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ABSTRACTThe progress of a technology allowing each
school to be able to adjust with the existing technology. This,
of course, can make the school become up to date, is no
exception to the school MTS Al-Mu'min Sukabumi himself
wanted his school superior and up to date than the other
schools. New admissions is an activity that always happens
once every year. This is certainly very affect the progress and
development of the school in mind is closely related to the
new school year. For the system to run well from time to time
we need a system that can simplify and optimize this activity
which must be supported by technology advances. In
addition, to measure the ability of students should also be
made a system that certainly expected to optimize the
system being built. The system in question is an online test
consisting of multiple-choice questions that have been
prepared by the school. With a system of this kind is expected
to advance the school in question from time to time and
certainly can compete well with the existing schools
.
Keywords: web design , New Student Reception.
INTISARIKemajuan suatu teknologi memungkinkan
setiap sekolah untuk dapat menyesuaikan dengan
teknologi yang ada. Hal tersebut, tentunya dapat
menjadikan sekolah tersebut menjadi up to date, tidak
terkecuali dengan sekolah MTS Al-Mu’min Sukabumi
sendiri yang menginginkan sekolahnya lebih unggul dan up
to date dibanding sekolah lain. Penerimaan siswa baru
merupakan kegiatan yang selalu terjadi pada setiap tahun
sekali. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap
kemajuan dan perkembangan sekolah mengingat hal
tersebut erat kaitannya dengan tahun pelajaran baru. Agar
sistem ini berjalan dengan baik dari waktu ke waktu maka
diperlukan sistem yang dapat mempermudah dan
mengoptimalkan kegiatan ini yang tentunya didukung
dengan kemajuan teknologi yang ada. Selain itu, untuk
mengukur kemampuan siswa perlu juga dibuatkan sistem
yang tentunya diharapkan dapat mengoptimalkan sistem
yang tengah dibangun. Sistem yang dimaksud adalah tes
online yang terdiri dari beberapa soal pilihan yang telah
disiapkan oleh pihak sekolah. Dengan adanya sistem
semacam ini diharapkan dapat memajukan sekolah yang
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bersangkutan dari masa ke masa dan tentunya dapat
bersaing dengan baik dengan sekolah-sekolah yang ada.
Kata kunci:web design,New student Admission.

PENDAHULUAN
Sistem informasi akademik yang berguna sebagai
alat bantu pihak sekolah dalam penyampaian informasi
kepada siswanya secara cepat, tepat dan uptodate,
sehingga kinerja suatu pekerjaan dapat diwujudkan lebih
maksimal (dangen dan dyna, 2009:21). Salah satu sistem
informasi akademik yaitu proses PSB, dalam meningkatkan
pelayanan kepada calon siswa, dibutuhkan sebuah sistem
yang dapat melakukan proses PSB yang tidak dibatasi
oleh tempat. Salah satu teknologi yang dapat
menyelesaikan permasalahan itu adalah dengan
memanfaatkan teknologi website (Suhendar:2015). Sistem
komputerisasi berbasis website untuk Penerimaan Siswa
Baru (PSB) dapat membantu dalam pengelolaan
pendaftaran siswa, hal ini merupakan solusi dalam
menerapkan sistem yang lebih efisien dan efektif, karna
penerimaan siswa baru merupakan agenda rutin yang
diselenggarakan oleh instansi pendidikan setiap tahunnya
(Adhiswara, dkk:2011).
MTS Almu’min Sukabumi merupakan salah satu
perusahaan yang bergerak dibidang jasa pendidikan. MTS
Almu’min Sukabumi ini tiap tahunnya mempunyai siswa
baru sampai puluhan orang, dan proses pendaftarannya
masih bersifat manual, artinya siswa baru yang mendaftar
itu harus datang langsung ke tempat. Mengingat sistem
yang digunakan untuk setiap kegiatan akademik
khususnya dalam hal penerimaan siswa baru (PSB) pada
sekolah yang dimaksud masih menggunakan sistem
manual dan pengelolaan data pun dirasa belum begitu
optimal, maka dari itu perlu dirancangnya sistem yang
terkomputerisasi yang berbasis web dalam pengelolaan
setiap aktivitas penerimaan siswa baru di sekolah tersebut
dengan harapan agar sistem yangberjalan lebih optimal.
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BAHAN DAN METODE
Dari beberapa literatur, buku dan jurnal ada
beberapa landasan teori yang digunakan dalam
mendukung penelitian ini diantaranya.
A. Website
Menurut Saropi (2008:2) “Pengertian dari website itu
sendiri adalah sekumpulan halaman halaman situs yang
terangkum dalam satu domain yang berlokasi di dalam
WWW (WorldWide Web) di internet”.
Secara umum, website ini sendiri terbagi kedalam dua
jenis yaitu Arief (2011:7) :
1. Web Statis
Web Statis adalah web yang isi dari dokumen web
tersebut tidak dapat diubah secara cepat dan mudah.
Ini karena teknologi yang digunakan untuk membuat
dokumen web ini tidak memungkinkan dilakukan
perubahan isi/data.
2. Web Dinamis
Web Dinamis merupakan web yang menyediakan
konten yang selalu berubah-ubah setiap saat. Adapun
bahasa pemrograman yang biasa digunakan diantanya
adalah PHP yang lebih cenderung menggunakan
database.
B. Basisdata (Database)
Menurut Saropi (2008:9) “Definisi database itu
sendiri adalah sekumpulan tabel-tabel yang terdiri dari
kolom dan baris yang disebut dengan field dan record.”
Terdapat beberapa macam database, mulai dari database
yang harus bayar seperti Oracle,Microsoft SQL Server atau
yang lainnya, maupun yang gratis sepertihalnya MySQL.
C. Model Pengembangan Perangkat Lunak
Menurut Basili dan Musa dalam (Simarmata,
2010:53) “Perangkat lunak merupakan pekerjaan yang
sangat memakan biaya dan waktu karena pengembangan
perangkat lunak ini difokuskan pada perencanaan dan
pengendalian”.
Menurut
Boehm
dalam
(Simarmata,
2010:54)
“Kemunculan air terjun adalah untuk membantu mengatasi
kerumitan
yang
terjadi
akibat
proyek-proyek
pengembangan perangkat lunak ”. Dengan adanya model
seperti ini tentunya dapat mempermudah pengembang
untuk dapat merinci setiap apa yang harus dilakukan oleh
suatu perangkat lunak sebelum perangkat tersebut
dikembangkan menjadi bentuk yang lebih baik lagi.
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Sumber : Simarmata, 2010:54
Gambar 1. Model Pengembangan Perangkat Lunak
D. UML (Unifield Modeling language)
Menurut Rosa dan Salahuddin (2013:133) “Unifield
Modeling language (UML) adalah salah satu standar bahasa
yang banyak digunakan dalam dunia industri untuk
mendefinisikan requirement, membuat analis dan desain
serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman
berorientasi objek.”

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kebutuhan Sistem
Berikut ini spesifikasi kebutuhan (system requirement)
dari website penerimaan calon siswa baru :
Halaman calon siswa :
A1. Calon siswa dapat melihat informasi seputar
sekolah serta kontak sekolah
A2. Calon siswa dapat melihat infomasi seputar
penerimaan siswa baru dan biaya
A3. Calon siswa dapat mengisi formulir secara online
A4. Calon siswa mendapatkan username dan
password dengan caramendaftar
untuk
melakukan tes online
A5. Calon siswa dapat melakukan login
A6. Calon siswa dapat mengikuti tes online untuk
mengukur kemampuan dan
untuk
menentukan kelas.
A7. Calon siswa dapat melihat informasi pribadi dan
informasi status pembayaran
A8. Calon siswa dapat mencetak laporan sebagai tanda
bukti pendaftaran
A9. Calon siswa dapat mencetak laporan sebagai tanda
bukti tes online
A10. Calon siswa dapat keluar
Halaman Administrasi/TU :
B1. Admin dapat login
B2. Admin dapat mengupdate informasi seputar
penerimaan calon siswa baru
B3. Admin dapat melihat data calon siswa yang telah
mendaftar
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B4. Admin dapat mengelola soal tes online
B5. Admin dapat melihat hasil tes online calon siswa
B6. Admin dapat mencetak hasil tes online calon siswa
secara keseluruhan
B7. Admin dapat mengelola data pembayaran dan
pelunasan
B8. Admin dapat melihat status pembayaran calon
siswa
B9. Admin dapat mencetak data calon calon siswa
secara keseluruhan
B10. Admin dapat keluar
B. Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
Berikut ini merupakan spesifikasi Hardware dan
Software minimum yang diperlukan untuk menerapkan
pada aplikasi.
1. Spesifikasi Hardware.
a. Server
1). CPU
a) Processor Amd C-50
b) RAM DDR 2 3 GB
c) Hard Disk 500 GB
2). Mouse
3).Keyboard
4).Monitor dengan resolusi layar minimum 1028x768
5).Koneksi internet dengan kecepatan 2Mbps
b. Client
1). CPU
a) Processor Intel Pentium 4
b) RAM DDR 2 GB
c) Hard Disk 200 GB
2). Mouse
3). Keyboard
4). Monitor dengan resolusi layar minimum 1024x768
5). Koneksi internet dengan kecepatan 1 Mbps
2. Spesifikasi Software
a. Server
1) Sistem operasi yang umum digunakan
Mycrosoft Windows 7 Ultimate
2) Beberapa komponen aplikasi, dantaranya:
a) Aplikasi Apache Server v2
b) Aplikasi PHP Server v5
c) Aplikasi MySQL Server v5
d) Aplikasi phpMyAdmin v3
3) Aplikasi web browser seperti Mozilla
Opera, Internet Explorer, dan lain-lain.
4) Image editor Adobe Photoshop CS5
b. Client
1) Sistem operasi yang umum digunakan
Mycrosoft Windows
2) Aplikasi web browser seperti Mozilla
Opera, Internet Explorer, dan lain-lain.

seperti:

Firefox,

seperti

C. Desain Perangkat Lunak
1. Use case Diagram
a. Use case diagram untuk pendaftaran calon siswa
uc Use Case Model

Melihat Info Sekolah

Melihat info seputar
PSB

Mengisi formulir
online

Calon Siswa

«include»

Cetak laporan tanda
bukti pendaftaran

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Gambar 2. Use Case Diagram pendaftaran calon siswa
Tabel 1. Deskripsi Use Case Diagram pendaftaran calon
siswa
Use Case Name

Pendaftaran

Requirment

A2, A3, A8

Goal

Calon siswa dapat melakukan
pendafataran secara online

Pre-condition

Calon siswa dapat mengisi formulir

Post-condition

Calon siswa dapat mencetak bukti
pendaftaran

Failed end condition

Calon siswa tidak dapat masuk ke
halaman admin

Primary Actor

Calon siswa

Main Flow/Basic
Path

1.

Firefox,

2.
3.
Invariant

Calon siswa memilih menu
pendaftaran
Calon siswa mengisi formulir
Calon siswa mencetak
laporan bukti pembayaran

-

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
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Use case diagram untuk tes online calon siswa

c.

Use case diagram untuk Halaman Admin

uc Business Process Model

uc Usecase Diagram

Username &
Passw ord

Daftar
«include»

Username &
Passw ord
«include»

Update info PSB
«extend»

Login

«extend»

«include»
Login

Melihat data
calon sisw a

«extend»

«extend»
Calon Sisw a

«extend»

Mengikuti tes
online

Kelola soal tes

«extend»

«extend»
«extend»

Admin/TU

«extend»

Melihat hasil tes

«extend»

Cetak bukti tes
«extend»

«extend»

Mencetak hasil
tes keseluruhan

Mengelola data
pembayaran dan
pelunasan

Melihat data
pribadi

Mencetak data
semua calon
sisw a

Logout

Logout

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Gambar 3. Use Case Diagram tes online calon siswa
Tabel.2. Deskripsi Use Case Diagram tes online calon siswa
Use Case Name
Tes online

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Gambar 4. Use Case Diagram Halaman Admin
Tabel.3.Deskripsi Use Case Diagram Halaman Admin
Use Case Name
Tes online

Requirment

A4,A5,A6,A9,A10

Goal

Calon siswa dapat mengerjakan tes
secara online

Requirment

B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, N8, B9,
B10

Pre-condition

Calon siswa melakukan pendaftaran
dan login

Goal

Admin dapat mengelola data calon
calon siswa

Post-condition

Calon siswa mencetak hasil tes

Pre-condition

Admin dapat melukan login

Failed end condition

Calon siswa tidak dapat masuk ke
halaman admin

Post-condition

Admin dapat mengelola pendaftaran
calon siswa

Primary Actor

Calon siswa

Failed end condition

Admin tidak dapat melakukan
pendafataran

Primary Actor

Admin

Main Flow/Basic
Path

1.
2.
3.
4.
5.

Invariant

Calon siswa mendaftar untuk
tes online
Calon siswa login
Calon siswa mengerjakan
soal
Calon siswa mencetak hasil
Calon siswa dapat logout

Main Flow/Basic
Path

1.
2.
3.

-

4.

Sumber: Hasil Rancangan (2016)

5.
6.
Invariant

Admin dapat login
Admin mengelola data
pendafataran calon siswa
Admin dapat mencetak
laporan pendafataran calon
siswa
Admin dapat mengelola soal
tes
Admin mencetak hasil tes
calon siswa keseluruhan
Admin dapat logout

-

Sumber: Hasil Rancangan (2016)

208

Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer Nusa Mandiri

SNIPTEK 2016

ISBN: 978-602-72850-3-3

2. Activity Diagram
a. Pendaftaran Calon Siswa

c.

act Use Case Model

Activity Diagram Pembayaran dan penerimaan
biaya

act Use Case Model

Calon Sisw a

Calon Sisw a

Web

TU/Admin

Membayar
Mengisi Formulir

Menerima pembayaran
Pembayaran
sepenuhnya
cek kelengkapan data
dengan v alidasi

Cari data sisw a yang
telah mendaftar

Simpan data

Dua kali angsuran

Validasi data telah
tersimpan

Simpan Data

Cetak tanda bukti
pelunasan

Laporan Bukti
Pendaftaran

Cetak Bukti pendaftaran

Input Data Sisw a
pembayaran

Angsuran ke 1

Menerima Pembayaran

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Gambar 5. Activity Diagram Prosedur berjalan pendaftaran
calon siswa
b.

Input data

Simpan

Activity Diagram Tes online

act Use Case Model
Calon Sisw a

Web

Cetak bukti angsuran 1

Admin/TU

Angsuran Ke 2
Mendaftar

Menyiapkan Soal

Data tersimpan

Cari data pembayaran
anguran ke 1

Login

Input biaya

Cek Login

Data tidak cocok

Simpan

Mengerj akan Soal

Data Cocok

Cetak tanda bukti lunas
Lihat Hasil

Muncul Nilai dan
Ketentuan kelas

Rekap data

Cetak Laporan
Cetak Laporan sisw a
keseluruhan

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Gambar .7. Activity Diagram Tes Online calon siswa

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Gambar 6. Activity Diagram Prosedur berjalan tes untuk
mengukur kemampuan siswa
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3. Entity Relationship Diagram
5. Sequence Diagram
Nama

Username

Id_TU

Password

admin

Asal_Sekolah
Alamat
Nama_ayah

Agama
Tanggal_lahir

1

Nama_Ibu

Tempat

Alamat_ortu

Jenis_kelamin
Pekerjaan_ayah

terima

Nama_Siswa
Pekerjaan_ibu

No_pendaftaran

Pendidikan_ayah

Dapat

Calon
Siswa

1

1

No_pendaftaran

M

lakukan

Pembayaran

Pendidkan ibu
No_pembayaran
Penghasilan

No
Pembayaran

Keterangan

kerja
Telpon

No pendaftaran

Nama_siswa
Bayar_Kedua

Foto

Jenis_kelamin
Tanggal_Angsuran2

1

Asal_Sekolah

M

Hasil
Jawaban

Bayar_pertama

daftarsoal

punya

Biaya

Tanggal_Angsuran1

Kunci_jawaban
no

kelas
e
Nilai
Nama

no

d

Asal_Sekolah
c

soal
a

b

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Gambar.8. Entity Relationship Diagram
4. Class Diagram

6. Component Diagram
daftar_soal

Admin
-Id_tu
-Nama
-Username
-Password
+tambah()
+ubah()
+hapus()

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Gambar .10. Sequence Diagram Pendaftaran Calon Siswa

Calon_siswa

tes_online

+no_pendafataran
-Nama_siswa
-Jenis_kelamin
-Tempat
-Tanggal_lahir
-Agama
-Alamat
-Asal_sekolah
-Nama_ibu
-Nama_ayah
-Alamat_ortu
-Pekerjaan_ayah
-Pekerjaan_ibu
-Pendidikan_ayah
-Pendidikan_ibu
-Penghasilan
-Telp
-Foto
+tambah()
+cetak()

-No_pendaftaran
-Nama
-Asal sekolah
-Password

cmp Deployment Model

-idsoal
-nopendafataran
-Soal
-a
-b
-c
-d
-e
-kuncijawaban
+tambah()
+ubah()
+hapus()

Application
database

Mysql Database

Jquery

Frontpage
Aplication

Style.css

Admin Application

hasiljawaban

Pembayaran
-No_pembayaran
-no_pendaftaran
-Nama_siswa
-Asal_sekolah
-Biaya
-Tanggal_angsuran1
-Bayar_pertama
-Sisa_bayar
-Tanggal_angsuran 2
-Bayar_kedua
-Keterangan
+tambah()
+ubah()
+hapus()

-idjawaban
-idsoal
-No_pendaftaran
-Nama
-Asal_sekolah
-Nilai
-Kelas
+cetak()

Boostrap

Xampp

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Gambar.11. Component Diagram

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Gambar.9. Entity Relationship Diagram
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7. Deployment Diagram

c.

Halaman Daftar Tes Online Siswa

deployment Deployment Model

Web Serv er

Database Serv er

Frontpage
Application

Style.css

Aplication Database

Admin Application

Jquery

Mysql Database

Xampp

Boostrap

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Gambar.15. Halaman Daftar Tes Online Siswa
d.

Halaman Tes Online

Client PC

Brow ser

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Gambar 12. Deployment Diagram
D. Implementasi Perangkat Lunak
a. Halaman Pendaftaran Calon Siswa

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Gambar 16. Halaman Tes Online
e.

Halaman Bukti Tes Online

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Gambar 13. Halaman Pendaftaran Calon Siswa
b.

Halaman Bukti Pendaftaran Calon Siswa

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Gambar 14. Halaman Bukti Pendaftaran Calon Siswa

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
Gambar 17. Halaman Bukti Tes Online
Berikut Salah satu kode program yang dapat diuraikan sebagai
berikut:
A. Form pendaftaran siswa
<?php
include "koneksi.php";
$no_pendaftaran=$_POST['tno_pend'];
$nis=$_POST['tnis'];
$nama=$_POST['tnama'];
$jk=$_POST['rjk'];
$tempat=$_POST['ttempat'];
$tl=$_POST['ttanggal'];
$agama=$_POST['cagama'];
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$alamat=$_POST['almt'];
$asalsekolah=$_POST['asal'];
$nama_ayah=$_POST['tayah'];
$nama_ibu=$_POST['tibu'];
$alamat_ortu=$_POST['almtortu'];
$pekerjaan_ayah=$_POST['pkrjayah'];
$pekerjaan_ibu=$_POST['pkrjibu'];
$pendidikan_ayah=$_POST['payah'];
$pendidikan_ibu=$_POST['pibu'];
$penghasilan=$_POST['cpenghasilan'];
$telp=$_POST['ttelp'];
//untuk Foto
$photos = $_FILES['fupload']['name'];
$source = $_FILES['fupload']['tmp_name'];
$pic = "foto/$photos";
$foto = "$photos";
move_uploaded_file($source,$pic);
$simpan=mysql_query("insert into tb_daftar value
('$nis','$nama','$jk','$tempat','$tl','$agama','$alamat','$asals
ekolah','$nama_ayah','$nama_ibu','$alamat_ortu','$pekerjaa
n_ayah','$pekerjaan_ibu','$pendidikan_ayah','$pendidikan_i
bu','$penghasilan','$telp','$foto')");
if ($simpan)
{
echo "<script> alert ('Pengisian Formulir berhasil
dilakukan!!! Selanjutnya Silahkan untuk melunasi biaya
!!!');
window.location='daftarsiswa_input.php'; </script>";
}
?>
B. Form login tes online
<?php
include "koneksi.php";
function antiinjection($data){
$filter_sql =
mysql_real_escape_string(stripslashes(strip_tags(htmlspec
ialchars($data,ENT_QUOTES))));
return $filter_sql;
}
$nis = antiinjection($_POST[tnis]);
$pass = antiinjection($_POST[tpassword]);

SNIPTEK 2016
session_register("password");
session_register("nis");
$_SESSION[nama] = $r[nama];
$_SESSION[password] = $r[password];
$_SESSION[nis] = $r[nis];
$_SESSION[asal_sekolah] = $r[asal_sekolah];
// memasukan/MEMINDAHKAN data yang
SESSION ke TABLE baru yang Bernama TABLE USERNAME
mysql_query("INSERT INTO tb_username
VALUES('','$_SESSION[nis]','$_SESSION[nama]','$_SESSION[
asal_sekolah]','$_SESSION[password]')");
header('location:home.php');
}
else
{
echo "<script> alert ('Login Gagal! Data Yang anda
masukan tidak sesuai!!!');
window.location='tes_login.php'; </script>";
}
?>
E. Uji Mesin Formal Integrasi Perangkat Lunak
Untuk menemukan kesalahan terhadap sistem yang
telah diimplementasikan kedalam sebuah software maka
tahapan berikutnya yaitu teknik pengujian dengan
menggunakan model blackbox testing, pengujian yang
dilakukan lebih fokus kepada spesifikasi fungsional yang
meliputi fungsi masukan dan keluaran. Adapun pengujian
yang dimaksud meliputi :
1. Pengujian Terhadap Form Login tes online (calon
siswa)
Tabel.4. Black Box Testing Login Calon Siswa
No

1.

2.

$login=mysql_query("SELECT * FROM tb_daftar_tes
WHERE NIS='$nis' AND password='$pass'");
$cocok=mysql_num_rows($login);
$r=mysql_fetch_array($login);
// Apabila username dan password ditemukan
if ($cocok > 0)
{
session_start();//mulai melakukan pengambilan data
berdasarkan nama FIELD dari tabel SISWA menggunakan
SESSION
session_register("asal_sekolah");
session_register("nama");
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3.

Skenario
Pengujian
Mengosongkan
semua isian
data login
admin, lalu
klik tombol
“Masuk”
Hanya mengisi
data nama
user dan
mengosongkan
data kata
sandi, lalu
langsung
mengklik
tombol
“Masuk”
Menginput
dengan
kondisi salah
satu data
benar dan satu
lagi salah, lalu
langsung klik
tombol
“Masuk”

Test Case
Username:
kosong
passwors:
kosong

Username:
admin
password:
kosong

Username:
admin
password:
salah

Hasil yang
diharapkan
Sistem akan
menolak dan
menampilkan
pesan”Maaf
Ada kolom
yang belum
teris”
Sistem akan
menolak dan
menampilkan
pesan”Maaf
Ada kolom
yang belum
terisi”

Sistem akan
menolak
akses login
dan
menampilkan
pesan “kata
sandi atau
nama user
anda salah,
silahkan coba
lagi”

Hasil
Pengujian

Kesimpulan

Sesuai
Harapan

Valid

Sesuai
Harapan

Valid

Sesuai
Harapan

Valid

Sumber: Hasil Rancangan (2016)
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Pengujian Terhadap Form Pendafatran Tes online
Tabel.5. Black Box Testing Pendafatran Tes Online Siswa

No

1.

2.

Skenario
Pengujian
Nama dipilih,
Nopembayaran
muncul, nama
muncul, no
pendafatran
muncul, tidak
memasukan
password
Nama dipilih,
Nopembayaran
muncul, nama
muncul, no
pendafatran
muncul,
memasukan
password baru

Test Case
Nama :(dipilih)
Nopembayaran :
(muncul)
No pendaftaran:
(muncul)
Password:
(kosong)
Nama :(dipilih)
Nopembayaran :
(muncul)
No pendaftaran:
(muncul)
Password: (diisi)

Hasil yang
diharapkan
Sistem akan
menolak dan
menampilkan
pesan”Anda beum
mengisi password”

Sistem akan
menerima
perintah, akan
melanjutkan ke
halaman login tes
online calon siswa

Hasil
Pengujian
Sesuai
Harapan

Sesuai
Harapan

Kesimpulan
Valid

Valid

3. Operasi dan Perawatan
Pada tahapan Operasi yaitu dengan melakukan
instalasi pada perangkat komputer agar dapat digunakan
oleh pengguna, dan untuk meningkatkan kualitas program
antara lain dengan cara rutin melakukan perawatan
terhadap program dan juga pengupdatean antivirus dan
juga melakukan back up data apabila program error.

Dengen, Nataniel dan Dyna, Marisa Kh. 2009. Sistem
Informasi akademik berbasis web SMP
Negri
samarinda. Jurnal Informatika Mulawarman. Vol 4, No
2, 2009:18.
Marlinda, L., & Kom, S. (2004). Sistem Basis Data.
Yogyakarta, Andi.
Rosa dan M. Salahudin. 2013. Rekayasa perangkat lunak
terstruktu dan berorientasi objek. Bandung :
Informatika Bandung
Saropi.2008.Step by step CMS MAMBO.Jakarta : PT.Elex
Media Komputindo
Simarmata, Janner.2010. Rekayasa Perangkat Lunak.
Yogyakarta : Andi
Suhendar, Cucu. 2015. Rancang Bangun Sistem Informasi
Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web. Jurnal algoritma.
Vol 1, No 12. 2015:1.

KESIMPULAN
Dengan adanya website penerimaan siswa baru ini dapat
meningkatkan kinerja sistem, beberapa diantaranya :
a. Meningkatkan kinerja dari kegiatan penerimaan siswa
baru di MTS Al-mu’min lebih optimal.
b. Meningkatkan
kwalitas
dari
sekolah
yang
bersangkutan, khususnya dalam segi teknologi.
c. Mengingat sistem yang tengah berjalan masih manual
dan erat kaitannya dengan beberapa berkas yang
tentunya menyulitkan dalam pengisian dan pencarian
maka dirancanglah sistem ini yang diharapkan dapat
mengalihkan sistem yang semula ke dalam sistem ini.

REFERENSI
Adhiswara, Galih, dkk. 2011. Aplikasi penentuan
penerimaan siswa baru (studi kasus: Primagama
Cabang Kaliurang). ISSN: 2088-8252. Prosiding
Konferensi Nasional ICT-M Politeknik Telkom
(KNIP)2011.372-373.
Arief M Rudianto. 2011. Dinamis Pemrograman Web
menggunakan PHP dan MYSQL. Yogyakarta:CV ANDI
OFFSET.

Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer Nusa Mandiri

213

