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ABSTRAK — Perkembangan teknologi informasi
yang sangat pesat dapat memenuhi berbagai aktifitas dan
kebutuhan manusia, komputer mampu memberikan
efektifitas kehidupan yang baik bagi manusia, selain itu
dengan adanya komputer seseorang mampu menciptakan
sesuatu yang bermanfaat. Teknologi sekarang ini yaitu
teknologi internet yang mempunyai ke istimewaan unuk
mengetahui informasi di belahan dunia lain tanpa
terhalang oleh adanya jarak, waktu, dan tempat. Dengan
pertimbangan di atas maka diperlukan sesuatu yang
dapat menyelesaikan semua kendala, khususnya dalam
hal pelaksanaan pendaftaran calon siswa baru di sekolah
MA.Annida Al-Islamy Jakarta. Berdasarkan latar belakang
yang dikemukakan diatas, perumusan masalah
difokuskan yaitu pada Penerimaan Peserta Didik Baru
Pada MA.Annida Al-Islamy Jakarta Berbasis Web. Dengan
adanya sistem berbasis website ini yang sudah terkoneksi
dengan database, tentunya akan sangat mempermudah
sistem penerimaan peserta didik baru MA.Annida alislamy jakarta dan akan sangat membantu sekali dalam
informasi sekolah, karena setiap informasi yang diberikan
kepada calon siswa bisa lebih cepat dan akurat.

melakukan pemilahan, pemilihan, penyusunan urutan,
serta pengambilan keputusan berdasarkan aturan terentu
berbeda dengan sistem manual yang dalam pengolahannya
masih menggunakan alat yang terbatas sehingga
memberikan banyak kendala dalam pengolahan data itu
sendiri.
MA.Annida Al-Islamy Jakarta adalah sekolah yang
dibawah naungan Yayasan Perguruan Annida Al-Islamy.
Pada Penelitian ini membahas masalah penerimaan
peserta didik baru pada MA.Annida Al-Islamy Jakarta yang
masih secara manual dalam arti mengisi di selembaran
formulir berbentuk cetakan kertas. dan pencatatan yang
diarsipkan kedalam buku besar PPDB atau belum
terkomputerisasi. Pemakaian sistem administrasi secara
manual hanya akan berfungsi baik pada penerimaan
peserta didik baru yang sedikit dan tidak memiliki periode
pada kegiatan atau transaksi. Tetapi dengan meningkatnya
jumlah calon siswa serta terdapat suatu waktu transaksi
secara bersamaan, maka sistem manual akan
memperlambat pelayanan terhadap para calon siswa.
Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan adanya sistem
penerimaan siswa baru secara online yang akan
mempercepat pelayanan para calon siswa.

Kata Kunci: Sistem, Website, Penerimaan, Peseta didik
BAHAN DAN METODE
PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi informasi dan komputer di era
globalisasi dan modernisasi sekarang ini telah berkembang
dengan pesat. Laju perkembangan teknologi komputer
sebagai pengolahan data dan informasi hampir
dipergunakan dalam segala bidang, baik perusahaan,
kantor, pabrik, maupun sekolah dan instasi-instasi lainnya.
dengan menerapkan teknologi informasi maka akan
mempermudah pekerjaan tertentu dan untuk pengolahan
data menjadi lebih efektif dan efesien sehingga dapat
menyajikan informasi dan laporan tepat waktu.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat
ini sangatlah pesat khususnya perkembangan komputer.
Komputer mempunyai keunggulan antara lain sebagai
tempat penyimpanan data dan instruksi dalam jumlah
yang relatif besar, selain itu komputer dapat diprogram
sesuai kebutuhan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan
tertentu secara terus menerus dan konsisten, serta dapat

A. Website
Menurut (Masaleno, 2011) Website merupakansuatu
koleksi dokumen HTML pribadi atau perusahaan dalam
server web. Sebuah server web dapat berisi lebih dari satu
situs.
B. Model Waterfall
Waterfall sering juga disebut model skuensial linier
(Sequential Linear) atau alur hidup klasik (Classic life
cycle).Model air terjun menyediakan pendekatan alur
hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut
dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan
tahap pendukung (support)”, (Rosa & Shalahuddin, 2014).
Berikut tahapan metode waterfall:
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Adalah perbandingan antara entity pertama
dengan entity kedua berbanding satu banding
banyak
c) Many to One (M : 1)
Adalah perbandingan antara entity pertama
dengan entity kedua berbanding banyak banding
satu.
d) Many to Many (M : M)
Adalah perbandingan antara entity pertama
dengan entity kedua berbanding banyak banding
banyak.

Sistem Rekaya
Informasi

Analisis

Desain

Pengodean

Pengujian

Sumber : (Rosa & Shalahuddin, 2014)
Gambar 1. Waterfall model
Dengan menggunakan Metode waterfall sebagai
pengembangan perangkat lunak diharapkan dapat
membantu dalam pengembangan Sistem Perancangan
Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada
MA.Annida Al-Islamy Jakarta.
C.

Entity Relationship Diagram

Menurut (Herry Utomo, 2010) merupakan
toolanalisis sistem pertama yang memusatkan pada data
dan keterkaitan antar data serta pengorganisasian data”.
Adapun komponen-komponen yang digunakan
dalam ERD terdiri dari:
1. Entity
Entity adalah suatu kumpulan objek atau suatu yang
dapat dibedakan atau diidentifikasikan secara unik
dengan objek lainnya, dimana semua informasi yang
berkaitan dengannya dikumpulkan.
2. Atribut
Atribut adalah karakteristik dari entity atau relationship
yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau
relationship tersebut.
3. Relationship
Relationship adalah suatu hubungan yang terjadi antara
satu entity dengan entity lainnya atau lebih. Menurut
derajatnya, relasi dibagi menjadi tiga macam
diantaranya adalah:
a) Unary
Unary adalah sebuah relationship yang terhubung
dengan sebuah entity.
b) Binary
Binary
adalah
sebuah
relationship
yang
menghubungkan dua entity.
c) Tenary
Tenary
adalah
sebuah
relationship
yang
menghubungkan tiga entity.
Sedangkan ukuran derajat kardinalitas dibagi
menjadi tiga macam yaitu:
a) One to One (1 : 1)
Adalah perbandingan antara entity pertama
dengan entity kedua berbanding satu banding
satu.
b) One to Many (1 : M)
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D.

Logical Relational Structure (LRS)
Model yang dibangun menunjukkan segala sesuatu
yang harus dimasukkan dalam sistem dan segala sesuatu
yang harus dikerjakan oleh sistem, tanpa merinci
bagaimana sistem bekerja”. Oleh karena itu, pada level
logika , tidak ada referensi ke pemilihan hardware,
software, atau media. Model logikal menunjukkan “apa”
yang dikerjakan oleh sistem. Tanpa menunjukkan
“bagaimana”
sistem
dijalankan,
dibangun
atau
dipresentasikan. Model konseptual hampir sama dengan
model logikal. Namun pada model konseptual
menunjukkan konsep operasi user yang tidak ada pada
konsep model logikal. Model konseptual berada dibelakang
layar aktivitas dan struktur. Benda yang harus ada
misalnya eksis atau harus terjadi, bahkan user tidak
menyadari keberadannya. Benda itu ditambahkan
kemudian membuat model logikal yang mencakup pula
asosiasi many-to-many, (Herry Utomo, 2010).
E.

Pengenalan Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah salah satu
standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri
untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan
desain,
serta
menggambarkan
arsitektur
dalam
pemrograman berorientasi objek. UMLmerupakan bahasa
visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah
sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks
pendukung. UMLmuncul karena adanya kebutuhan
pemodelan
visual
untuk
menspesifikasikan,
menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari
sistem perangkat lunak. UMLhanya berfungsi untuk
melakukan pemodelan. Jadi penggunaan
UMLtidak
terbatas pada metodologi tertentu, meskipun pada
kenyataannya
UML paling banyak digunakan pada
metodologi berorientasi objek (Rosa & Shalahuddin, 2014).
F.

Diagram UML

Menurut (Rosa & Shalahuddin, 2014) pada UML
terdiri dari 13 macam diagram yang dikelompokkan dalam
3 kategori. Berikut ini penjelasan singkat dari pembagian
kategori tersebut.
1. Structure diagram, yaitu kumpulan diagram yang
digunakan untuk menggambarkan suatu struktur
statis dari sistem yang dimodelkan.
Structure
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diagramterdiri dari class diagram, object diagram,
component diagram, composite structure diagram,
package diagram dan deployment diagram.
2. Behavior diagramyaitu kumpulan diagram yang
digunakan untuk menggambarkan kelakuan sistem
atau rangkaian perubahan yang terjadi pada sebuah
sistem. Behavior diagram terdiri dari Use case
diagram, Aktivity diagram, State Machine System.
3. Interaction diagramyaitu kumpulan diagram yang
digunakan untuk menggambarkan interaksi sistem
dengan sistem lain maupun interaksi antar subsistem
pada suatu sistem. Interaction diagramterdiri dari
Sequence Diagram, Communication Diagram, Timing
Diagram, Interaction Overview Diagram.
a). Use Case Diagram
(Rosa & Shalahuddin, 2014) , Use case atau diagram
use case merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior)
sistem informasi yang akan dibuat. Use case
mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih
aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara
kasar, use casedigunakan untuk mengetahui fungsi apa
saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa
saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu.
b). Activity Diagram
Menurut (Rosa & Shalahuddin, 2014), Diagram
aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow
(aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sebuah sistem atau
proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak.
Yang perlu di perhatikan disini adalah bahwa diagram
aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang
dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh
sistem.
c). Component Diagram
Componen diagram dibuat untuk menunjukan
organisasi dan ketergantungan diantara kumpulan
komponen dalam sebuah sistem. Diagram komponen fokus
pada komponen sistem yang dibutuhkan dan ada didalam
sistem, (Rosa & Shalahuddin, 2014).
d). Diployment Diagram
Diagram Diployment atau
Diployment diagram
menunjukan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi
aplikasi, (Rosa & Shalahuddin, 2014).
G. Metode Pengembangan Sistem
Berdasarkan tahapan metode waterfall, dalam
perancangan sistem Penerimaan peserta didik baru pada
Ma.Annida Al-islamy jakarta dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak
Menganalisa kebutuhan untuk menspesifikasi data
penerimaan peserta didik baru Ma.Annida Al-islamy
jakarta. Dari hasil kebutuhan data diperlukan yaitu,
admin yang dapat mengelola semua data yang ada
dihalaman admin. Kemudian user (pengguna) yang
memiliki hak akses seperti melihat informasi sekolah
dan melakukan pendaftaran secara online.
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2. Desain
Tahap Desain diawali dengan mendesain tampil dari
web pada perancangan sistem informasi penerimaan
peserta didik baru MA.Annida Al-Islamy yang mudah
difahami oleh user . Pada tahap perancangan basis data,
penulis menggunakan Entitity Relational Database
(ERD) sebagai alat untuk merancang relasi anatar table
dalam database untuk kemudian dikonversi kedalam
bentuk Logical Record Structure (LRS), serta
menggunakan UML (unified Modeling Language).
3. Pembuatan Kode Program
Setelah melakukan desain perangkat lunak maka
penulis melakukan pengkodean dengan bahasa
program PHP, CSS, dan editor program menggunakan
Adobe Dreamweafer CS5.
4. Pengujian
Pengujian yang dilakukan oleh penulis adalah pengujian
dengan Black Box Testing.
5. Pendukung (support) atau pemeliharaan (Maintance)
Agar perangkat lunak yang dibuat oleh penulis dapat
berjalan dengan baik maka penulis akan melakukan
perbaikan apabila terjadi kesalahan setelah testing atau
setelah diimplementasikan user dan terdapat kesalahan
yang harus diperbaiki.
H. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang
paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari
penelitian adalah mendapatkan data, (Sugiyono, 2012).
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis
adalah:
1. Observasi
Penulis melakukan observasi, dengan cara mengamati
secara langsung sistem penerimaan peserta didik baru
pada MA.Annida Al-Islamy Jakarta
2. Wawancara
Pada metode ini penulis melakukan wawancara dengan
cara tanya jawab dan bertatap muka secara langsung
dengan pihak yang terkait dalam penerimaan peserta
didik baru pada MA.Annida Al-Islamy Jakarta.
3. Studi Pustaka
Dengan melaui metode Studi pustaka penulis
melakukan pencarian materi yang barkaitan dengan
tema yaitu melalui buku,internet ataupun referensireferesni lainnya.
I. Pengujian
Menurut (Rosa & Shalahuddin, 2014), Black Box
Testing (pengujian kotak hitam) yaitu menguji perangkat
lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain
dan kode program.”
Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsifungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai
dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak
Aplikasi Penerimaan peserta didik baru ini dibuat
untuk mempermudah proses penerimaan peserta didik
baru yang akan dilakukan oleh calon siswa dan panitia
penerimaan peserta didik baru yang ada di MA.Annida AlIslamy Jakarta agar dapat dilakukan lebih efektif dan
efisien. Berikut ini spesifikasi kebutuhan (system
requirement):
1. Pengolahan data admin
a. Admin dapat mengolah data artikel, data soal tes,
data jurusan, data galery, dan data informasi
pendaftaran.
b. Admin memverifikasi data hasil seleksi calon
siswa
2. Pengolahan data Pengunjung
a. Pengunjung dapat melihat informasi pendaftaran
sekolah, prosedur pendaftaran, tata cara
pembayaran dan galeri sekolah.
b. Pengunjung dapat membaca artikel.
c. Pengunjung dapat melakukan pendaftaran siswa
baru.
3. Pengolahan data Calon Siswa
a. Calon siswa dapat mengisi formulir, dan
melengkapi biodata
b. Calon siswa dapat melakukan tes online.
c. Calon siswa dapat melengkapi persyaratan dan
melakukan konfirmasi daftar ulang.
d. Calon siswa dapat melihat tata cara pembayaran
dan profil sekolah antara lain: galeri, struktur
organisasi, dan kontak sekolah.
e. Calon siswa dapat mencetak biodata, cetak
konfirmasi pembayaran.
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Desain
1. Activity Diagram Login Admin
Berikut Ini Activity
dari Admin yang
menggambarkan Alur sistem yang dapat dilakukan oleh
Admin:

Sumber: hasil rancangan (2016)
Gambar 4. Activity Login Admin
2. Activity Calon Siswa

A. Use Case Diagram
1. Use Case diagram
Menggambarkan seluruh kegiatan yang dapat dilakukan
Oleh Admin dan calon Siswa:

Sumber: hasil rancangan (2016)
Gambar 2. Use Case Diagram
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Sumber: hasil rancangan (2016)
Gambar 5. Activity Diagram Pendaftran Peserta Didik Baru
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A. Component Diagram

Sumber: hasil rancangan (2016)
Gambar 6. Component Diagram
B. Deployment Diagram

Sumber: hasil rancangan (2016)
Gambar 8. Entity Relationship Diagram
Penerimaan
peserta didik baru MA.Annida Al-Islamy Jakarta
F. Logical Record Structure
Hasil_Seleksi
No_hs
No_pendaftran
Status

Sumber: hasil rancangan (2016)
Gambar 7. Deployment Diagram
E. Entity Relationship Diagram

Konfirmasi
Id_konfirmasi
No_pendaftran
Biaya
Atas nama
Ket
Status
username

Admin

Jurusan
Id_jurusan
Bidang
Program
Keahlian
username

Username
Password
nama

persyaratan

Tabel_soal

Id_persyaratan
No_pendaftran
Skhu
Ijazah
Rapor
akta

Id_soal
Pertanyaan
Pilihan_a
Pilihan_b
Pilihan_c
Pilihan_d
Jawaban
Publish
Tipe
Username
No_pendaftran

calonsiswa
No_pendaftran
Nama_lengkap
Jk
Tempat_lahir
Tanggal_lahir
Asal_sekolah
Tanggal_daftar
Password
pass

biodata
Tabel nilai
Id_nilai
No_pendaftaran
Benar
Salah
Kosong
Point
tanggal

Id_biodata
No_pendaftran
Nisn
Alamat
Id_jurusan
Nama_ayah
Nama_ibu
Pen_ayah
Pen_ibu
Pek_ayah
Pek_ibu
Agama_ayah
Agama_ibu
Telepon
Ijazah
Anak_ke
Foto
agama

Sumber: hasil rancangan (2016)
Gambar 9. Logical Record Structure Penerimaan peserta
Didik baru MA.Annida Al-Islamy Jakarta
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G. Tampilan Antar Muka
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Sumber: hasil rancangan (2016)
Gambar 12. Tampilan for input biodata Calon Siswa

1. Tampilan Login Admin
4. Tampilan Halaman Tes Online

Sumber: hasil rancangan (2016)
Gambar 13. Halaman Tes Online
Sumber: hasil rancangan (2016)
Gambar 10. Tampilan Form Login Admin

5. Tampilan Hasil Tes Online

2. Tampilan Halaman Login Siswa

Sumber: hasil rancangan (2016)
Gambar 14. Halaman Hasil Tes Online
6.
Sumber: hasil rancangan (2016)
Gambar 11. Tampilan Halaman Login Siswa

Halaman Input Konfirmasi Pembayaran Daftar
Ulang

3. Tampilan form input biodata

Sumber: hasil rancangan (2016)
Gambar 15. Halaman Input Konfirmasi Pembayaran
Daftar Ulang
H. Pengujian dengan Black box Testing
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Tahap terakhir setelah pengkodean adalah dilaukannya
testing. Tahap pengujian atau testing yang dilaukan pada
sitem ini adalah dengan menggunkan penggujian Black Box
Testing. Berikut ini pengujian yang dilakukan:
1. Hasil Pengujian Black Box Testing Form Pendaftaran
Tabel 1. Hasil Pengujian Black Box Testing Form
Pendaftaran
No.

1.

Skenario
pengujian

Test case

Data tidak
diisi

2

Salah Satu
Data tidak
Diisi

3

Semua Data
Diisi

Hasil yang
diharapkan

Nama Lengkap :
(kosong)
Asal Sekolah :
(kosong)
Jenis Kelamin :
(kosong)
Tempat lahir :
(kosong)
Tanggal Lahir :
(kosong)
Nama Lengkap : aulia
Asal Sekolah :
(kosong)
Jenis Kelamin :
perempuan
Tempat lahir : jakarta
Tanggal Lahir : 12-081996
Nama Lengkap : aulia
Asal Sekolah : man 1
Jenis Kelamin :
perempuan
Tempat lahir : jakarta
Tanggal Lahir : 12-081996

Sistem akan
menolak dan
muncul
halaman”Anda
harus
mengisiskan
Semua Data”

Sistem akan
menolak dan
muncul
halaman”Anda
harus
mengisiskan
Semua Data”
Data Berhasil
Tersimpan lalu
muncul No
Peserta dan
password untuk
login

Hasil
Pengujian

Kesimpulan

Sesuai
Harapan

Valid

1. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru pada MA.Annida
Al-Islamy Jakarta, melalui online dapat mempermudah
siswa untuk mendaftar.
2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru MA.Annida AlIslamy Jakarta menjadi lebih efektif dan efisien dengan
adanya sistem online.
3. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru MA.Annida AlIslamy Jakarta Berbasis Web, memberi nilai tambah
tersendiri bagi sekolah untuk meningkatkan mutu
pelayanan di MA.Annida Al-Islamy Jakarta.
UCAPAN TERIMA KASIH

Sesuai
Harapan

Valid

Sesuai
Harapan

Valid

Penulis menyampaikan terimaksih kepada semau pihak
yang mendukung dengan selesainya penulisan ini dan
kepada tim PPPM yang memberikan kesempatan kepada
penulis untuk dapat menyajikan artikel yang penulis buat.
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Gambar : Image
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Sistem akan menolak
dan muncul
halaman”Silahkan
Lengkapi Data
Persyaratan”

Sistem akan menolak
dan muncul
halaman”Data
Terlengkapi”

Hasil
Pengujian

Kesimpulan

Sesuai
Harapan

Valid

Sesuai
Harapan

Valid
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