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ABSTRAK 

Kegiatan disekolah MA Sultan Sulaiman Karang Intan, proses pencatatan masih manual dan menggunakan 

Microsoft Office. Hal tersebut tersebut mengakibatkan data-data hasil pengolahan kurang baik dan saat ingin 

melakukan pengecekan kembali susah dan lambat karna berbentuk hard copy, informasi atau laporan tentang data-

data sering terlambat atau tidak tepat serta tidak adanya yang mengelola data-data yang sudah tercatat dan 

tersimpanKegiatan disekolah MA Sultan Sulaiman Karang Intan, proses pencatatan masih manual dan 

menggunakan Microsoft Office. Hal tersebut tersebut mengakibatkan data-data hasil pengolahan kurang baik dan 

saat ingin melakukan pengecekan kembali susah dan lambat karna berbentuk hard copy, informasi atau laporan 

tentang data-data sering terlambat atau tidak tepat serta tidak adanya yang mengelola data-data yang sudah tercatat 

dan tersimpan 

Aplikasi Berbasis Web sebagai metode untuk mencari solusi yang  dari suatu permasalahan yang berkaitan 

dengan optimalisasi ruangan yang terbatas dengan kesiapan pembicara yang terbatas. Aplikasi yang dibuat dengan 

berbasis  website ini, akan dengan mudah untuk mencatat dan melihat data disekolah karena sistem yang digunakan 

secara online dan lebih mudah untuk di akses. Sistem dapat ditambahkan fitur pendataan beasiswa dan siswa 

berprestasi. Pengembangan juga dapat dilakukan dengan melakukan peningkatkan keamanan sistem. 
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ABSTRACT 

Activities at the MA Sultan Sulaiman Karang Intan school, the recording process is still manual and the 

use of Microsoft Office. This results in the results of processing data being not good and when you want to check 

back it is difficult and slow because it is in the form of hard copies, information or data reports are often late or 

inaccurate and there is no one who manages the data that has been recorded and stored. Sultan Sulaiman Karang 

Intan, the recording process is still manual and uses Microsoft Office. This results in poor data processing results 

and when you want to check back it is difficult and slow because it is in the form of hard copies, information or 

data reports are often late or inaccurate and there is no one who manages the data that has been recorded and 

stored. 

Web-Based Applications as a method to find a solution to a problem related to the optimization of a 

limited room with limited speaker readiness. This website-based application makes it easy to record and view 

school data because the system used is online and easier to access. The system can add data collection features 

for scholarships and outstanding achievements. Development can also be done by improving the security system.. 
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PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan zaman, pemanfaatan teknologi meningkat dengan cepat, Hal ini menuntut 

semua sumber daya manusia untuk berpacu untuk meningkatkan kinerja guna mengimbangi berkembangnya 

teknologi, khususnya untuk para admin sekolah disebuah sekolah swasta. Admin sekolah yang memegang peranan 

penting dalam pengelolaan administrasi, khususnya pendaftaran dan arsip. Arsip adalah catatan rekaman kegiatan 

atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat.. 

Saat ini MA Sultan Sulaiman Karang intan masih menggunakan metode yang sangat sederhana, yaitu 

Pendataan penerimaan peserta didik baru, Proses pengarsipan data dan administrasi lainnya seperti pembayaran 

spp, gaji guru, gaji pegawai, pendataan siswa, pendataan guru dan pendataan pegawai masih menggunakan buku 

catatan sehingga sering saja terjadi kesalahan dan mencetak hasil dari pendataan pun masih menggunakan cara 

yang sederhana yaitu diketik menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel sehingga menyebabkan 

lambatnya pembuatan laporan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dibuat sebuah sistem informasi berbasis web yang mudah diakses 

dengan judul “Aplikasi Administrasi dan Arsip Pada Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman Karang Intan” berbasis 

Web menggunakan Database MySQL dengan bahasa pemograman PHP, Sehingga dapat meningkatkan kinerja 

admin sekolah yang selama ini melakukan kegiatan pencatatan dan pengarsipan secara manual. 

 

 



METODE 

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

dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pegawai 

dan kepala madrasah yang bersangkutan untuk mendapatkan keterangan yang objektif. Wawancara dilakukan 

kepada staff administrasi sekolah dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai proses administrasi serta proses 

inventarisasi barang. 

2. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti guna memperoleh data dan 

mendapatkan keterangan yang objektif. Dengan mengamati secara langsung proses administrasi, kegiatan 

invetarisasi barang, dan pengarsipan. 

3. Studi Dokumentasi 

Penelitian dengan mempelajari jurnal ilmiah yang relevan dalam pembahasan ini dan yang memiliki 

hubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini digunakan referensi yang terdapat pada jurnal-jurnal 

terdahulu di internet yang berkaitan dengan layanan peminjaman dan manajemen fasilitas gedung. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. UML (Unified Modelling Language) 

Berikut ini tampilan use case pada aplikasi Administrasi dan arsip pada Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman 

Karang Intan 

 
 

Gambar 1.1 Use Case Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan segala aktivitas yang bisa dilakukan oleh aktor. Berikut activity 

diagram yang terdapat dalam Administrasi dan arsip pada Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman Karang Intan.  

 

Gambar 1.2 Activity Diagram Admin  

 

Activity diagram user 

Pada sistem yang dirancang, aktifitas admin dimulai dari daftar user, kemudian login sebagai admin, jika 

sesuai dengan database, maka admin dapat masuk kedalam halaman admin, dan dapat melihat hasil dan laporan. 

 
Gambar 1.3 Activity diagram Admin 



B. Sequence Diagram 

Sequence Diagram menggambarkan perilaku pada sebuah skenario, diagram ini menunjukkan sejumlah 

contoh objek dan message (pesan) yang diletakkan diantara objek-objek ini di dalam use case, berikut gambar 

sequence diagram. 

 

 
 

Gambar 1.4 Squence Admin 

 

Dalam pembuatan sistem dilakukan dengan beberapa langkah-langkah atau tahapan-tahapan mulai dari 

pengumpulan data sampai dengan uji coba secara terstruktur. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Analisis dan Desain 

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data yang telah dilakukan, langkah berikutnya adalah membuat 

analisa (analyst). Analisa adalah menganalisa alur  sistem yang sedang berjalan dan mengindentifikasi apakah alur 

sistem telah efisien dan sesuai standar tertentu. Setelah proses analisa selesai, selanjutnya adalah membuat desain 

(design). Desain adalah langkah yang sangat penting dalam siklus karena langkah ini menentukan fondasi sistem. 

kesalahan dalam desain dapat menimbulkan hambatan bahkan kegagalan proses pembuatan sistem. 

2. Testing dan Implementasi 

Testing adalah proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil sebuah 

aplikasi Administrasi dan Arsip pada Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman Karang Intan. Implementasi adalah proses 

untuk menerapkan hasil aplikasi administrasi dan arsip yang telah dibangun dan dapat menggunakannya untuk 

menggantikan sistem yang lama. Proses Implementasi sebagai berikut : 
a. Admin melakukan penginputan data 
b. Admin bisa melihat hasil yang diinput 

c. Admin bisa melihat data 

d. Admin dapat membuat laporan 

 
3. Pengoperasian dan Pemeliharaan 

Langkah paling akhir adalah pengoperasian dan pemeliharaan. selama sebuah aplikasi Administrasi dan Arsip 

pada Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman ini beroperasi, terdapat beberapa pekerjaan rutin yang harus dilakukan 

terhadap sistem informasi, antara lain : 
a. System Maintenance 

b. Backup & Recovery 

c. Data Archive



 

 

Hasil Tampilan Aplikasi 

 

1. Tampilan Halaman Login Admin 
Pada halaman login admin, halaman ini menampilkan form untuk mengakses kedalam sistem yang 

diharuskan memasukkan nama dan password pengguna (admin). 

 

 

Gambar 1.5 Halaman Login 

2. Tampilan Halaman Dashboard 

Halaman ini tersedia setelah admin masuk kedalam sistem, pada halaman ini terdapat 15 Menu. 

 

 

Gambar 1.6 Halaman Dashboard 

 

PENUTUP 

Berdasarkan dari hasil analisis, perancangan dan pengujian terhadap Aplikasi Administrasi dan Arsip 

pada MA Sultan Sulaiman Karang Intan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Memudahkan Admin dalam menyimpan data-data seperti data pegawai, data guru, data siswa, dan 

data lainnya, karena tersimpan dalam database. 

2. Mempercepat proses kerja dari admin yang bekerja dalam menginput data-data keuangan seperti 

pembayaran spp, kas masuk, kas keluar, gaji guru, dan gaji pegawai. 

3. Dengan adanya aplikasi ini lebih mudah meniympan data-data penting lebih aman dan memudahkan 

pencetakan laporan karena secara online lebih efektif dan efisien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENSI 

 

(2000), S. (2000). Pelayanan ialah sebuah usaha pemberian bantuan ataupun pertolongan pada orang 

lain, baik dengan berupa materi atau juga non materi agar orang tersebut bisa mengatasi 

masalahnya itu sendiri. https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/12/pengertian-pelayanan.html 

Atika, I. N., -, Z., & Airlangga, P. (2018). Rancang Bangun E-Arsip Akreditasi Sekolah. Saintekbu, 

10(1), 19–26. https://doi.org/10.32764/saintekbu.v10i1.159 

Irjayanti. (2014). Manajemen Menurut Ahli. https://www.brilio.net/wow/11-pengertian-manajemen-

menurut-para-ahli-dan-secara-umum-200416e.html 

Moenir. (2010). Pelayanan Menurut Ahli. https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/12/pengertian-

pelayanan.html 

Saputra, H. (2016). Penerapan Sistem Aplikasi Arsip Digital Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Batusangkar. Jurnal Teknologi Informasi & Pendidikan, 9(3), 18–25. 

Silalahi. (2011). Manajemen Menurut Ahli. https://www.brilio.net/wow/11-pengertian-manajemen-

menurut-para-ahli-dan-secara-umum-200416e.html 

Sobri, M., & Suyanto, S. (2016). Perancangan Aplikasi Pengolahan Data Administrasi pada Sekolah 

Dasar Negeri 16 Kayu Agung. Jurnal Ilmiah Matrik, 3, 67–76. 

http://journal.binadarma.ac.id/index.php/jurnalmatrik/article/view/399 

 


