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Abstract
This study aims to improve the quality of the servants of an educa onal ins tu on so that it is facilitated in accep ng new students. In
carrying out its work, the system that is running in Pesantren Bahrul Ulum o en overlaps because it s ll uses administra on manually.
New student admissions are registra on, selec on, journaling, announcements, and re-registra on because they are s ll using
administra on manually. The so ware development method uses Waterfall as a development method. The tool used to design the
system is the design process, namely: Flowmap, Menu Structure and System Requirements. Applica ons used by PHP (Hypertext
Preprocessor) as Web Server and MySQL and Database are supported with Laravel applica ons. The ﬁnal stage is to conduct tes ng
applica ons to refer to speciﬁc func ons of so ware that are designed to run as expected. With a prospec ve student to see informa on
rela ng to the success of new students.
Keywords: Berbasis Web, MYSQL, PHP, Informas on System, New Students.

Abstrak
Peneli an ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas abdi suatu lembaga pendidikan sehingga dimudahkan dalam menerima siswa baru.
Dalam menjalankan tugasnya, sistem yang berjalan di Pesantren Bahrul Ulum seringkali tumpang ndih karena masih menggunakan
administrasi secara manual. Penerimaan mahasiswa baru berupa penda aran, seleksi, penjurnalan, pengumuman, dan penda aran
ulang karena masih menggunakan administrasi secara manual. Metode pengembangan perangkat lunak menggunakan Waterfall
sebagai metode pengembangannya. Alat yang digunakan untuk merancang sistem adalah perancangan proses yaitu : Flowmap, Struktur
Menu dan Kebutuhan Sistem. Aplikasi yang digunakan oleh PHP (Hypertext Preprocessor) sebagai Web Server dan MySQL serta
Database didukung dengan aplikasi Laravel. Tahap terakhir adalah melakukan pengujian aplikasi dengan mengacu pada fungsi-fungsi
tertentu dari perangkat lunak yang dirancang agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan menjadi calon mahasiswa
untuk melihat informasi yang berkaitan dengan keberhasilan mahasiswa baru.
Keywords: Berbasis Web, MYSQL, PHP, Sistem Informasi, Siswa Baru.
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PENDAHULUAN

METODE PENELITIAN

Pendidikan merupakan sebuah sistem yang terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau
pela han agar peserta didik secara ak f dapat mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan
masyarakat.
Saat ini ada beberapa sekolah di Indonesia yang belum
menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) secara online.
Diantaranya adalah Sekolah Pondok pesantren Bahrul Ulum,
Dengan manfaat dan kemudahan yang ada, sudah seharusnya
sistem ini dikembangkan oleh ap- ap sekolah. Hal ini sejalan
dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seper
teknologi internet dan web yang mampu mendukung proses
input dan output data secara cepat dan akurat, khususnya dalam
pelaksanaan PSB.
Pondok pesantren bahrul Ulum yang bergerak di bidang
Instansi Proses belajar mengajar dan bertempat di Pantairaja
Kecamatan Perhen an Raja Kampar. Pada saat ini jumlah siswa
yang ada di Pesantren Bahrul Ulum 460 santri. Se ap tahunnya
santri yang diterima 120 calon santri, namun yang melakukan
penda aran kurang lebih 250 penda ar.
Pondok Pesantren Bahrul Ulum merupakan sekolah swasta
yang berlandaskan islam, Salah satu ak vitas akademik yang ada
di sekolah ini se ap kali menjelang tahun ajaran baru tentunya
adalah proses penerimaan santri baru (PSB). Santri baru yang
menda ar Pondok Pesantren Bahrul Ulum, khususnya untuk
masuk ke pesantren, mayoritas berasal dari luar kota. Namun,
karena proses penerimaan santri baru di sekolah ini yang masih
menggunakan sistem konvensional, sehingga calon siswa yang
berasal dari luar kota terkadang kesulitan untuk mendapatkan
informasi dan melakukan proses penda aran.
Sistem yang masih konvensional ini juga mengakibatkan
proses admin istrasi penerimaan santri baru cenderung lambat,
karena data santri baru yang telah menda ar belum terintegrasi
dan terkelola dengan baik. Sistem ini juga masih menggunakan
arsip dalam bentuk ﬁsik yang rentan mengalami kerusakan atau
bahkan hilang. Sehingga kebutuhan akan suatu konsep dan
mekanisme penerimaan santri baru dengan memanfaatkan
teknologi informasi menjadi hal yang perlu diper mbangkan,
untuk itu perlu membagun sistem PSB di Pesantren Bahrul Ulum
dengan menggunakan berbasis web
Berdasarkan pemaparan paragraf di atas, maka penulis
tertarik untuk mengangkat judul: “Rancang Sistem Penerimaan
Santri Baru Pondok Pesantren Bahrul Ulum Berbasis Web”.

1. Metode Waterfall
Model Sekuensial Linear atau Waterfall Development Model.
Model Sekuensial Linear atau disebut model air terjun,
merupakan paradigma model pengembangan perangkat lunak
paling tua, dan paling banyak dipakai. Mengusulkan sebuah
pendekatan perkembangan perangkat lunak yang dimulai pada
seluruh tahapan analis, desain, kode, pengujian dan penerapan
program.
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Gambar 1 Metode Waterfall
Dalam pengembangannya metode waterfall memiliki
beberapa tahapan yang berurut yaitu :
a. Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis)
Tahapan ini membahas tentang penganalisaan kebutuhan
untuk membangun sebuah system di Pesantren Bahrul dengan
tujuan oleh pengguna lebih mudah memahami system tersebut.
Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara,
diskusi atau survei langsung.
b. Desain sistem (System Design)
Spesiﬁkasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari
dalam fase ini dan desain sistem disiapkan. Desain Sistem
membantu dalam menentukan perangkat keras(hardware) dan
sistem persyaratan dan juga membantu dalam mendeﬁnisikan
arsitektur sistem secara keseluruhan.
c. Penulisan Kode Program (Coding)
Pada tahapan ini sesuai spesiﬁkasi yang sudah tersedia pada
tahap desain, system akan dilanjukan melakukan penulisan kode
– kode program dan system akan dirancang seper yang
direncenakan dengan pengcodingan program.
d. Pengujian (Tes ng)
Pada unit yang sudah diterapkan dalam tahap implementasi
diitegrasikan kedalam system setelah pengujian yang dilakukan
pada unit komputer pimpinan pesantren. Setelah diintegrasi
seluruh system diuji untuk mengecek se ap kegagalan dan
kesalahan.
e. Pe l a ks a n a a n d a n Pe m e l i h a ra a n ( O p e ra o n d a n
Maintenance)
Tahap akhir dalam model waterfall. System yang sudah
selesai atau yang sudah jadi, dijalankan serta dilakukan
pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki
kesalahan yang dak ditemukan pada langkah sebelumnya.
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2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber penulisan skripsi ini didapat langsung dari Pesantren
Bahrul Ulum, dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan
oleh penulis yaitu:
a. Metode Pengamatan (Observasi)
Dalam proses pengumpulan data ini penulis melakukan
pengamatan secara langsung di Pesantren Bahrul Ulum.
Sehingga penulis mendapat data yang sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya.
b. Metode Wawancara (Interview)
Adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan
tanya jawab secara langsung baik dengan pimpinan dan pani a
penerimaan santri baru Pesantren Bahrul Ulum sehingga penulis
mendapatkan data yang diperlukan.
c. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan
data dengan cara mengambil atau mengumpulkan dokumendokumen yang dianggap perlu dalam proses penulisan laporan
ini.
d. Metode Pustaka
Pada metode ini penulis melakukan pengumpulan data
dengan cara membaca dan mencatat data-data yang ada pada
suatu buku atau literature yang berhubungan dengan laporan
yang disusun oleh penulis.
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b. Tampilan Halaman Menu Login
Untuk halaman tampilan menu login dapat diakses oleh
pani a, yang mana pani a ini terdiri atas 2 jabatan, yaitu KEPSEK
dan Admin . Berikut adalah form login :

Gambar 3 Tampilan halaman menu login
2. Tampilan Halaman Input Web Sistem Penerimaan Santri
Baru
a. Tampilan Halaman Penda aran
Pada halaman menu informasi, peserta dapat melaukan
penda aran dengan mengklik tombol da ar dan mengisi form
penda aran dengan lengkap dan benar seper gambar berikut :

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan Pembahasan merupakan kegiatan pembuatan
sistem dengan menggunakan bantuan perangkat lunak maupun
perangkat keras sesuai dengan analisis dan perancangan untuk
menghasilkan suatu sistem yang bekerja.
1. Tampilan Halaman Web Sistem Penerimaan Santri Baru
Tampilan halaman utama website adalah halaman yang
pertama kali diakses oleh pengunjung / calon peserta santri baru.
Pada tampilan utama terdiri atas 3 menu yaitu Informasi,
Pengumuman Kelulusan dan Menu Login. Berikut adalah
tampilah dari menu halaman utama :
a. Tampilan Halaman Web
Pada halaman ini peserta akan memperoleh informasi
penerimaan santri baru pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum.
Pada informasi penerimaan tersebut memberikan informasi
penerimaan, tanggal pembukaan penerimaan dan Kuota
penerimaan seper gambar berikut :

Gambar 4 Tampilan halaman penda aran

Gambar 5 Tampilan halaman penda aran input data sekolah
asal

Gambar 6 Tampilan halaman penda aran input data ayah

Gambar 2 Tampilan halaman informasi
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Gambar 11 Tampilan halaman input data pani a
Gambar 7 Tampilan halaman penda aran input data ibu

3. Tampilan Halaman Output Web Sistem Penerimaan Santri
Baru
a. Tampilan Halaman Pengumuman Kelulusan
Untuk halaman pengumuman kelulusan akan menampilkan
peserta penerimaan santri baru yang lulus berdasarkan
penerimaan santri baru. Adapun tampilannya adalah sebagai
berikut :

Gambar 8 Tampilan halamn penda aran input data informasi
umum
Gambar 12 Tampilan halaman pengumuman kelulusan
b. Output laporan detail data santri
Halaman data peserta ini digunakan untuk memudahkan
mengecek proﬁl data santri. Berikut form proﬁlnya :

Gambar 9 Tampilan halaman penda aran upload dokumen
Setelah berhasil melakukan penda aran, aplikasi akan
mengirimkan secara otoma s link buk penda aran yang dapat
juga langsung dicetak saat perserta berhasil melakukan
penda aran, seper gambar berikut :

Gambar 13 Tampilan output laporan detail data santri

Gambar 10 Tampilan halaman hasil penda aran

c. Tampilan Halaman Menu Laporan
Pada halaman menu laporan, KEPSEK dapat mencetak
laporan peserta penerimaan santri baru yang sudah terda ar
berdasarkan da ar penerimaannya dan juga cetak laporan
anggota pani a yang bertugas seper gambar berikut ini :

b.
Tampilan Halaman Input Data Pani a
Input data pani a hanya dapat diakses oleh KEPSEK , data
pani a merupakan master data untuk user akses ke sistem,
tampilannya seper gambar berikut :
Gambar 14 Tampilan halaman menu laporan
Dengan memilih laporan Penerimaan Santri baru KEPSEK
dapat mencetak Output laporan seper gambar berikut:
h p://jik.htp.ac.id
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DAFTAR PUSTAKA

Gambar 15 Laporan da ar pani a Pondok Pesantren
Bahrul’ulum
KEPSEK juga bisa mencetak laporan data dari hasil
penerimaan santri baru

Gambar 16 Laporan penerimaan santri baru
Adapun pemilihan laporan dapat disesuaikan dengan
memilih jarak tanggal yang ingin ditampilkan sebagai berikut :

Gambar 17 Laporan penerimaan santri baru berdasarkan
tanggal

SIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Setelah penulis melakukan analisis dari sistem yang berjalan
pada Pesantren Bahrul Ulum dan menerapkan sistem informasi
penerimaan santri baru yang penulis rancang maka beberapa hal
yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut :
a. Dengan membangun sistem informasi penerimaan siswa
baru berbasis online akan mempermudah dalam pelaksanaan
penda aran dan pengisian form.
b. Data yang diterima tersusun rapi dan bisa di akses kapan saja.
c. Tidak adanya antrian yang terlalu panjang di lokasi
penda aran hanya untuk melaksanakan penda aran yang
berkaitan dengan penyerahan form ﬁsik oleh pihak sekolah
kepada peserta didik baru.
2. Saran
Dengan perkembangan sistem informasi penerimaan santri
baru yang akan terus berkembang maka saran dari penulis
berikut ini diharapkan dapat menjadi bahan per mbangan untuk
peneli an selanjutnya.
a. Diharapkan pada peneli an selanjutnya dapat membahas
semua pelayanan yang dibutuhkan pada website sekolah pada
umumnya dan penerimaan santri baru pada khususnya.
b. Diharapkan pada peneli an selanjutnya dapat melakukan
membuat ujian masuk secara online.
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