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Abstract: The registration of students is only carried out in several stages, such as inputting the
student's personal data, completeness of the requirements file, and announcement of selection
results. However, because the new student registration system in Ma'arif NU 1 SMK Kemranjen
is still manual, the new student registration service is still considered ineffective and time
efficient, because prospective new students must wait for long service, besides the risk of
prospective new student documents tucked into other documents because too many documents
from prospective students are quite large. So we need a new student registration information
system at Ma'arif NU 1 Kemranjen Vocational High School to provide better service. Research
using methods of observation, interviews and literature studies. The used method in the
development of this system is SDLC (Life Cyce Development System) with the waterfall process
model. With this system, it is expected that it can support registration data processing so that it
is more structured, efficient and effective. As well as for community service that is as an
information center for schools in disseminating information so that the general public can quickly
find accurate information.
Keywords: Information Systems, Registration, Web based.
Abstrak - Pelaksanaan pendaftaran siswa baru dilakukan beberapa tahap seperti penginputan
data diri siswa pendaftar, kelengkapan berkas persyaratan, dan pengumuman hasil. Namun
karena sistem pendaftaran siswa baru di SMK Ma’arif NU 1 Kemranjen masih manual, maka
pelayanan pendaftaran siswa baru masih dirasa belum efektif dan efisien waktu, karena calon
siswa baru harus menunggu pelayanan yang lama, disamping itu resiko dokumen calon siswa
baru yang terselip dengan dokumen yang lain karena terlalu banyak dokumen dari para calon
siswa barupun cukup besar. Sehingga diperlukan sebuah sistem informasi pendaftaran siswa
baru pada SMK Ma’arif NU 1 Kemranjen berbasis web untuk memberikan pelayanan yang lebih
baik.Penelitian dengan menggunakan metode pengamatan, wawancara serta studi pustaka.
Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini yaitu SDLC (System DevelopmenLife
Cyce) dangan model proses waterfall.Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat menunjang
pengolahan data pendaftaran agar lebih terstruktur, efisien, dan efektif. Serta untuk pelayanan
masyarakat yaitu sebagai pusat informasi bagi sekolah dalam penyebaran informasi agar
masyarakat umum bisa dengan cepat mencari informasi yang akurat.
Kata Kunci:Sistem Informasi, Pendaftaran, Bebasis Web.
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A. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi yang pesat memunculkan perkembangan online untuk
memberikan informasi maupun layanan secara efesien dari segi waktu, tenaga dan biaya.
Salah satunya adalah website sistem pemberi informasi secara online yang dianggap paling
mudah untyk diakses di masyarakat.
Saat ini website tidak hanya menampilkan informasi, namun perannya semakin luas dan
berguna membantu pengolahan data, keamanan data, dan pembuatan laporan di instasi
perusahaan, pemerintahan dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, selain website ini telah
banyak digunakan untuk kepentingan promosi banyak pula sekolah-sekolah yang telah
menggunakan website ini sebagai media untuk mempermudah aktifitas administrasi sekolah,
salah satunya adalah untuk pendaftaran siswa baru secara online. Dikembangkannya
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pendaftaran siswa baru secara online diharapkan akan membantu pelaksanaan pendaftaran
siswa baru menjadi lebih terbuka, efektif dan mengurangi resiko kesalahan pada penginputan
data siswa baru. Adanya sistem ini para calon siswa baru maupun orang tua calon siswa baru
tidak perlu mendatangi sekolah untuk melakukan pendaftran atau melihat informasi yang
berkaitan dengan penerimaan siswa baru.
Pelaksanaan pendaftaran siswa baru dilakukan beberapa tahap seperti penginputan
data diri siswa pendaftar, kelengkapan berkas persyaratan, dan pengumuman hasil. Tahap ini
dilakukan oleh SMK Ma’arif NU 1 Kemranjen, Banyumas. Namun karena sistem pendaftaran
siswa baru di SMK Ma’arif NU 1 Kemranjen masih manual, maka pelayanan pendaftaran siswa
baru masih dirasa belum efektif dan efisien waktu, karena calon siswa baru harus menunggu
pelayanan yang lama, disamping itu resiko dokumen calon siswa baru yang terselip dengan
dokumen yang lain karena terlalu banyak dokumen dari para calon siswa barupun cukup besar.
Sehingga diperlukan sebuah sistem informasi pendaftaran siswa baru pada SMK Ma’arif NU 1
Kemranjen berbasis web untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Sistem Informasi
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan
kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang
bersifat manajerial dengan kegiatan strategis dari suatu organisasi untuk dapat
menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan- laporan yang diperlukan (Kesuma
dan Rahmawati,2017)
2. Bahasa Pemrogaraman
a. HTML HTML (Hypertext Markup Language)
Menurut Kustiyahningsih dan Anamisa (2017:147), “File text murni yang dapat dibuat
dengan editor text sembarang. Dokumen ini dikenal sebagai web page. File-file HTML ini
berisi instruksi-instruksi yang kemudian diterjemahkan oleh browser yang ada dikomputer
client (user) sehingga isi formasinya dapat ditampilkan secara visual dikomputer
pengguna (user).”
b. PHP (Hypertext preprocessor)
Menurut Kadir dalam Susanti (2016:92), “PHP merupakan singkatan dari Personal Home
Page Hypertext Processor. PHP merupakan bahasa script yang ditempatkan dalam
server dan diproses di server hasilnya dikirimkan ke klien, tempat pemakainya
menggunakan browser.
3. Software
a. Adobe DreamweaverCS6
Dreamweaver adalah sebuah editor profesional yang menggunakan HTML untuk
mendesain web secara visual dan mengelola situs atau halaman web (ELCOM 2013).
b. XAMPP
XAMPP server adalah paket software Web Server yang didalamnya sudah ada software
Apache, PHP dan MySQL (Nugroho ,2014:1).
4. Basis Data
a.MySQL (My Structured Query Language)
Menurut Kadir dalam Susanti (2016:93), ”MySQL adalah salah satu jenis database server
yang menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses databasenya”.
b. PhpMyAdmin
Menurut Sibero (2013:376), “ phpMyAdmin adalah aplikasi web yang dibuat oleh
phpmyadmin.net”.
5. CKEditor
Menurut Handayani (2015:1), “CKEditor adalah teks editor yang digunakan di lingkungan
web”. CKEditor adalah sebuah WYSIWYG editor, yang berarti teks yang diedit akan sama
dengan yang akan tampil. Editor ini mendukung hampir semua browser yang ada.
Disamping itu CKEditor ini juga merupakan editor teks HTML yang siap untuk digunakan,
editor ini dirancang untuk menyederhanakan pembuatan konten web
6. Model Pengembangan Perangkat Lunak
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Menurut Rosa dan Shalahudin dalam Dalis (2017:2), “Model air terjun menyediakan
pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuential atau terurut dimulai dari analisis,
desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung (support).
a. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak
Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan
kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang
dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk
didokumentasikan.
b. Desain
Desain perangkat lunak adalah proses multi langka yang fokus pada desain pembuatan
program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi
antar muka, dan proses pengodean.
c. Pembuatan kode program
Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini
adalah program komputer sesuai dengan yang telah dibuat pada tahap desain.
d. Pengujian
Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik dan fungsional dan
memastikan bahwa semua bagian sudah diuju. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir
kesalahan (eror) dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang
diinginkan.
e. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance)
Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perunbahan ketika
sudah dikirim ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan
tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan
lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses
pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang
sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak baru.
C. METODE PENELITIAN
1. Teknik Pengumpulan Data
Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini antara lain:
a. Observasi (Pengamatan)
Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk mengetahui prosedur sistem
berjalan yang dilaksanakan pada SMK Ma’arif NU 1 Kemranjen, meliputi proses
pendataan siswa pendaftar, pemeriksaan kelengkapan berkas pendaftaran, dan
pengumuman hasil pendaftaran.
b. Wawancara
Penulis mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada ibu Yulia Cahyani
selaku WaKa Kurikulum agar memperoleh data yang akurat ,pertanyaan tersebut
meliputi tentang proses pendataan siswa pendaftar, pemeriksaan kelengkapan berkas,
serta pengumuman hasil pendaftaran.
c. Studi Pustaka
Penulis mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan perancangan sistem
informasi akademik dari buku-buku, browsing di internet, serta mencari referensireferensi lain yang berhubungan dengan sistem pendaftaran siswa baru.
2. Metode Pengembangan Sistem
Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metode waterfall (air
terjun.). Menurut Rosa dan Shalahudin dalam Dalis (2017:2), “Model air terjunmenyediakan
pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuential atau terurut dimulai dari analisis,
desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung (support)”
Secara garis besar metode waterfall mempunyai langkah-langkah sebagai berikut:
a. Analisa Kebutuhan (Requirment Analysis)
Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifkasikan
kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang
dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan
perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan.
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b. Design
Proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan
perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini berfokus
pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi, interface, dan detail
(algoritma) procedural. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut software
requirements. Dokumen inilah yang akan digunakan programmer untuk melakukan
aktivitas pembuatan sistemnya.
c. Coding
Merupakan penerjemahan design dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer.
Dilakukan oleh programmer yang akan menterjemahkan transaksi yang diminta oleh
user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu
sistem. Dalam artian penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini.
d. Testing
Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap sebuah sistem yang
telah dibuat. Pengujian ini berfokus pada pengetesan perangkat lunak secara logis dan
fungsional dan memastikan bahwa semua bagian telah diuji. Hal ini dilakukan untuk
meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan
yang diinginkan.
e. Support / Maintenance
Pada tahapan ini tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami
perubahan ketika sudah diberikan kepada user. Perubahan ini bisa terjadi karena adanya
kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus
beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung/maintenance dapat mengulangi
proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak
yang sudah ada tanpa membuat perangkat lunak yang baru.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut ini spesifikasi dari Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web
PadaSMK Ma’arif NU 1 Kemranjen:
1. Halaman Pengunjung
a. Pengunjung dapat melihat halamanutamawebsite pada menu beranda.
b. Pengunjung dapat melihat alamat serta peta lokasi di menu tentang kami.
c. Pengunjung dapat melihat dokumentasi kegiatan-kegiatan pada menu galeri.
d. Pengunjung dapat melihat berita tentang SMK pada menu berita.
e. Pengunjung dapat melihatpadainformasi pendaftaran dan prosedur pendaftaran siswa
baru.
f. Pengunjung dapat mendaftar email untuk mendapatkan akun pendaftaran.
g. Pengunjungdapat mengisi menu buku tamu.
h. Pengunjung dapat melakukan chatting online.
2. Halaman Siswa Pendaftar
a. Pendaftar dapat masuk ke halaman pendaftar.
b. Pendaftar dapat mengisi formulir pendaftaran pada menu formulir pendaftaran.
c. Pendaftar dapat mencetak bukti pendaftaran pada menu cetak bukti.
d. Pendaftar dapat memantau data pendaftaran siswa pada menu pantau pendaftaran.
e. Pendaftar dapat melihat pengumuman hasil seleksi PSB.
3. Halaman Admin
a. Admin dapatmengelola data admin.
b. Admin dapat mengelola tampilan front end website.
c. Admin dapatmengelola data pendaftar email
d. Admin dapat mengelola data calon siswa.
e. Admin dapat mengubah passwordnya
f. Admin dapat mengelola data galeri.
g. Admin dapat mengelola data berita.
h. Admin dapat mengelola data jurusan.
i. Admin dapat mengelola data info sekolah.
j. Admin dapat mengelola data slide.
k. Admin dapat mengelola data pengumuman.
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l. Admin dapat mengelola data Edit Halaman
m. Admin dapat mengelola data Edit Pengaturan.
n. Admin dapat mengelola data buku tamu.
o. Admin dapat mengelola chatting online.
2. Use Case Diagram
a. Use case diagram halaman pengunjung

Gambar 1.Use case diagram halaman pengunjung

b. Use Case diagram halaman pendaftar

Gambar 2.Use case diagram halaman penduduk
c. Use Case diagram halaman Admin

Gambar 3.Use case diagram halaman admin
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3. Activity Diagram
a. Activity Diagram Pengunjung

Gambar 4.Activity diagrampengunjung

b. Activity Diagram Daftar Akun

Gambar 5.Activity diagramdaftar akun
c. Activity Diagram Halaman Pendaftar

Gambar 6.Activity diagramhalaman pendaftar
4. Deployment Diagram
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Gamabr 7. Deployment Diagram
5. Component Diagram

Gambar 8. Component Diagram
8. User Interface
Perancangan website akan menghasilkan tampilan, sebagai media interaksi dengan
pengguna. Dibawah ini beberapa tampilan website sesui dengan dekomposisi fungsi sistem
ususlan.
a. Halaman Pengunjung

Gambar 9. Tampilan Halaman Pengunjung.

b. Halaman Daftar Akun
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Gambar 10. Tampilan Halaman Daftar Akun
c. Halaman Pendaftar

Gambar 11. Halaman Pendaftar
a. Halaman Isi Formulir Pendaftaran

Gambar 12. Halaman Isi Formulir
b.

Cetak Bukti Pendaftaran
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Gambar 13. Cetak Bukti Pendaftaran
f. Halaman Admin

Gambar 14. Halaman Admin
g. Halaman Pendafar Akun

Gambar 15. Halaman Pendaftar Akun

h. Halaman Admin Kelola Calon Siswa Baru
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Gambar 16. Halaman Admin Kelola Calon Siswa Baru
i. Halaman Tambah Admin

Gambar 17. Halaman Tambah Admin
j.Halaman Admin Mengelola Halaman Buku Tamu

Gambar 18. Halaman Admin Mengelola Halaman Buku Tamu
k. Halaman Ganti Password
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Gambar 19. Halaman Ganti Password
E. KESIMPULAN
Dari uraian penjelasan dan pembahasan dari keseluruhan materi-materi diatas maka
dapat diambil bebrapa kesimpulan pokok sistem pendaftaran siswa baru yang ada di SMK
Ma’arif NU 1 Kemranjen sebagai berikut:
a. Sistem informasi berbasis web ini mampu membantu mengatasi kendala yang dihadapi oleh
sekolah-sekolah agar promosi lebih optimal, administrasi sekolah yang lebih efektif serta
proses pendaftaran siswa baru yang lebih efisien .
b. Sistem informasi berbasis web ini dapat mempermudah proses pendaftaran siswa baru yang
sistem awalnya masih manual.
c. Sistem informasi berbasis web yang dibangun ini terbukti mampu membuat proses promosi,
administrasi sekolah serta pendaftaran siswa baru menjadi lebih optimal, efektif dn efisien.
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