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ABSTRAK 

 
 
 
 

Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi sudah banyak digunakan oleh 

sekolah di Indonesia. Seperti contohnya yaitu Pelaksanaan Penerimaan Peserta 

Didik Baru (PPDB)  daring. Dengan adanya PPDB daring, sekolah mampu 

menggantikan sistem pendaftaran siswa barunya yang lama dengan menggantikan 

dengan sistem PPDB daring. Dhamma Sasana School merupakan sekolah 

dibawah naungan yayasan Jaya Manggala merupakan lembaga pendidikan formal 

yang berdiri pada tahun 2017 memiliki masalah dalam proses pendaftarannya 

yaitu proses pendaftarannya belum memiliki  website dan masih menggunakan 

prosedur pendaftaran yang lama dan manual. Tujuan penelitian ini adalah 

mentransformasikan sistem pendaftaran yang lama dan manual menjadi website 

yang memudahkan para orang tua siswa mendaftarkan anaknya dengan efektif dan 

dapat diakses dimana saja dan mudah mendapat informasi dengan instan, begitu 

juga dengan panitia sekolah dapat melakukan verifikasi data siswa dengan akurat 

dan cepat. Metode yang digunakan dalam perancangan ini adalah metode 

Waterfall. Metode ini merupakan metode bersifat terurut untuk mengembangkan 

sistem yang ada di website. Yang dimulai dari tahapan Requirement (menentukan 

kebutuhan sistem), Disain Sistem, Implementation (mengimplementasikan 

rancangan website), Verification (Mengidentifikasikan error di program website), 

dan Maintenance (pemeliharaan memungkinkan terjadinya perubahan data). 
Penelitian ini menghasilkan proses pendaftaran calon siswa  dan proses verifikasi 

menjadi daring. Bagi admin dan kepala sekolah memudahkan verifikasi data calon 

siswa secara daring. Adapun sistem untuk membangun website yaitu dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP5, Javascript, Database MySql, Text 

Editor Notepad++ dan Framework Bootstrap. Kesimpulan dari peneliti adalah 

dengan adanya website, sekolah dapat mengefisiensi pengeluaran belanja sekolah, 

mempermudah orang tua untuk mendaftarkan anaknya hanya dengan melalui 

media internet dan panitia baik dalam penyimpanan dan verifikasi data calon 

siswa.  
  

Kata Kunci: PPDB daring, Website, Waterfall, Php5, Javascript, MySql 
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ABSTRACT 

 

 

The use of information technology developments has been widely used by schools in 
Indonesia. For example, namely the Implementation of Online Student Admissions 
(PPDB). With the online PPDB, schools are able to replace their old new student 
registration system by replacing them with the online PPDB system. Dhamma Sasana 
School is a school under the auspices of the Jaya Manggala foundation which is a formal 
educational institution that was established in 2017 which has a problem in the 
registration process, namely the registration process does not have a website and still 
uses the old and manual registration procedure. The purpose of this study is to 
transform the old and manual registration system into a website that makes it easy for 
parents to register their children effectively and can be accessed anywhere and easily 
get information instantly, as well as the school committee can verify student data 
accurately and quickly. The method used in this design is the Waterfall method. This 
method is an ordered method to develop existing systems on the website. Starting from 
the Requirements stage (determining system requirements), System Design, 
Implementation (implementing website design), Verification (identifying errors on the 
website program), and Maintenance (allowing maintenance of data changes). This 
research resulted in the registration process for prospective students and the 
verification process going online. For admins and school principals it makes it easy to 
verify prospective student data online. The system for building websites is by using the 
programming language PHP5, Javascript, MySQL Database, Notepad ++ Text Editor and 
the Bootstrap Framework. The conclusion from the researchers is that with the 
existence of a website, schools can streamline school expenditure, making it easier for 
parents to register their children only through the internet and the committee both in 
storing and verifying prospective student data. 

Keywords:l PPDB online, Website, Waterfall, Php5, Javascript, MySql 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1.   Latar Belakang 
 

Transformasi Teknologi informasi  di era globalisasi saat ini telah 

mengalami kemajuan yang signifikan. Sejalan dengan transformasi tersebut,  

kebutuhan informasi terus mengalami peningkatan di berbagai aspek kegiatan 

manusia, seperti diantaranya aspek pendidikan, aspek pemerintahan, aspek 

kedokteran, aspek perindustrian, aspek perbankan, aspek ekonomi, aspek 

pertanian dan lain sebagainya. Apalagi di zaman sekarang informasi teknologi 

sudah semakin berkembang, segala kegiatan dituntut untuk menggunakan 

teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Teknologi 

informasi merupakan instrumen transmisi, mengolah dan menyajikan informasi ke 

media internet menjadi dalam bermacam bentuk format yang bermanfaat bagi 

pemakainya. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi salah satunya dalam 

bidang pendidikan sudah banyak digunakan oleh sekolah-sekolah di Indonesia, 

adapun pemanfaatan perkembangan teknologi informasi tersebut sudah di 

terapkan didalam pendaftaran siswa baru di di hampir seluruh sekolah di 

Indonesia, seperti contohnya yaitu pelaksanaan  Penerimaan Peserta Didik 

Baru(PPDB) secara daring.  
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Dengan adanya PPDB secara daring ini, sekolah mulai mampu 

menggantikan sistem pendaftaran siswa barunya yang lama dengan menggantikan 

dengan sistem PPDB secara daring dan mampu mengikuti perkembangan 

teknologi yang berkembang seiring zaman. Adapun manfaat dari PPDB secara 

daring ini agar memperlancar dalam proses pendaftaran yang dilakukan oleh calon 

siswa dan proses seleksi yang dilakukan oleh panitia pendaftaran. 

Dengan kegunaan dan kepraktisan yang ada, sudah seharusnya sistem ini 

dibuat oleh seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Hal ini seirama dengan 

kemajuan komunikasi dan teknologi informasi seperti teknologi internet dan web 

yang mampu menyokong proses output dan input data secara instan dan akurat, 

khususnya dalam pelaksanaan PPDB secara daring.  

Dikembangkannya PPDB secara daring di sekolah-sekolah ini, diharapkan 

akan membuat pelaksanaan PPDB menjadi lebih transparan, efisien dan efektif. 

Adapun kegunaan PPDB secara daring yaitu Sekolah dapat menghilangkan 

praktik-praktik kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan PPDB secara manual 

seperti menjual “bangku siswa” yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab. Dengan demikian, tidak akan ada lagi pihak-pihak yang 

merasa dirugikan baik pihak sekolah maupun pihak calon siswa. Selain itu, sistem 

ini akan mengubah proses administrasi dan pendaftaran menjadi transparan, cepat 

dan tepat. Pelaksanaan PPDB secara daring akan menjadi lebih efisien baik dalam 

hal waktu, tempat, biaya, maupun tenaga.  

Namun pada saat ini masih banyak ditemukan sekolah-sekolah di Indonesia 

belum menerapkan PPDB secara daring. Khususnya Kota Batam, menurut 



3 
 

 
 

pengamatan penulis masih ada beberapa sekolah yang belum menerapkan 

penerimaan siswa barunya secara daring. Khususnya sekolah-sekolah dasar di 

Kota Batam masih ada beberapa mekanisme proses penerimaan peserta didik baru 

secara manual, salah satunya adalah Dhamma Sasana School. 

Dhamma Sasana School ini berdiri pada tahun 2017 terletak di Lubuk Baja 

yang merupakan kawasan emas di Batam yaitu pusat perdagangan dan bisnis dan 

memiliki berbagai sekolah unggulan bertaraf nasional maupun internasional. 

Dhamma Sasana School merupakan sekolah dibawah naungan yayasan Jaya 

Manggala memiliki lembaga pendidikan formal yang terdiri dari TK dan SD. 

Berikut ini jumlah kelas baik TK maupun SD yang dimiliki oleh sekolah Dhamma 

Sasana School, jumlah ruangan kelas TK dibagi dua jumlah yaitu TK A dan TK 

B. Jumlah ruangan kelas SD berjumlah enam kelas masing-masing kelas 1 dan 

kelas 6 SD memiliki satu ruangan kelas. Adapun jumlah guru yang mengajar 

terdiri 12 orang, total jumlah siswa 180 orang dan jumlah karyawan tata usaha 

berjumlah 2 orang. Pada tahun ajaran 2020/2021 sekolah ini menerima siswa baru 

sebanyak 32 orang masing-masing kelasnya. 

Adapun alasan penulis ingin meneliti khusus untuk sekolah  ini karena 

sekolah ini belum memiliki website sebagai proses pendaftaran siswanya dan 

masih menggunakan prosedur yang lama dan pendaftaran manual. Apalagi kalau 

dilihat dari letak lokasinya, sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang dijumpai 

penulis khususnya di Kecamatan Lubuk Baja baik swasta maupun negeri dalam 

proses pendaftaran siswa barunya sudah berbasis website. 
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Dengan adanya prosedur pendaftaran manual penulis menjumpai berbagai 

kesulitan yang kompleks. Adapun masalahnya yaitu orang tua siswa harus 

berhari-hari datang kesekolah untuk  melakukan proses pendaftaran anaknya. 

Adapun  kronologis proses pendaftaran yang penulis temukan yaitu pada hari 

pertama, para orang tua mendatangi sekolah untuk menanyakan berbagai hal yang 

berhubungan dengan pendaftaran dan membaca pengumuman persyaratan 

pendaftaran di mading sekolah, setelah memahami informasi tersebut dihari kedua 

para  orang tua datang untuk mengambil dan mengisi formulir pendaftaran calon 

siswa berupa kertas dan menyerahkan berkas-berkas pendukung berbentuk fisik. 

Dihari ketiga orang tua membawa formulir dan berkas-berkas pendukung anaknya 

ke panitia sekolah. Dan dihari berikutnya orang tua harus menunggu hasil 

pengumuman siswa yang diterima yang diumumkan disekolah. 

Setelah seminggu lamanya mendapatkan hasil pengumuman, lalu orang tua 

siswa dikabari melalui sms oleh panitia bahwasanya calon siswa yang diterima 

oleh pihak sekolah akan dihimbaukan untuk melakukan proses daftar ulang. Bagi 

calon siswa yang datanya tidak valid atau berkasnya belum lengkap akan di sms 

bahwasanya data dan berkasnya belum lengkap akan dihimbaukan untuk datang 

ke sekolah keesokan harinya guna meminta formulir baru atau membawa berkas 

yang kurang. 

Dihari selanjutnya apabila data dan berkas-berkasnya sudah lengkap maka 

orang tua siswa datang ke sekolah untuk melakukan proses daftar ulang dengan 

mengisikan formulir daftar ulang yang dibagikan oleh panitia sekolah. Dan 

apabila orang tua calon siswa yang tidak melakukan proses daftar ulang maka 
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calon siswa akan dianggap mengundurkan diri. Hal ini jelasnya begitu merepotkan 

para orang tua dan memakan waktu yang lama bagi orang tuanya yang sibuk 

bekerja. 

Begitupun dengan proses penerimaan yang dilakukan oleh pihak panitia 

sekolah masih banyak memiliki masalah dalam hal proses verifikasi dan proses 

penyimpanan  calon siswa ke dalam buku besar. Dalam melakukan proses 

verifikasi terbagi dua bagian yaitu verifikasi formulir pendaftaran dan berkas-

berkas data calon siswa. Adapun permasalahannya dibagian verifikasi formulir 

pendaftaran dan berkas-berkas data calon siswa yaitu panitia harus memeriksa 

lembar demi lembar kertas formulir calon siswa dan berkas-berkas data calon 

siswa sesuai persyaratan sekolah.  

Dalam proses penyimpanan, masalah yang sering dialami panitia yaitu 

panitia harus mengangkat beban formulir dan berkas yang sangat banyak untuk 

disimpan dilemari penyimpanan, terjadinya kehilangan berkas dan formulir calon 

siswa akibat salah penyusunan, pencarian formulir pendaftaran calon siswa yang 

sangat lama apabila saat diperlukan dan kekurangan lahan untuk menyimpan 

formulir ataupun berkas calon siswa dalam bentuk kertas fisik apabila pendaftaran 

masih menggunakan prosedur manual secara berlanjut. 

Oleh karena itu perlu ada sebuah sistem informasi dan website untuk 

mempermudah masalah yang dialami orang tua calon siswa dan panitia sekolah 

yang telah penulis uraikan diatas. Sehingga dengan adanya Website, baik orang 

tua dan panitia mudah melakukan pengaksesan sistem informasi PPDB  secara 

daring setiap saat dan dimanapun berada.  
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Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka peneliti 

tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Rancang Bangun Sistem 

Informasi Penerimaan Peserta Didik  Baru Yayasan Jaya Manggala School 

Berbasis Web”. 

 

 

1.2.   Identifikasi Masalah 

 
 

Berdasarkan apa yang telah peneliti pantau, di sekolah terdapat beberapa 

masalah. Identifikasi masalah adalah sebagai berikut: 

1. Merepotkan para orang tua dan menghabiskan waktu para orang tua dalam 

melakukan pendaftaran manual. 

2. Pengumuman persyaratan pendaftaran masih berupa kertas di mading. 

3. Formulir pendaftaran dan berkas-berkas pendukung calon siswa masih 

berupa kertas formulir. 

4. Proses pemberitahuan verifikasi  masih berupa SMS. 

5. Verifikasi formulir data dan berkas-berkas pendukung calon siswa masih 

manual. 

6. Panitia harus mengangkat beban formulir dan berkas-berkas pendukung 

calon siswa. 

7. Terjadinya kehilangan formulir dan berkas-berkas pendukung calon siswa 

akibat faktor lupa dan salah penyusunan. 

8. Pencarian formulir pendaftaran calon siswa yang sangat lama apabila suatu 

saat dibutuhkan. 
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9. Memakan banyak tempat penyimpanan atau lahan yang sangat terbatas pada 

saat menyimpan formulir pendaftaran dan berkas-berkas pendukung calon 

siswa. 

 

1.3.   Pembatasan Masalah 
 
 

Mengingat keterbatasan waktu, cakupan dan aktifitas, penelitian ini hanya 

membatasi mengenai: 

1. Perancangan sistem informasi basis data Dhamma Sasana School 

pendaftaran siswa baru dengan menggunakan Mysql. 

2. Perancangan sistem informasi   berbasis website dengan menggunakan 

bahasa pemrograman PHP. 

 

1.4.   Rumusan Masalah 

 

Sesuai identifikasi masalah, terdapat faktor yang dapat dijadikan rumusan 

masalah, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi penerimaan 

peserta didik baru berbasis website pada Dhamma Sasana School? 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi penerimaan peserta 

didik baru berbasis website pada Dhamma Sasana School? 

3. Bagaimana menggantikan tempat penyimpanan formulir pendaftaran ke 

database? 

4. Bagaimana merancang  proses verifikasi yang baru melalui website ? 
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1.5.   Tujuan Penelitian 
 
 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana merancang dan membangun sistem informasi 

penerimaan peserta didik baru berbasis website pada Dhamma Sasana 

School agar menghasilkan waktu yang efisien dan efektif bagi orang tua 

calon siswa. 

2. Untuk mengetahui bagaimana mengimplementasikan sistem informasi 

penerimaan peserta didik baru berbasis website pada Dhamma Sasana 

School. 

3. Untuk mempermudah para orang tua dan staf tata usaha dalam melakukan 

proses pendaftaran. 

4. Untuk mempermudah para staf tata dalam melakukan proses penyimpanan, 

penerimaan dan verifikasi. 

 

 

1.6.   Manfaat Penelitian 
 
 

Adapun manfaat penelitian ini terbagi 2 manfaat yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis adalah sebagai berikut: 

 

1.6.1 Manfaat Teoritis 
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Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

berikut: 

1. Agar masyarakat khususnya orang tua siswa dapat mengenal apa itu website 

dan penggunaannya. 

2. Bagi peneliti dapat terus mencari tahu tentang perkembangan website dan 

perangkatnya yang terus berkembang dari tahun ke tahun. 

3. Bagi peneliti dapat mengenal  berbagai istilah-istilah asing yang ada di 

dunia pemrograman dan bahasa pemrograman. 

4. Bagi penelitidapat mengenal berbagai istilah-istilah asing yang ada di dunia 

basis data dan kamus data. 

 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 
 
 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Dhamma Sasana School: 

a. Dapat membantu kinerja para staf tata usaha secara efisien,efektif dan 

akurat. 

b. Menghemat anggaran sekolah. 

c. Penyimpanan data yang lebih aman dengan menggunakan database 

d. Mencegah terjadinya  penginputan data yang rangkap. 

e. Menghemat waktu kinerja para staf tata usaha dengan adanya sistem 

informasi ini. 

2. Bagi Universitas Putera Batam 
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a. Ilmu yang diserap di bangku kuliah oleh mahasiswa Universitas Putera 

Batam dapat di terapkan langsung di dunia nyata. 

b. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi. 

Penelitian ini bisa menjadi bahan referensi khususnya untuk program studi 

sistem informasi. 

3. Bagi Peneliti: 

a. Dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam menerapkan ilmunya 

di dunia nyata. 

b. Ilmu yang diserap akan digunakan didalam dunia pekerjaan maupun di 

bidang technopreneurship. 

c. Dapat mengenalkan proses pendaftaran berbasis online. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Umum  

 

 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menjelaskan tentang landasan teori 

terlebih dahulu sehingga penulis mendapatkan alur perancangan secara 

keseluruhan dari penelitian ini. 

 

2.1.1 Perancangan  Sistem 
 

Prosedur untuk menyusun sebuah sistem guna memberikan kepuasan akan 

spesifikasi kebutuhan fungsionalitas, memenuhi kebutuhan secara tersirat atau 

jelas dari sisi performa maupun penggunaan sumber daya, memenuhi target, 

batasan kepuasan pada proses desain dari sisi pembiayaan, waktu, dan perangkat 

terhadap penggunanya disebut juga dengan perancangan sistem.  

Perancangan sistem merupakan sebuah penetapan proses data yang urgensi 

bagi sistem baru, dan fase-fase  dalam merancang sistem, meliputi : 

a. Menyediakan rancangan sistem yang terdetail. 

b. Mengenali bermacam alternatif bentuk sistem. 

c. Mengevaluasi berbagai alternatif komposisi sistem. 

d. Mencocokan komposisi terbaik. 

(Rahmawati, 2019). 
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2.1.2 Sistem 
 
Sistem yaitu gabungan-gabungan yang terdiri dari bagian-bagian seperti 

sumber daya manusia, jaringan kerja dari langkah-langkah yang saling 

berhubungan, data, teknologi seperti perangkat keras maupun perangkat lunak 

yang saling terintegrasi utuh guna tercapainya tujuan atau target tertentu yang 

sama (Julianti et al., 2019). 

2.1.3 Informasi 

 

Menurut Davis (Alpiandi, 2016), informasi merupakan data yang sudah 

diproses menjadi sebuah wujud yang bermanfaat untuk si penerima  dalam 

pengembilan keputusan pada saat ini atau di masa mendatang.  

Informasi memiliki sumber yaitu data. Data merupakan fakta yang 

mendeskripsikan suatu insiden-insiden dan integrasi bukti-bukti. Data merupakan 

bentuk yang belum diolah atau mentah sehingga perlu diproses lebih jelas lagi 

agar menjadi berfaedah bagi pemakainya. Kualitas informasi tergantung pada 

beberapa hal yaitu: 

a. Accuracy, berati informasi harus terhalang dari keraguan.  

b. On time, berarti informasi yang diterima harus tepat waktu.  

c. Relevant, berarti informasi harus memiliki faedah bagi si penerima. 

(Pamungkas, 2017). 

 

2.1.4 Sistem Informasi 
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Menurut Ayu and Perdana  (Wahyudi et al., 2019) Sistem informasi yaitu 

gabungan elemen-elemen yang berguna untuk mengumpulkan, memproses, dan 

meny informasi untuk mencapai hasil tujuan tertentu. Sistem informasi terdiri dari 

enam komponen sumber daya, yaitu procedure(prosedur), database (basis data) 

network (jaringan), hardware (perangkat keras), software (perangkat lunak) dan 

sumber daya manusia. Dengan kehadiran sistem informasi maka manusia sangat 

mudah untuk mendapatkan informasi di media elektronik khususnya website. 

Adapun contoh dari sistem informasi adalah seperti sistem informasi akademik 

yang memberi informasi kegiatan sekolah maupun perkuliahan, sistem 

manajemen yang berguna untuk monitoring kerja karyawan, sistem informasi 

akuntansi yang berguna untuk memberi informasi keuangan perusahaan dan 

sistem informasi lainnya. 

 

2.1.5 Aliran Sistem Informasi Yang Baru 

 

Disebut juga denah alir sistem merupakan denah yang mendeskripsikan 

aliran pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. System flow menunjukan 

rentetan-rentetan dari prosedur yang terdapat di sistem dan menunjukkan apa yang 

diatur oleh sistem (Jaya, 2016).  

 

Berikut tabel dibawah ini simbol-simbol yang digunakan dalam system flow 
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Tabel 2. 1 Simbol  Sistem  flow 

NO SIMBOL NAMA FUNGSI 

1  Terminator Permulaan dan akhir 

program 

2  Garis Alir Garis penghubung antar 

terminator 

3  Preparation Proses 

4  Proses Proses mengolah data 

5 

5 

 Input/Outpu

t Data 

Proses 

Masukan/Keluaran data 

parameter 

 

 

 

6 

 Predefined 

Process (Sub 

Program) 

Proses awal 

Subprogram/Proses 

menjalankan 

Subprogram 

 

7 

 Decision Proses yang 

memberi keputusan 

antara terminator 

 

8 

 On Page 

Connector 

Penghubung 

bagian-bagian 

Flowchart yang berada 
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pada satu halaman 

  Off page 

Connector 

Penghubung 

bagian-bagian 

Flowchart yang berada 

pada halaman berbeda 

(Sumber: Data Penelitian, 2020) 

 

2.1.6 SDLC (System Development Life Cycle) 

 

Software Development Life Cycle (SDLC) merupakan proses 

mengembangkan dan mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan 

menggunakan tahapan-tahapan dan metodologi yang dipakai oleh pengembang 

untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak terdahulu. Dalam proses 

pengembangan sistem perangkat lunak, SDLC memiliki berbagai tahapan antara 

lain tahapan Prototype, tahapan Waterfall, tahapan Iteratif, tahapan RAD dan 

tahapan Spiral (Jinteks et al., 2019). 

 

2.1.7 Model  Waterfall 

 

Model Waterfall merupakan model linear yang memiliki langkah-langkah 

pengembangan system yang terstruktur yaitu Requirements, Design, 

Implementation, Verification, dan Maintenance. Model ini juga sering digunakan 
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dalam pembangunan suatu sistem atau perangkat lunak yang bersifat umum 

(Masykur, 2014). 

Gambar dibawah merupakan tahapan dari model Waterfall 

 

 

 

Gambar 2. 1 Model Waterfall 

(Sumber: Data Penelitian, 2014) 
 

 

2.1.8 UML (Unified Modelling Language) 

 

UML (Unified Modelling Language) merupakan salah satu standar bahasa 

yang selalu digunakan di dunia sistem informasi untuk menentukan hasil 

gambaran, rancangan, mendokumentasikan artifak (bagian dari informasi yang 

dipakai dalam suatu proses perakitan software) yang diinginkan, menggambarkan 
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arsitektur didalam pemrograman berorientasi objek serta membuat analisis & 

desain (Nugraha et al., 2018). 

UML terbagi dari banyak komponen-komponen grafis yang disatukan ke 

bentuk-bentuk diagram. Tujuan representasi komponen-komponen grafis ke 

dalam diagram yaitu untuk menyajikan beragam sudut pandang dari sebuah sistem 

berdasarkan fungsi masing-masing diagram tersebut. Gabungan dari beragam 

perspektif inilah yang disebut dengan sebuah model. Adapun diagram-diagram 

yang terdapat pada UML yaitu: Use Case diagram, Activity Diagram, Sequence 

diagram, dan Class Diagram. Adapun penjelasan dari diagram-diagram tersebut 

yaitu: 

1. Use Case 

Use case mendeskripsikan tugas-tugas sistem dari perspektif pengguna 

eksternal dan dalam sebuah metode yang gampang dimengerti. Use Case diagram 

adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara sistem dengan sistem 

eksternal pengguna. Berikut contoh gambar Use Case: 

 

Tabel 2. 2 Simbol Use Case 

 

Lambang 

Nama Keterangan 

 

Use Case Use 

Case 

Menggambarkan elemen-

elemen yang saling bertukar 

pesan antar aktor 

 

Aktor /Actor 

Aktor 
Orang,  atau proses sistem 

lain yang berinteraksi dengan 
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sistem informasi yang akan 

dibuat di luar sistem 

informasi yang akan dibuat 

itu sendiri 

 

Relasi Asosiasi/Association 

 

 

 

 

 

Relasi 

Asosias

i 

Relasi yang menghubungkan 

antara Use Case dan aktor  

Relasi Ekstensi /extend 

 

 

<<extend>> 

 

Relasi 

Ekstens

i 

Suatu Use Case secara 

optimal menggunakan 

fungsionalitas yang 

disediakan oleh Use Case 

lainnya 

(Sumber: Data Penelitian, 2018) 

 

 

2. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan aliran kerja atau kegiatan dari sebuah 

sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa diagram 
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aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dikerjakan oleh aktor, 

jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Berikut contoh gambar Activity 

diagram: 

Tabel 2. 3 Simbol Activity Diagram 

Simbol Deskripsi 

status awal 

 

Permulaan dari aktifitas sistem 

aktivitas 

 

Aktivitas yang dikerjakan oleh aktor 

percabangan / decision 

 

 

Opsi untuk mengambilkan keputusan 

Penggabungan/join 

 

 

Asosiasi penggabungan dimana  jika ada 

pilihan aktivitas digabungkan menjadi satu 

Percabangan /fork 

 

 

Digunakan untuk menunjukkan kegiatan 

secara parael. 

Status akhir 

 

 

Status akhir  diagram aktivitas  

Swimlane 

 

Memisahkan organisasi bisnis yang 

bertanggungjawab terhadap aktivitas yang 

Activity 

Nama swimlane 
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 terjadi 

(Sumber: Data Penelitian, 2018) 

 

3. Sequence diagram 

Sequence diagram merupakan suatu diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan perilaku pada sebuah skenario dan mendeskripsikan bagaimana 

wujud dan sistem saling terhubung. Berikut adalah simbol gambar dari Sequence 

diagram: 

Tabel 2. 4 Simbol Sequence Diagram 

 

(Sumber: Data Penelitian, 2018) 

 

4. Class Diagram 
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Class Diagram merupakan  kombinasi objek-objek yang mempunyai struktur 

umum, behavior umum, relasi umum, dan semantic/kata yang umum. Class-class 

ditentukan dengan cara memeriksa objek-objek dalam sequence diagram dan 

collaboration diagram. Sebuah class digambarkan seperti sebuah bujur sangkar 

dengan tiga bagian ruangan. Berikut adalah simbol-simbol dari class diagram: 

 

Tabel 2. 5 Simbol Class Diagram 

Gambar Nama Keterangan 

Kelas 

 Kelas/Class Kelas pada struktur sistem 

Antarmuka/Interface 

 

 

nama_interface 

Antarmuka 

 

Serupa interface dalam 

pemrograman berorientasi 

objek 

Asosiasi/Association 

 

Relasi Asosiasi Relasi antar kelas, asosiasi 

biasanya juga disertai 

dengan multiplicity 

Association Directed 

 

Asosiasi 

Berarah/Directed 

Relasi antarkelas dengan 

makna kelas yang satu 

digunakan oleh kelas yang 

lain, asosiasi biasanya juga 

disertai dengan multiplicity 
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Generalisation 

 

Generalisasi/ 

Generalisation 

 

Relasi antarkelas dengan 

makna generalisasi-

spesialisasi 

Dependency 

 

Kebergantungan/ 

Dependency 

Ketergantungan antarkelas 

Aggregation 

 

 

Agregasi/ 

Aggregation 

Relasi antarkelas dengan 

makna semua-bagian  

(Sumber: Data Penelitian, 2018) 
 

 

 

2.2 Teori Khusus 

 

Teori ini berusaha menjelaskan kenyataan-kenyataan itu dalam 

keterkaitannya antara yang satu dengan yang lainnya, hanya dapat di aplikasikan 

suatu macam masalah. Berikut ini adalah teori khusus yang mendukung dari 

penelitian ini: 

2.2.1 PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) 
 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan tahap awal yang 

dilakukan pelaksana lembaga pendidikan yang dimulai dari tingkat dasar sampai 

tingkat tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 

44 Tahun 2019, BAB I Pasal 2. Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada 
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Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, PPDB dilakukan berdasarkan: 

a. nondiskriminatif; b. objektif; c. transparan; d. akuntabel; dan e. berkeadilan. (2) 

Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah 

yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama 

tertentu (Hidayat et al., 2020). 

 

2.2.2 Website 

 

Website atau akrab disebut sebagai situs Web merupakan  peramban yang 

berisi sumber informasi saling terhubung, teks, gambar, gambar bergerak, video, 

atau macam-macam file lainnya. Sebuah situs Web biasanya diletakkan  pada 

sebuah server Web yang dapat diakses melalui jaringan seperti media internet, 

ataupun jaringan wilayah lokal (LAN) melalui alamat internet yang dikenali 

sebagai URL. Gabungan atas semua situs yang dapat diakses publik di internet 

disebut pula sebagai World Wide Web atau akrab dikenal dengan singkatan WWW. 

Untuk mengakses situs atau halaman website biasanya kita memerlukan Web 

Browser atau peramban (Harman et al., 2015). 

 

2.2.3 PHPMyAdmin 
 

PHPMyAdmin merupakan software yang ditulis secara bebas oleh 

pengguna dalam bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk mengurusi 

administrasi MySQL melalui World Wide Web. PHPMyAdmin banyak men-
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support berbagai operasi MySQL, diantaranya (pengolahan basis data, tabel-tabel, 

bidang (fields), hubungan antar relasi (relation), indeks, pengguna (users), 

kesepakatan (deals), dan lain-lain (Susilo, 2018). 

 

2.2.4 PHP 

 

PHP merupakan akronim dari Hypertext Preprocessor merupakan bahasa 

pemrograman yang biasanya digunakan khusus membuat atau mengembangkan 

suatu website dinamis. PHP juga terintegrasi dengan kode HTML, maksudnya 

adalah beda kondisi, HTML bertugas sebagai pondasi atau pembangun dari 

kerangka layout web, sedangkan PHP digunakan sebagi prosesnya, sehingga 

dengan adanya PHP tersebut, sebuah Web akan sangat mudah dikembangkan dan 

begitu juga dengan pemeliharaannya (Hayat et al., 2019).  

 

 

 

Gambar 2. 2 Logo PHP 

(Sumber: https://modernweb.com/wp-content/uploads/2015/02/PHP-logo.png) 

 

2.2.5 MySQL 
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MySQL merupakan program software atau perangkat lunak yang berfungsi 

sebagai penyimpanan data atau Database Server. Sedangkan SQL adalah bahasa 

query (permintaan) dalam database server termasuk dalam MySQL dan bahasa 

pemrogramannya itu sendiri. SQL juga dapat digunakan dalam  database server 

lain seperti SQL Server, Oracle, PostgreSQL dan lainnya. MySQL Merupakan 

database server yang paling sering digunakan dalam pemrograman PHP. MySQL 

digunakan untuk proses transformasi data-data yang diperlukan berupa 

menambah, mengubah, dan menghapus data dan menyimpan data didalam 

database. Jadi dengan kesimpulan bahwa MySQL merupakan sebuah software 

atau program yang digunakan untuk memanipulasi data dan membuat database 

(Hayat et al., 2019). 

 

Gambar 2. 3 Simbol MySQLMySQL 

 (Sumber: https://www.MySQL.com/about/legal/logos.html) 

 

2.2.6 CSS (Cascading Style Sheets) 
 

CSS atau akronim dari Cascading Style Sheets merupakan satuan atau 

gabungan kode yang yang tersinkron dalam HTML dan bertujuan untuk 

menggantikan gaya atau tampilan dari sebuah halaman website. CSS bisa juga 

digunakan untuk mengatur warna bagian tubuh pada ukuran border, teks, warna 

hyperlink, warna border, spasi antar paragraf, warna mouse over, ukuran gambar, 
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warna tabel spasi antar teks, margin kanan, margin kiri, margin bawah, margin 

atas dan bagian tubuh lainnya (Afisina et al., 2020). 

 

Gambar 2. 4 Simbol CSS 

 (Sumber: http://w3widgets.com/responsive-slider/img/css3.png) 

 

2.2.7 HTML (Hypertext Markup Language) 

 

HTML (Hypertext Markup Language) merupakan bahasa standar yang 

dipakai untuk menampilkan konten-konten seperti gambar, suara, video dan 

lainnya pada halaman website. Fungsi-fungsi yang dapat dilakukan dengan bahasa 

programan HTML adalah:  

1. Mengatur serta mendesain tampilan isi halaman website, 

2. Membuat tabel pada halaman website, 

3. Menunjukkan halaman website secara daring, 

4. Membuat rancangan formulir yang dapat menjadi masukkan serta 

menangani registrasi dan transaksi via website, 

5.  Menampilkan area gambar pada browser 

 (Mariko, 2019). 
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GAMBAR 2. 5 Logo Html 

(Sumber: https://www.w3.org/html/logo/) 

 

2.2.8 XAMPP  

 

XAMPP atau kepanjangan dari X Apache MySQL PHP Perl merupakan 

software server yang berupa local host yang berdiri sendiriyang terintegrasi 

dengan program MySQL Database, Apache HTTP server, dan pengolah bahasa 

yang ditulis dengan bahasa pemograman PHP dan Perl.Nama XAMPP merupakan 

singkatan dari X (empat sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan Perl. 

Program ini tersedia dalam GNU General Public License dan bebas, merupakan 
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webserver yang mudah dipakai dan dapat melayani tampilan halaman web yang 

dinamis (Soer & Wahyudi, 2015). 

 

Gambar 2. 6 Logo XAMPP 

(Sumber: https://webhostmu.com/cara-instal-xampp/) 

5.4 Javascript 

Menurut Lavarino & Yustanti (Mariko, 2019) Javascript merupakan bahasa 

pemrograman berisi kumpulan-kumpulan script yang berjalan pada suatu 

dokumen. Adapun karakteristik dari bahasa pemrograman  Javascript adalah: (1) 

Bahasa pemrograman berjenis pemrograman level atas; (2) pengolahan data yang 
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ada di pemrogramannya bisa lakukan oleh pengguna atau disebut juga dengan 

Client-Side; (3) Berorientasi pada objek, dan (4) Bersifat loosely typed. Aplikasi 

atau tools standar yang digunakan dalam menjalankan Javascript adalah: (1) 

Software text-editor: seperti Notepad++, Adobe Dreamweaver dan NetBeans; (2) 

Web browser, seperti: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, 

OperaMini, Safari, dan lain sebagainya; (3) HTML. Bahasa pemrograman 

JavaScript ini memiliki kelemahan sendiri yaitu JavaScript tidak mendukung 

browser versi lama. 

 

 

GAMBAR 2. 7 Logo Javascript 

(Sumber: https://seeklogo.com/vector-logo/273557/javascript-js)
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Disain Penelitian 

 

Untuk mengembangkan  sistem dibutuhkan metode atau tahapan-tahapan 

pengembangan demi menghasilkan sistem yang terkontrol. Metode dasar yang 

umum digunakan dalam pengembangan sistem adalah metode system development 

life cycle (SDLC) yang memiliki beberapa submetode yaitu Metode Waterfall, 

metode Prototipe, metode Rapid Application Development dan metode Iterative. 

Adapun metode yang dipakai peneliti adalah metode Waterfall. Metode Waterfall  

menyediakan langkah pengembangan perangkat lunak secara terurut dimulai dari 

requirement, design, implementation, verification, maintenance. Tahapan metode 

Waterfall dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini.              

 

 

 

Gambar 3. 1 Tahapan Waterfall 

(Sumber: Data Penelitian, 2020) 
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1. Requirement Analysis 

Tahap ini bermaksud untuk mengetahui perangkat lunak yang diinginkan 

oleh pemakai perangkat lunak dan batasan apa saja yang harus dikembangkan di 

sistem perangkat lunak tersebut. Pada tahap ini penulis mencari informasi dengan 

cara menginterograsikan wawancara terhadap user tentang kekurangan perangkat 

lunak. Informasi dianalisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh user. 

2. System Design 

Tahap ini bertujuan untuk membuat suatu arsitektur sistem sesuai dengan 

persyaratan yang telah dilakukan, mengidentifikasi sistem dan menggambarkan 

abstraksi dasar sistem perangkat lunak beserta keterkaitannnya. Tahap ini 

berfokus pada representasi interface, arsitektur perangkat lunak, detil algoritma 

prosedural dan struktur data. Pada tahap ini peneliti menggunakan model UML 

(Unified Modelling Language) sebagai desain sistem perangkat lunak karena 

rancangan perangkat lunak ini bersifat pemrograman berorientasi objek. Adapun 

tools model UML terdiri dari Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence 

Diagram dan Activity Diagram.  

3.  Implementation  

Pada tahapan ini bertujuan untuk  mengidentifikasi dan menemukan 

kesalahan-kesalahan atau  error terhadap pengkodean perangkat lunak dan 

kemudian diperbaiki. pada tahap ini peneliti  mengimplementasikan tahap demi 
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tahap baris-baris pengkodean dalam menyesuaikan rancangan yang telah dibuat 

sesuai dengan gambaran desain yang sesuai dengan keinginan user. 

 

4. Verification 

Tahap ini sebenarnya bisa dibilang tahap akhir, karena setiap unit program 

akan diintegrasikan dan dilakukan pengujian. Adapun pengujian yang digunakan 

oleh peneliti yaitu dengan menggunakan Black Box Testing. Black Box Testing 

bertujuan untuk mengecek apakah semua kondisi pada aplikasi berjalan dengan 

lancar serta mengecek tampilan dari perangkat lunak apakah sesuai dengan desain 

yang sudah dipastikan atau belum. Jika belum penulis akan melakukan analisa 

kembali. 

5. Maintenance 

Setelah pengujian perangkat lunak dikatakan berhasil, selanjutnya 

melakukan proses Maintenance atau pemeliharaan  baik itu dari segi sistem 

maupun keinginan pembaruan informasi yang diinginkan user. 

 

3.2 Analisa Swot Program 
 

Untuk mengembangkan sistem ini, peneliti akan memperjelas tentang 

kekurangan dan kelebihan pada sistem yang sedang berjalan yang digunakan oleh 

Dhamma Sasana School dengan menggunakan analisa SWOT. Peneliti akan 

melakukan analisa SWOT program yang sedang berjalan pada  Dhamma Sasana 

Schoolsebagai berikut: 

1. Strength (Kekuatan) 
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a. Memiliki guru yang sudah bersertifikasi dan ahli dalam bidang bahasa 

asing seperti bahasa mandarin dan bahasa inggris. 

b. Sistem pendaftaran dan penerimaan siswa yang manual tidak perlu 

menggunakan listrik, data internet dan perangkat komputer. 

c. Memiliki lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. 

2. Weakness (Kelemahan) 

a. Sekolah belum memiliki website resmi sehingga para orang tua 

mengorbankan waktu dan tenaga untuk datang langsung ke sekolah untuk 

mendapatkan informasi pendaftaran. 

b. Kurangnya pengetahuan komputerisasi dalam mengelola sistem yang 

baru,sehingga staf tata usaha harus membutuhkan pelatihan khusus dari 

peneliti. 

c. Pencarian data siswa pada sistem lama memakan waktu yang lama. 

3. Opportunity (Kesempatan) 

a. Dengan adanya perubahan sistem lama (manual) ke sistem baru (online), 

sekolah dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi yang 

semakin canggih. 

4. Threat (Ancaman) 

a. Dengan mengubah menjadi sistem online, sistem mudah di retas oleh 

hacker dan di serang virus. 

b. Terjadinya pengunduran waktu dalam mengimplementasikan sistem 

informasi pendaftaran online apabila anggaran tidak mencapai target. 
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3.3 Objek Penelitian 

 

Dhamma Sasana School  adalah  sekolah  swasta yang baru berdiri 2 tahun 

,yang terletak di Baloi Indah Jalan Bunga Raya, Lubuk Baja, Kota Batam, 

Kepulauan Riau. 

 

 

Gambar 3. 2 Objek Penelitian 

(Sumber: Data Penelitian, 2020) 

 

 

3.3.1 Sejarah Sekolah Dhamma Sasana School 

 

Dhamma Sasana School adalah sekolah khusus untuk umat beragama 

Buddha yang bernaung dibawah Yayasan Jaya Manggala yang berdiri pada 

tanggal 10 maret 2017. Sekolah ini memiliki jenjang pendidikan di mulai dari KB, 

TK dan SD.Sekolah ini terletak di jalan Bunga Raya, Baloi indah. 

Sekolah yang dikepala Sekolahi oleh Elita Sihotang ini memiliki 12 orang 

guru dan 1 orang staf tata usaha. Yang tiap-tiap gurunya dibagi mengajar sesuai 
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jenjang pendidikan yang ada di Dhamma Sasana School. Adapun pembagian 

guru-guru tersebut  yaitu 2 orang khusus di 3 orang khusus di TK (Taman Kanak-

Kanak) dan 9 orang khusus di SD (Sekolah Dasar).  

 

3.3.2 Visi Dan Misi Dhamma Sasana School 

„ 

Visi: 

Menjadikan sekolah yang mampu mengantarkan peserta didik yang 

memiliki keunggulan akademik dalam  prestasi berlandaskan budi pekerti luhur 

dan mampu menerapkan nilai-nilai pemahaman buddhis. 

Misi: 

1. Menciptakan nilai-nilai pemahaman Buddhis tentang kebajikan kepada 

peserta didik dalam bersosialisasi. 

2. Mengembangkan potensi, bakat dan minat  peserta didik dengan 

melaksanakan berbagai kegiatan seni dan olahraga. 

3. Mengembangkan pembelajaran dan pengajaran kontekstual dengan diajari 

oleh pengajar yang kompeten. 

4. Membentuk peserta didik yang mampu meraih prestasi di bidang akademis 

dan non akademis. 

 

3.3.3 Struktur Organisasi 
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Sekolah Dhamma Sasana School memiliki struktur organisasi yang terdiri 

dari seorang kepala sekolah, 2 orang guru KB, 3 orang guru TK, 5 orang guru SD 

dan 1 orang staf tata usaha. Berikut dibawah ini merupakan gambar struktur 

organisasi Sekolah Dhamma Sasana School: 

KEPALA SEKOLAH
(ELITA SIHOTANG,Spd)

GURU KB

GURU TK

GURU TK

GURU TK

GURU SD

GURU SD

GURU SD

GURU SD

STAFF TATA USAHA

GURU SD

GURU KB
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Gambar 3. 3 STRUKTUR ORGANISASI 

(Sumber: Data Penelitian, 2020) 

 

 

 

 

3.4 Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan 
 

Analisa sistem yang sedang berjalan ini bertujuan untuk memberitahukan 

hasil analisa peneliti tentang prosedur sistem yang lama atau konvensional yang 

terjadi di  Dhamma Sasana Schooldan akan mengubah sistem lama tersebut 

menjadi sistem yang baru. 

Pada saat ini Dhamma Sasana School masih menggunakan proses 

penerimaan siswa dengan menggunakan lembar formulir pendaftaran. Adapun 

prosedur penerimaan peserta didik baru tersebut yaitu: 

1. Orang tua calon siswa: 

a. Orang tua calon siswa datang ke sekolah guna mencari tahu informasi 

tentang persyaratan pendaftaran dan waktu pendaftaran. 

b. Orang tua calon siswa meminta formulir pendaftaran kepada panitia 

pelaksana. 

c. Orang tua calon siswa mengisi formulir pendaftaran dengan meminta 

panduan kepada panitia pelaksana. 

d. Orang tua calon siswa membawa berkas pendukung. 
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e. Orang tua calon siswa memberi formulir yang sudah diisi dan berkas 

pendukung kepada panitia. 

2. Panitia pelaksana: 

a. Panitia melakukan verifikasi data formulir calon siswa serta berkas 

pendukung secara manual. 

b. Setelah data formulir calon siswa dan berkas pendukung dinyatakan sah 

dan lengkap sesuai persyaratan, maka panitia akan memberikan tanda 

bukti berupa cap. 

c. Lalu panitia menyerahkan data pendaftaran calon siswa yang diterima ke 

kepala sekolah. 

3. Kepala sekolah: 

a. Kepala sekolah mengesahkan data formulir calon siswa yang diterima. 

3.5 Aliran Sistem Informasi Yang Sedang Berjalan 

 

Aliran sistem Informasi yang sedang berjalan merupakan penggambaran  

hasil  analisa sistem informasi yang sedang berjalan pada sekolah Dhamma 

Sasana Scool yang berupa alur atau aliran yang berisi simbol-simbol yang saling 

berhuhungan. Berikut ini gambar dari aliran sistem informasi yang sedang 

berjalan: 
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Gambar 3. 4 ASI Sedang Berjalan 

(Sumber: Data Penelitian, 2020) 

 

 

 

 



40 
 

 
 

 

3.6 Permasalahan Yang Sedang Dihadapi 
 

Dalam pelaksanaan proses penerimaan siswa dengan menggunakan sistem 

lama, sering terjadi permasalahan yang dikerjai oleh staf tata usaha. Berikut ini 

beberapa hasil dari permasalahan yang dihadapi: 

1. Penyimpanan berkas data siswa dilemari dokumen, adapun 

permasalahannya yaitu sebagai berikut: 

a. Apabila staf tata usaha ingin mencari berkas data siswa bisa memakan 

waktu yang cukup lama. 

b. Berkas menumpuk. 

c. Berkas data mudah hilang dan rusak akibat penyimpanan yang terlalu 

lama. 

2. Penyampaian informasi pendaftaran masih berupa kertas 

Penyampaian informasi pendaftaran  yang dilakukan pihak sekolah cukup 

memakan waktu dan biaya bagi para orang tua calon siswa apabila datang ke 

sekolah. 

3. Proses pendaftaran masih menggunakan cara manual 

Dengan tidak adanya website membuat para orang tua calon siswa harus 

mengisi data siswa di formulir dengan cara ditulis. 

 

3.7 Usulan Pemecahan Masalah 
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Dari permasalahan yang dihadapi, penulis mengerti bahwa sistem lama tidak 

memiliki hasil yang efektif dan efisien baik dalam penyampaian informasi, dalam 

pengerjaan dan penyimpanan. Maka dari itu dibutuhkan sistem yang baru yaitu 

sistem informasi berbasis website sebagai usulan pemecahan masalah yang ada. 

Dengan adanya sistem informasi berbasis website yang baru ini, orang tua 

siswa tidak perlu pergi ke sekolah guna mendapatkan informasi tentang 

pendaftaran, membuang waktu yang percuma dan proses pendaftaran cukup 

diakses lewat media elektronik yaitu smartphone dan  komputer. Dan pihak 

sekolahpun tidak perlu repot lagi menyimpan data calon siswa di lemari dokumen 

karena penyimpanan data siswa disimpan di database dan proses penerimaan 

siswa sudah terkomputerisasi. 


