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ABSTRAK 

Taman bermain dan TK Islam Al Hamid adalah lembaga pendidikan pra-sekolah yang mengutamakan 

nilai-nilai islami dalam keseharian dan mencetak lulusan menjadi anak yang santun, mandiri, aktif, kreatif menuju 

tingkat siap belajar di Sekolah Dasar. TK Al Hamid Banjarmasin Terletak di Jalan Tembus Perumnas Kelurahan 

Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara. Penerimaan siswa baru dan manajemen sekolah pada TK Al Hamid 

Banjarmasin, Pada Penerimaan siswa baru sekarang berbeda dengan dulu yang hanya menggunakan buku besar 

dan sekarang era digital sudah menggunakan aplikasi website untuk lebih mudah dalam rekap data siswa baru dan 

keterlambatan dalam  manajemen data di TK Al Hamid Banjarmasin.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem yang berjalan,membuat rancangan aplikasi, 

mengimplementasikan aplikasi serta melakukan analisis pengujian program yang terbatas pada penerimaan siswa 
baru,absen siswa,penilaian,dan guru di TK Al Hamid Banjarmasin. Kegunaan penelitian ini diharapkan bisa 

meningkatkan semua aspek yang terlibat didalamnya. Metode penelitian merupakan cara atau teknik ilmiah untuk 

memperoleh data dengan tujuan dan kegiatan yang diinginkan. 

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pembuatan Aplikasi Penerimaan siswa baru dan 

manajemen pada TK Al Hamid Banjarmasin ini yaitu  System Development Life Cycle (SDLC) dan model 

Waterfall serta menggunakan Unified Modeling Language (UML) untuk memodalkan kebutuhan sistem. Setelah 

melewati tahapan implementasi diperoleh hasil yaitu keamanan sistem data yang lebih terjamin. Pada 

penyimpanan data pun dibilang aman dan rapi. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem ini dapat membantu dan 

mempermudah proses pembuaatan laporan data siswa,guru dan absen siswa yang terbilang aman dan efisien.   

Kata Kunci :  Penerimaan siswa baru,absen siswa,penilaian dan guru 

 

ABSTRACT 

Al Hamid Islamic Playground and Kindergarten is a pre-school educational institution that prioritizes 

Islamic values in daily life and prints graduates into polite, independent, active, creative children towards the 

level of being ready to learn in Elementary School. Al Hamid Kindergarten Banjarmasin is located on Jalan 

Translucent Perumnas, North Alalak Village, North Banjarmasin District. New student admissions and school 

management at Al Hamid Kindergarten Banjarmasin Banjarmasin. 

The purpose of this research is to find out the system that is running, make application designs, implement 

applications and analyze program testing that is limited to new student admissions, student absences, assessments, 

and teachers at Al Hamid Kindergarten Banjarmasin. The usefulness of this research is expected to improve all 

aspects involved in it. The research method is a scientific method or technique to obtain data with the desired 

goals and activities. 

The system development method used in making the Application for Admission and Management at Al 
Hamid Kindergarten Banjarmasin is the System Development Life Cycle (SDLC) and the Waterfall model and 

uses the Unified Modeling Language (UML) to capitalize on the system requirements. After passing the 

implementation stage, the result is that the security of the data system is more secure. Data storage is also said 

to be safe and neat. So it can be concluded that this system can help and simplify the process of making student, 

teacher and student data reports that are safe and efficient. 

Keywords: New student admissions, student absenteeism, assessment and teacher 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Tk Al Hamid terletak di Jalan Tembus Perumnas RT.40 No.84 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan 

Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. TK AL Hamid juga memiliki Madrasah lanjutan mulai 

MI,Mts,dan MA Al Hamid yang berada didalam lingkungan yang sama. TK Al Hamid memiliki 11 

kelas dan 2 kelas Penitipan Anak . Jumlah Siswa adalah 130 orang dari TK A dan B . TK AL Hamid 

adalah keperihatinan akan lembaga pendidikan usia dini yang menggunakan pendekatan sesuai tahapan 

perkembangan psikologi yang berlandaskan islami.Oleh karena itu pula hingga saat ini TK Al Hamid 

berkonsentrasi pada pendidikan anak usia dini 3-4 tahun (Play Grup) , 4-6 tahun (Taman Kanak-kanak).  

 

METODE PENELITIAN  

Adapun teknik pengumpulan data pada Aplikasi Manajemen Sekolah berbasis web pada TK Al Hamid 

Banjarmasin, penulis menggunakan teknik pengumpulan data ,  

1. Metode Wawancara (interview) : Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara tatap 

muka secara langsung dan berbincang dengan staff TK Al Hamid Banjarmasin dengan 

menggunakan chatting via whatsapp untuk mendapatkan informasi tentang TK Al Hamid 

Banjarmasin. 

2. Metode Pengamatan (Observasi) : Yaitu mengamati secara langsung pada TK AL Hamid 

Banjarmasin dengan cara melakukan penelitian untuk melihat bagaimana proses sistem berjalan 

disana.. 

3. Studi Pustaka  

Studi pustaka atau dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.  

4. Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode System Development Life Cycle (SDLC) dengan model Waterfall. 

 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Analisis sistem berjalan ini bertujuan untuk membuat sistem yang baru agar dapat lebih efektif dan 

efisien untuk pembuatan data . Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah dan mempercepat 

pekerjaan. 

Analisa 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. 

Berdasarkan analisis sistem yang ada maka kemudian dirancang model sistem menggunakan 

UML (Unified Modelling Language) yang meliputi Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Class 

Diagram, Kemudian menggunakan Rancangan Database, Rancangan Antar Muka Sistem dan 

Rancangan Antar Muka Laporan Sistem. 

 

PEMBAHASAN 

A. Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Implementasi form halaman utama  

Form halaman utama akses memiliki fungsi sebagai form penghubung dari menu yang tersedia di 

aplikasi ini.  



 
Gambar 4. 1 Tampilan Halaman utama 

2. Implementasi form user login 

Form user login akses memiliki fungsi sebagai form penghubung dari menu yang tersedia 

dalam aplikasi ini. menu tersebut user orangtua yaitu informasi kelas dan profile, user guru 

yaitu kelas,siswa dan kriteria, admin yaitu pembayaranspp, pembayaranpendaftaran, 

siswabaru,siswa,guru, nilai,gaji,uks, inventaris, dan perpustakaaan. 

Button login :Button ini berfungsi untuk masuk kedalam aplikasi dengan mengisi username dan 

password.  

 
Gambar 4. 2 Tampilan form user login 

3. Implementasi menu utama user orangtua 

Form menu utama ini adalah awal dari sub-sub menu lainnya yang bias diakses melalui menu 

yang berada pada bagian samping menu seperti dashboar,informasi kelas dan profile.  



 
Gambar 4. 3 Tampilan utama user orangtua 

4. Implementasi form informasi kelas user orangtua 

Form informasi kelas menampilkan data siswa,kelas,guru pengajar dan absen siswa.  

 
Gambar 4. 4 Tampilan informasi kelas user orangtua 

5. Implementasi form profile user orangtu 

Form profile menampilkan data siswa seperti nama,tempat lahir,tanggal lahir,alamat,dan foto.  

Dalam form profile terdapat 1 button yaitu : Button edit  

Button ini berfungsi untuk memperbaharui data siswapada profile siswa.  

 
Gambar 4. 5 Tampilan profile user orangtua 



6. Implementasi menu user guru 

Form menu utama ini adalah awal dari sub-sub menu lainnya yang bias diakses melalui menu 

yang berada pada bagian samping menu seperti dashboar,kelas,siswa dan kriteria.  

 
Gambar 4. 6 Tampilan menu user guru 

7. Tampilan form kelas user guru 

Form kelas menampilkan data namaguru,kelas,guru,status absen,jumlah siswa dan absen.  

 
Gambar 4. 7 Tampilan form kelas user guru 

8. Implementasi form siswa user guru 

Form siswa adalah form yang digunakan untuk menampilkan data siswa.  

Dalam form siswa terdapat 2 button yaitu : 

a. Button tambah siswa button ini berfungsi untuk menampilkan data siswa pada halaman data 

siswa.  

b. Button hapus button ini berfungsi untuk menghapus data siswa .  



 
Gambar 4. 8 Tampilan form siswa user guru 

9. Implementasi form tambah siswa user gur 

Form tambah siswa adalah digunakan untuk menambah siswa . 

Dalam form tambah siswa terdapat 2 button yaitu : 

a. Button simpan button ini berfugsi untuk menyimpan data siswa pada form tambah siswa  

b. Button kembali button ini berfungsi untuk keluar dari form tambah siswa. 

 
Gambar 4. 9 Tampilan tambah siswa user guru 

10. Implementasi form kriteria user guru 

Form data kriteria adalah form yang digunakan untuk menampilkan data kriteria. 

Dalam form ini terdapat 1 button yaitu:Button tambah kriteria button ini berfungsi untuk 

menampilkan data kriteria siswa pada halaman data kriteria.  

 
Gambar 4. 10 Tampilan form kriteria user guru 



11. Implementasi form tambah kriteria user gur 

Form tambah kriteria adalah form yang digunakan untuk menambah kriteria. 

Dalam form ini terdapat 2 button yaitu:  

a. Button simpan button ini berfungsi untuk menyimpan data pada form tambah kriteria. 

b. Button kembali button ini berfungsi untuk keluar dari form tambah kriteria. 

 
Gambar 4. 11 Tampilan tambah kriteria user guru 

12. Implementasi menu pendaftaran siswa baru 

Pada menu pendaftaran siswa baru adalah awal dari sub menu lainnya yang bisa di akses 

melalui menu  yang bearada disamping kanan seperti: pendaftaran,cek pendaftaran dan login .  

 
Gambar 4. 12 Tampilan menu pendaftaran siswa baru 

13. Implementasi menu admin 

Pada menu utama admin ini adalah awal dari sub-sub menu lainnya yang bisa diakses melalui 

menu yang berada dibagian samping seperti menu: pembayaran, siswabaru,siswa, 

guru,nilai,gaji,uks,inventaris dan perpustakaan.  

 
Gambar 4. 13 Tampilan menu admin 



14. Implementasi form pembayaran spp 

Form pembayaran spp adalah form yang digunakan untuk menampilkan data pembayaran spp.  

Dalam form pembayaran terdapat 4 button yaitu : 

a. Button tambah pembayaran spp berfungsi untuk menampilkan form data pembayaran spp 

pada halaman pembayaran spp. 

b. Button Data pembayaran pendaftaran berfungsi untuk menampilkan form data pembayaran 

pendaftaran. 

c. Button Cek laporan berfungsi untuk mencetak hasil laporan.  

d. Button hapus berfungsi untuk menghapus data pada form pembayaran spp 

 
Gambar 4. 14 TAmpilan form pembayaran spp 

15. Implementasi form tambah pembayaran spp 

Form tambah pembayaran spp yang digunakan untuk menambah data pembayaran spp. Dalam 

form ini tedapat 2 button yaitu : 

a. Button simpan berfungsi untuk menyimpan data tambah pembayaran spp . 

b. Button kembali berfungsi untuk keluar dari form tambah pembayaran spp. 

 
Gambar 4. 15 Tampilan tambah pembayaran spp 

 

 

 



16. Implementasi pembayaran pendaftaran 

Form pembayaran pendaftaran adalah form yang digunakan untuk menampilkan data 

pembayaran pendaftaran.  

Dalam form pembayaran pendaftaran terdapat 2 button yaitu:  

a. Button Cek laporan berfungsi untuk mengetahui yang belum bayar pendaftaran dan yang 

sudah bayar.   

b. Button Hapus berfungsi untuk menghapus data pembayaran pendafataran.  

 
Gambar 4. 16 Tampilan form Pembayaran pendaftaran 

17. Implementasi form siswa baru 

Form siswa baru adalah form yang digunakan untuk menampilkan data siswabaru. 

Dalam form siswa baru tedapat 2 button yaitu : 

a. Button download laporan button ini berfungi untuk menampilkan data laporan siswabaru . 

b. Button hapus button ini berfungsi untuk menghapus data siswa baru.  

 
Gambar 4. 17 Tampilan form siswa baru 

18. Implementasi form siswa 

Form siswa adalah form yang digunakan untuk menampilkan data siswa.  

Dalam form siswa terdapat 4 button yaitu : 

a. Button Download laporan siswa button ini berfungsi untuk download laporan data siswa.  

b. Button download lapoan orangtua buton ini berfungsi untuk download laporan data 

orangtua.  

c. Button edit button ini berfungsi untuk memperbaharui data siswa pada halaman profile 

siswa.  

d. Button hapus button ini berfungsi untuk menghapus data siswa.  



 
Gambar 4. 18 Tampilan form siswa 

19. Implementasi form edit siswa 

Edit form siswa adalah form yang digunakan untuk mengubah identitas siswa. 

Dalam form ini terdapat 2 button yaitu : 

a. Button simpan button ini berfungsi untuk menyimpan data siswa pada halaman form edit 

siswa.  

b. Button kembali button ini berfungsi untuk keluar dari form siswa . 

 
Gambar 4. 19 Tampilan form edit siswa 

20. Implementasi form guru 

Form data guru adalah form yang digunakan untuk menampilkan data guru. 

Dalam form ini tedapat 5 button yaitu : 

a. Button Tambah guru button ini berfungsi untuk meampilkan form data guru pada halaman 

form guru. 

b. Pengaturan guru button ini berfungsi untuk cek kelas dan cek kehadiran guru. 

c. Button edit berfungsi untuk memperbaharui data guru pada halaman for guru.  

d. Button hapus berfungsi untuk menghapus data guru.  



 
Gambar 4. 20 Tampilan form guru 

21. Implementasi form tambah guru 

Form tambah guru adlah form yang digunakan untuk menambah data guru. 

Dalam form ini tedapat 2 button yaitu : 

a. Button simpan berfungsi untuk menyimpan data guru pada halaman form guru. 

b. Button kembali berfungsi untuk keluar daro form tambah guru. 

 
Gambar 4. 21 Tampilan form tambah guru 

22. Implementasi form edit guru 

Edit guru adalah form yang digunakan untuk mengubah data guru .  

Dalam form guru tedapat 2 button yaitu : 

a. Button simpan berfungsi untuk menyimpan data guru pada halaman form guru. 

b. Button kembali berfungsi untuk keluar daro form edit guru. 



 
Gambar 4. 22 Tampilan form edit guru 

23. Implementasi form nilai 

Form nilai adalah form yang digunakan untuk menampilkan data kriteria.  

Dalam form data kriteria terdapat 4 button yaitu : 

a. Button tambah kriteria button ini berfungsi untuk menampilkan data tambah kriteria pada 

halaman form tambah kriteria.  

b. Button cek kriteria button ini berfungsi untuk mengisi data kriteria . 

c. Button download button ini berfungsi untuk menampilkan laporan data kriteria . 

d. Button hapus berfungsi untuk menghapus data kriteria 

 
Gambar 4. 23 Tampilan form nilai 

24. Implementasi form tambah kriteria 

Form tambah kriteria yang digunakan untuk menambahkan data kriteria. 

Dalam form tambah kriteria terdapat 2 button yaitu : 

a. Button simpan berfungsi untuk menyimpan data tambah kriteria. 

b. Button kembali button ini berfungsi untuk keluar dari form tambah kriteria.  



 
Gambar 4. 24 Tampilan form tambah kriteria 

25. Implementasi form gaji 

Form gaji adalah form yang digunakan untuk menampilkan data gaji. 

Dalam form gaji tedapat 2 button yaitu : 

a. Button cek laporan button ini berfungsi untuk menampilkan laporan form data gaji.  

b. Buttom hapus button ini berfungsi untuk menghapus data gaji. 

 
Gambar 4. 25 Tampilan form gaji 

26. Tampilan form uks 

Form uks adalah form yang digunakan untuk menampilkan data uks. 

Dalam form uks tedapat 4 button yaitu : 

a. Button tambah uks button ini berfungsi untuk menambahkan data pada form tambah pada 

halaman uks.  

b. Button cek laporan button ini berfungsi untuk menghasilkan laporan pada form data uks. 

c. Button edit button ini berfungsi untuk memperbaharui data uks pada halaman fom uks. 

d. Button hapus button ini berfungsi untuk menghapus data uks. 



 
Gambar 4. 26 Tampilan form uks 

27. Implementasi form tambah uks 

Form tambah uks yang digunakan untuk menambahkan data uks. 

Dalam form tambah uks terdapat 2 button yaitu : 

1) Button simpan berfungsi untuk menyimpan data tambah uks. 

2) Button kembali button ini berfungsi untuk keluar dari form tambah uks. 

 
Gambar 4. 27 Tampilan form tambah uks 

28. Implementasi form edit uks 

Form edit uks yang digunakan untuk memoerbaharui data uks pada halaman form edit data uks. 

Dalam form edit uks terdapat 2 button yaitu : 

a. Button simpan berfungsi untuk menyimpan data edit uks. 

b. Button kembali button ini berfungsi untuk keluar dari form edit uks. 

 
Gambar 4. 28 Tampilan form tambah uks 



29. Implementasi form inventaris 

Form inventaris adalah form yang digunakan untuk menampilkan data inventaris. 

Dalam form inventaris tedapat 4 button yaitu : 

a. Button tambah inventaris button ini berfungsi untuk menambahkan data pada form tambah 

pada halaman inventaris.  

b. Button cek laporan button ini berfungsi untuk menghasilkan laporan pada form data 

inventaris. 

c. Button edit button ini berfungsi untuk memperbaharui data inventaris pada halaman fom 

inventaris. 

d. Button hapus button ini berfungsi untuk menghapus data inventaris. 

 
Gambar 4. 29 Tampilan form inventaris 

30. Implementasi form tambah inventaris 

Form tambah inventaris yang digunakan untuk menambahkan data inventaris. 

Dalam form tambah inventaris terdapat 2 button yaitu : 

a. Button simpan berfungsi untuk menyimpan data tambah inventaris. 

b. Button kembali button ini berfungsi untuk keluar dari form tambah inventaris. 

 
Gambar 4. 30 Tampilan form tambah inventaris 

 



31. Implementasi form edit inventaris 

Form edit inventaris yang digunakan untuk memperbaharui data inventaris pada halaman form 

edit data inventaris. 

Dalam form edit inventaris terdapat 2 button yaitu : 

1) Button simpan berfungsi untuk menyimpan data edit inventaris. 

2) Button kembali button ini berfungsi untuk keluar dari form edit inventaris. 

 
Gambar 4. 31 Tampilan form edit inventaris 

32. Implementasi form perpustakaan 

Form perpustakaan adalah form yang digunakan untuk menampilkan data buku. 

Dalam form buku tedapat 4 button yaitu : 

a. Button tambah buku button ini berfungsi untuk menambahkan data pada form tambah pada 

halaman buku.  

b. Button cek laporan button ini berfungsi untuk menghasilkan laporan pada form data buku.  

c. Button edit button ini berfungsi untuk memperbaharui data buku pada halaman form buku. 

d. Button hapus button ini berfungsi untuk menghapus data buku. 

 
Gambar 4. 32 Tampilan form perpustakaan 

33. Implementasi form tambah buku 

Form tambah buku yang digunakan untuk menambahkan data buku. 

Dalam form tambah buku terdapat 2 button yaitu : 

1) Button simpan berfungsi untuk menyimpan data tambah buku. 

2) Button kembali button ini berfungsi untuk keluar dari form tambah buku. 



 
Gambar 4. 33 Tampilan form tambah buku 

34. Implementasi form edit buku 

Form edit buku yang digunakan untuk memperbaharui data buku pada halaman form edit data 

buku. 

Dalam form edit buku terdapat 2 button yaitu : 

1) Button simpan berfungsi untuk menyimpan data edit buku . 

2) Button kembali button ini berfungsi untuk keluar dari form edit buku. 

 
Gambar 4. 34 Tampilan form edit buku 

B. Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Implementasi Laporan Pembayaran Spp 

Tampilan laporan pembayaran spp meliputi no , tanggal , semester, nis,nama dan jumlah. 

 
Gambar 4. 35 Tampilan laporan pembayaran spp 



2. Implementasi Laporan Pembayaran pendaftaran 

Tampilan laporan pembayaran pendaftaran meliputi no , kode pendaftaran , nama dan jumlah. 

 
Gambar 4. 36 Tampilan laporan pembayaran pendaftaran 

3. Implementasi Laporan Siswa baru yang lulus  

Tampilan laporan siswa baru yang lulus meliputi no , nip , tanggal daftar,nama ,tempat tanggal 

lahir,jenis kelamin, dan alamat. 

 
Gambar 4. 37 Tampilan laporan siswa yang lulus 

4. Implementasi Laporan Siswa baru yang tidak lulus 

Tampilan laporan Siswa baru yang tidak lulus meliputi no,tanggal daftar,nama,tempat tanggal 

lahir,jenis kelamin, dan alamat. 

 
Gambar 4. 38 Tampilan laporan siswa yang tidak lulus 



5. Implementasi Laporan Siswa 

Tampilan laporan Siswa meliputi no, nis,nama,tempat tanggal lahir,Jenis kelamin,dan alamat.  

 
Gambar 4. 39 Tampilan laporan siswa 

6. Implementasi Laporan Orangtua 

Tampilan laporan orangtua meliputi no, nama,nomor telepon, nama anak, dan alamat.  

 
Gambar 4. 40 Tampilan laporan orangtua 

7. Implementasi Laporan Kriteria 

Tampilan laporan perkembangan anak didik meliputi nama anak didik, nis,kelompok,semester 

dan table kriteria anak .  

 
Gambar 4. 41 Tampilan laporan Perkembangan anak 



 

8. Implementasi Laporan Gaji  

Tampilan laporan gaji meliputi no, no slip gaji,tanggal gaji, nama karyawan,dan gaji.  

 
Gambar 4. 42 Tampilan laporan gaji 

9. Implementasi Laporan Uks 

Tampilan laporan uks meliputi no,tanggal,nama,jumlah,harga dan total.  

 
Gambar 4. 43 Tampilan laporan uks 

10. Implementasi Laporan Inventaris 

Tampilan laporan inventaris meliputi no,tanggal, nama,jumlah, harga dan total.  

 
Gambar 4. 44 Tampilan laporan inventaris 



11. Laporan Perpustakaan 

Tampilan laporan perpustakaan  meliputi no,tanggal,nama,jumlah,harga,total. 

 
Gambar 4. 45 Tampilan laporan buku 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa TK Al Hamid Banjarmasin 

belum memiliki aplikasi yang menunjang kinerja admin dan guru dalam perihal pengelolaan data 

siswa,data guru,administrasi,manajemen sekolah. 
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