaihari dibidang penerimaan siswa/i baru untuk lebih 

detail bagaimana pelayanan dari penerimaan siswa/i baru sekolah SDS waladun sholeh kota 

pelaihari kepada calon siswa/i baru. 

3. Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi;  

ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai literatur-literatur 

dari perpustakaan  yang bersumber dari buku-buku, teks, jurnal ilmiah, situs-situs internet, 

dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik penelitian.  

 



Tahapan Pengembangan Perangkat Lunak 
Metode penelitian yang digunakan untuk aplikasi ini adalah metode waterfall. Berikut ini 

merupakan tahapan dari metode waterfall : 
1. Analisis Kebutuhan  

Analisis kebutuhan dengan menganalisa tentang kebutuhan pengguna, menganalisa 

kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras apa saja yang dibutuhkan dalam 

pengembangan sistem 

2. Desain Sistem 

Dalam tahap ini membuat gambaran tentang tampla aplikasi Libre Office Draw dan 

rancangan basis data 

3. Implementasi 

Selanjutnya pada tahap ini melakukan penulisan kode program pada sesuai dengan desain 

sistem yang telah dibuat menggunakan bahasa PHP. 

4. Pengujian Sistem 

Pengujian dilakukan bertujuan agar aplikasi yang dibuat sesuai dengan desain sistem yang 

sudah dibuat sebelumnya dan berfungsi dengan benar. 

5. Pemeliharaan 

Terakhir yaitu pemeliharaan sistem yaitu pemeliharaan yang bertujuan memperbaiki 

kesalahan-kesalahan yang muncul pada saat pengujian sistem. 

HASIL DAN PEMBAHASA 

Analisis Sistem yang Berjalan 
Sistem atau prosedur yang berjalan selama ini di bagian penerimaan siswa/i baru pada Sds 

Waladun sholeh masih menggunakan sistem manual yaitu dengan pencatatan pada pembukuan saja. 

Proses yang dilakukan petugas pada bagian pelayanan akan memberikan formulir pendaftaran 

kepada siswa/i yang ingin mendaftar, dalam lembaran formulir yang ada namun proses ini masih 

kurang optimal dan memiliki kendala, data yang terdata sangatlah banyak sehingga data yang 

tercatat sangat banyak dan untuk mendapatkan informasi yang rinci petugas harus menggabungkan 

informasi yang telah dicacat sebelumnya. Proses ini beresiko karena mungkin saja ada beberapa data 

yang terselip atau hilang. 

 

Analisis Kebutuhan Sistem 
Analisis kebutuhan sistem merupakan kebutuhan yang berisi proses – proses apa saja yang nantinya 

dilakukan oleh sistem yang akan dibangun atau  dikembangkan. Pada penelitian ini menggunakan 

tiga kebutuhan sistem yaitu  kebutuhan data, kebutuhan antarmuka dan kebutuhan fungsional yang 

diperoleh  dari hasil melakukan observasi dan wawancara.  

 

Rancangan Model Sistem 
1. Diagram Konteks 

Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan  menggambarkan ruang 

lingkup sebuah sistem. Diagram konteks ini merupakan level tertinggi dari DFD yang 

menggambarkan keseluruhan input ke sistem ataupun output dari sistem. Dari ini 

memberikan sebuah gambaran tentang keseluruhan sistem, dapat dilihat pada diagram 

konteks di bawah ini yang di usulkan oleh peneliti sebagai berikut : 



 
Gambar 3.1 Desain Diagram Konteks 

 

2. Data Flow Diagram (DFD) 

DFD ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem 

baru yang dikembangkan secara logika. Dari hasil yang dilakukan, perancangan DFD Level 

1 pada Aplikasi Penerimaan Siswa/I Baru Pada SDS Waladun Sholeh Kota Pelaihari. 

Diagram DFD ini sebagai alur sistem usulan yang di olah untuk perancangan sistem baru, 

DFD ini merupakan sebuah alur atau gambaran sistem secara detail. Dapat dilihat pada 

DFD di bawah ini sebagai berikut: 

 
Gambar 3.2 DFD Level 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL DAN TAMPILAN SISTEM 

Hasil Tampilan AplikasiTampilan Antarmuka Masukan Sistem 

Pada tampilan antarmuka masukan sistem ini merupakan hasil dari pembuatan aplikasi 

sebagi berikut : 
1. Tampilan Awal 

Tampilan ini merupakan halaman awal sebelum masuk sistem, terdapat tombol 

Login, dan Daftar dari Aplikasi Pendaftaran Siswa Baru SDS Waladun Sholeh. 

 
Gambar 4. 1 Tampilan Awal Sistem 

 
2. Tampilan Form Login 

Kegunaan login adalah agar pengguna dapat masuk dan mengakses account 

setelah melakukan validasi yang biasanya berupa username dan password. Sedangkan 

fungsi password adalah untuk mengecek kecocokan  datadengan username yang diinputkn 

pada saat melakukan login. Jika password tidak sesuai dengan username yang dimasukkan 

berdasarkan data yang dicek didlam database, maka pengguna akan gagal masuk kesistem. 

 
Gambar 4. 2 Tampilan Form Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Form Registrasi/Pendaftar 

Halaman form registrasi ini di gunakan untuk melakukan pendaftaran oleh siswa 

atau siswa baru. 

 
Gambar 4. 3 Halaman Form Registrasi 

 
4. Dasboard 

Halaman ini merupakan tampilan awal administrator ketika admin sudah 

melakukan masuk pada sistem dan juga terdapat sub-sub menu pada sistem. 

 
Gambar 4. 4 Tampilan Halaman Dasboard 

 
5. Master Data – Pendaftar 

Halaman ini digunakan untuk menampilkan master data-data peserta didik baru 

yang berhasil melakukan registrasi pada sistem. 

 
Gambar 4. 5 Master data – Pendaftar 



6. Master Data – Kelulusan 

Halaman ini di gunakan untuk menampilkan master data-data dari Kelulusan 

peserta didik baru yang lulus dan tidak lulus pada sistem. 

 
Gambar 4. 6 Master Data - Kelulusan 

 

7. Master Data – Tes 

Halaman ini menampilkan master data-data tes dari hasil input data hasil tes pada 

sistem. 

 
Gambar 4. 7 Master Data - Tes 

 
8. Form Nilai Test 

Halaman ini digunakan untuk menginput data-data nilai test dari peserta didik 

baru pada sistem. 

 
Gambar 4. 8 Form Nilai Test 

 

 



9. Master Data-Gelombang 

 
Gambar 4. 9 Master Data-Gelombang 

 

10. Form Gelombang 

Halaman ini di gunakan untuk input dari data-data gelombang penerimaan peserta 

didik baru beserta batas kouta penerimaan pada sistem. 

 
Gambar 4. 10 Form Gelombang 

 

11. Master Data – Pembayaran 

Halaman ini di gunakan untuk menampilkan master data-data pembayaran peserta 

didik baru yang berhasil melakukan pembayaran yang melalui bank. 

 
Gambar 4. 11 Master Data-Pembayaran 

 

 

 

 



12. Master Data- Tahun Ajaran 

 
Gambar 4. 12 Master Data-TahunAjaran 

 

13. Form Tahun Ajaran 

Halaman ini digunakan untuk input data-data dari tahun ajaran baru pada sistem. 

 
Gambar 4. 13 Form Tahun Ajaran 

 

14. Home 

Halaman ini merupakan tampilan awal dari peserta didik yang berhasil masuk 

pada sistem. 

 
Gambar 4. 14 Halaman Home  

 

 

 

 

 



15. Halaman Profil 

Halaman ini merupakan tampilan dari akun profil peserta didik yang berhasil 

masuk pada sistem. 

 
Gambar 4. 15 Halaman Profil 

 

16. Form Upload Ijazah 

Halaman ini digunaan untuk mengupload berkas ijazah dari peserta didik baru 

yang melengkapi persyaratan. 

 
Gambar 4. 16 Form Upload Ijazah 

 
17. Form Pembayaran 

Halaman ini digunakan untuk menginput data-data pembayaran dari peserta didik baru 

pada sistem. 

 
Gambar 4. 17 Form Pembayaran 

 
 



Tampilan Antarmuka keluaran Sistem 
Pada bagian ini menampilkan sebuah hasil antarmuka keluaran sistem yang berupa laporan-

laporan dari hasil Aplikasi Penerimaan Siswa/I Baru Pada Sds Waladun Sholeh Kota Pelaihari. 

Adapun laporan-laporan tampilan antarmuka keluaran sistem, sebagai berikut : 

 

1. Laporan Pendaftar 

Laporan ini menampilkan data-data pendaftaran peserta didik baru yang berhasil 

diterima pada SDS Walaun Sholeh. 

 
Gambar 4. 18 Laporan Pendaftar 

 

2. Laporan Nilai Tes 

Laporan ini menampilkan data-data nilai tes peserta didik baru yang berhasil 

melakukan tes online pada sistem. 

 
Gambar 4. 19 Laporan Nilai Tes 

 

3. Laporan Kelulusan 

Laporan ini menampilkan data-data kelulusan peserta didik baru pada gelombang-

geloombang penerimaan siswa baru. 

 
Gambar 4. 20 Laporan Kelulusan 



4. Laporan Siswa Tidak Lulus 

Laporan ini menampilkan data-data siswa yang tidak lulus dari hasil seleksi tes 

online. 

 
Gambar 4. 21 Laporan Siswa Tidak Lulus 

 

5. Laporan Gelombang 

Laporan ini menampilkan data-data gelombang penerimaan siswa baru pada 

sistem. 

 
Gambar 4. 22 Laporan Gelombang 

 

6. Laporan Asal Sekolah Pendaftar 

Laporan ini menampilkan data-data dari asal sekolah pendaftar pada setiap peserta 

didik baru. 

 
Gambar 4. 23 Laporan Asal Sekolah Pendaftar 

 

 

 



7. Laporan Pembayaran 

Laporan ini menampilkan data-data dari pembayaran peserta didik baru yang berhasil lulus. 

 
Gambar 4. 24 Laporan Pembayaran 

 

8. Laporan Orang Tua Siswa 

Laporan ini menampilkan dari data-data orang tua peserta didik baru yang berhasil 

terinputkan pada sistem. 

 
Gambar 4. 25 Laporan Orang Tua Siswa 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Aplikasi Penerimaan Siswa/I Baru Pada Sds Waladun Sholeh dirancangan dan dibangun 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL serta di uji dengan metode Black 

Box Testing. 

Aplikasi Penerimaan Siswa/I Baru Pada Sds Waladun Sholeh ini dapat membantu untuk 

meringankan beban dan memudahkan panitia penerimaan peserta didik baru disekolah dalam hal 

pendaftaran siswa baru setiap tahun serta pengolahan laporan penerimaan peserta didik baru 

diserahkan kepada kepala sekolah dan disahkan. 

Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan yang sekiranya bermanfaat adalah sebagai 

berikut : 

1. Perlu adanya penambahan fitur-fitur yang lebih fungsional dikemudian hari karna pada 

aplikasi ini tentu saja ada kekurangan-kurangan yang ditemukan seperti tidak adanya 

notifikasi pesan pembayaran dan kelulusan pada akun siswa baru. 

2. Apliaksi penerimaan siswa/i baru ini dapat dipadukan dengan sistem informasi yang ada 

dilingkungan sekolah seperti Sistem Informasi Akademik, Website sekolah sehingga dapat 

menghasilkan satu kesatuan aplikasi yang interaktif. 

3. Dapat ditambahkan lagi tentang seleksi akademik secara online seperti tes matematika 

dasar,  dan bahasa indonesia dasar agar dapat mengukur kemampuan dari siswa.
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