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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sistem
informasi penerimaan siswa baru pada SMK Negeri 7 Palopo. Metode penelitian sistem
informasi Penerimaan Siswa Baru Online ini yaitu menggunakan metode wawancara dan
observasi, dimana metode wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data secara tatap
muka langsung dengan pihak sekolah. Sedangkan metode onservasi dilakukan untuk
mengetahui proses penerimaan siswa baru pada SMKN 7 Palopo saat ini. Adapun teknik
pengujian yang digunakan pada penelitian sistem informasi Penerimaan Siswa Baru Online
ini yaitu menggunakan Black Box Testing. Hasil yang diharapkan adanya sistem informasi
Penerimaan Siswa Baru Online ini adalah dapat membantu prodes penerimaan siswa baru
pada SMKN 7 Palopo sehingga dapat menjadi lebih efektif dan efesien dibanding sistem
sebelumnya.
Kata-kata Kunci:Sistem Informasi, Penerimaan Siswa Baru Online, SMKN 7 Palopo, Black
Box Testing.
1. Pendahuluan
PPDB (Penerimaan Peserta Didik baru) Online adalah sebuah sistem yang dirancang
untuk melakukan otomasi seleksi PPDB. Otomasi yang dimaksud adalah mulai dari proses
pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi yang dilakukan secara online
dan berbasis waktu nyata, Ririn (2012: 29)[1].
SMK Negeri 7 Palopo, merupakan salah satu yayasan pendidikan fomal untuk
mendidik anak-anak setinggi sekolah menengah atas. Saat ini proses penerimaan siswa baru
masih dilakukan dengan metode konvensional dimana proses pendaftaran dilakukan di dua
tempat yaitu SMK Negeri 7 Palopo daerah bilangan rampoang dan Bidang Pendidikan
Menegah Dinas Pendidikan Palopo. Permasalahan yang sering terjadi adalah pelaksanaan
proses seleksi penerimaan dari pengisian formulir hingga pengumuman penerimaan sangat
lambat dan seringkali melebihi dari target waktu yang ditentukan. Selain itu proses ujian
seleksi juga mengalami kendala dalam pelaporan hasil ujian yang mengakibatkan
pengumuman hasil ujian terlambat.
Proses registrasi yang dilakukan di tempat pendaftaran juga biasa mengalami kendala
pada bagian pemberkasan dimana berkas pendaftaran diterima langsung oleh panitia
penerimaan sehingga dapat dipastikan akan terhambat dikarenakan lambatnya proses-proses
penerimaan sebelumnya. Permasalahan-permasalahan di atas dapat diatasi dengan
keberadaan suatu sistem yang dapat mengatur seleksi penerimaan siswa baru yang lebih
efektif dan efisien. Kadir (2014:63)[2], sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait
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atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem informasi adalah suatu
sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi
harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi
dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan (Hutahaean,
2015)[3]. Dengan hal tersebut segala permasalahan dapat diatasi sehingga proses penerimaan
siswa baru akan lebih baik, cepat dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
Selain itu hasil seleksi penerimaan siswa baru lebih akurat dan calon siswa yang diterima
sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dengan hal itu, pada kesempatan ini penulis mencoba
mengimplementasikan sistem informasi penerimaan siswa baru secara online, untuk itu
dibuat suatu proposal penelitian yang berjudul” Rancang Bangun Sistem Informasi
Penerimaan Siswa Baru pada SMK Negeri 7 Palopo”.
2. Pembahasan
Analisis Masalah
Tahap analisis masalah merupakan tahapan yang dilakukan pada objek penelitian agar
dapat mengetahui masalah apa saja yang ada dalam objek terebut. Berbagai masalah yang ada
pada objek penelitian:
a. Pelaksanaan proses seleksi dari pengisian formulir hingga pengumuman penerimaan
siswa baru sangat lambat dan seringkali melebihi dari target waktu yang ditentukan.
b. Proses registrasi yang dilakukan di tempat pendaftaran juga biasa mengalami kendala
pada bagian pemberkasan dimana berkas pendaftaran diterima langsung oleh panitia
penerimaan sehingga dapat dipastikan akan terhambat dikarenakan lambatnya prosesproses penerimaan sebelumnya. Antrian pendaftar juga akan terjadi.
c. Selain itu proses ujian seleksi juga mengalami kendala dalam pelaporan hasil ujian yang
mengakibatkan pengumuman hasil ujian terlambat.
Analisis Pemecahan Masalah
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada pada analisis masalah di atas maka
pemecahan masalah yang tepat dari PPDB SMKN 7 Palopo ini adalah suatu sistem yang
dapat mempermudah dalam proses penerimaan siswa baru, termasuk pengelolaan data serta
informasi kepada calon siswa atau orang tua calon siswa. Dengan merancang suatu PPDB
Online dengan menggunakan php dan MySql diharapkan mampu membantu dalam proses
penerimaan siswa baru di SMKN 7 Palopo.
Analisis Sistem yang Diusulkan
Pada analisis sistem yang diusulkan, calon siswa melakukan registrasi atau pendaftaran
melalui suatu sistem PPDB secara online. Selian itu, pada sistem ini juga calon siswa dapat
melihat beberapa informasi seperti pengumuman dan informasi tentang waktu pendaftaran.
Pada analisis sistem yang diusulkan ini juga admin atau panitia PPDB dapat masuk ke sistem
dengan login dan mengelola atau mengakses menu home, Lihat Web, Manajemen Admin,
Waktu Tes, Cek Pendaftaran, dan Informasi. Adapun sistem yang disulkan dapat dilihat pada
perancangan objek use case diagram di bawah.
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Gambar 1. Bagan Sistem yang Diusulkan
Calon Siswa/User
Dalam sistem yang diusulkan dapat dijelaskan bahwa Calon Siswa dapat melakukan
pendaftaran atau registrasi pendaftaran secara online melalui menu registrasi. Setelah itu,
siswa dapat mencetak bukti pendaftaran online mereka dengan cara login terlebih dahulu.
Selain itu, calon siswa juga dapat mengakses beberapa menu seperti menu home, panduan
dan alur, informasi, dan data pendaftar.
2) Panitia PPDB/Admin
Dalam system administrator, admin melakukan login kedalam sistem kemudian
mengolah beeberapa data calon siswa. Termasuk diantaranya adalah menetapkan status lulus
tidaknya suatu siswa dan nilai yang didapatkan setelah tes. Selain itu, admin juga dapat
mengelolah data lainnya, seperti manajemen admin, waktu tes, cek pendaftaran dan informasi
serta keluar dari sistem (Logout).
Diagram Sequence
Diagram ini juga menunjukkan serangkaian pesan yang diperuntukan oleh objek-objek
yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. Objek-objek tersebut diurungkan dari kiri
kekanan, aktor yang menginisiasi interaksi biasanya diletakkan dipaling kiri diagram. Pada
diagram ini, dimensi vertikal merepresentasikan waktu. Bagian paling atas diagram menjadi
titik awal dan waktu berjalan kebawah sampai dengan bagian dasar diagram. Garis vertikal
disebut lifeline, diletakkan pada setiap objek atau aktor, kemudian lifeline tersebut
digambarkan menjadi kotak ketika melakukan suatu operasi kotak disebut activation bar.
Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 2 dan 3 di bawah.
1)
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Gambar 2. Diagram Sequence Admin/Panitia PPDB
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Gambar 3.Diagram Sequence User/Calon Siswa
Implementasi
Implementasi sistem dilakukan setelah melakukan analisis dan rancangan sistem.
Implementasi merupakan tahap untuk memperlihatkan sistem yang telah dibuat. Dalam
mengimplementasikan sistem informasi penerimaan siswa baru dibutuhkan beberapa
perangkat keras dan perangkat lunak sebagai media pengimplementasian, antara lain sebagai
berikut:
Perangkat Lunak:
a. Xamp Versi 3.1.0
b. PHP Versi 5.4.7
c. MySQL Versi 5.5.27
d. Adobe Dreamweaver CS5
e. PhotoScape
f. Internet Explorer
g. Windows 10
Perangkat Keras:
a. Prosesor Intel(R) Celeron(R) CPU N2840 @2.16 GHz.
b. Hardisk 500 GB
c. RAM 2 GB
d. Mouse
e. Keyboard
f. Monitor dengan resolusi 1366 x 768 pixel.
Implementasi sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang telah didesain ke
dalam bentuk pemrograman untuk menghasilkan suatu tujuan yang dibuat berdasarkan
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kebutuhan. Berikut ini merupakan implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi
Penerimaan Siswa Baru pada SMKN 7 Palopo. Implementasi tersebut diantaranya:

1)

Halaman Utama

Gambar 4. Menu Utama
Pada halaman utama, terdapat beberapa bagian yang diimplementasikan. Bagianbagian tersebut merupakan bagian utama dari sistem informasi yang dibangun dan akan
diakses oleh pengunjung saat pertama kali mengakses website sistem informasi.
2) Halaman Panduan dan Alur

Gambar 5.Panduan dan Alur
Pada halaman panduan dan alur, menampilkan suatu cara melakukan proses
pendaftaran atau registrasi pada sistem PPDB Online SMKN 7 Palopo. Selain itu alur
pendaftaran di SMKN 7 Palopo juga dijelaskan secara lengkap melalui media gambar pada
website ini.
3) Halaman Registrasi
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Gambar 6.Registrasi
Halaman registrasi pada sistem PPDB Online SMKN 7 Palopo ini menampilkan suatu
form yang digunakan oleh user atau calon siswa baru untuk melakukan pendaftaran secara
online. Pada form ini juga dilakukan suatu proses pembuatan username dan password untuk
login sebagai user.
4) Halaman Informasi

Gambar 7.Informasi
Pada halaman informasi menampilkan pengumuman atau informasi seputar
penerimaan siswa baru pada SMKN 7 Palopo pada tahun ajaran tersebut. Informasi tersebut
seperti misalnya pembukaan dan penutupan jadwal penerimaan siswa baru.
5) Halaman Data Pendaftar
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Gambar 8.Data Pendaftar
Halaman pendaftar menampilkan nama-nama peserta calon siswa baru yang telah
melakukan pendaftaran atau registrasi secara online. Pada halaman ini juga dapat dilihat
status pendaftaran calon siswa, apakah dia diterima, ditolak atau masih proses menunggu.
6) Halaman Data Diri Pendaftar

Gambar 9. Data Diri Pendaftar
Pada halaman ini menampilkan biodata calon siswa baru yang telah mendaftar. Pada
halaman ini juga, user atau calon siswa dapat mencetak atau menyimpan file formulir
pendaftarannya sebagai bukti telah melakukan pendaftaran secara online.
7) Halaman Login Admin
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Gambar 10.Login Admin
Halaman login administrator menampilkan form login untuk administrator atau panitia
PPDB Online SMKN 7 Palopo agar dapat melakukan pengolahan web PPDB Online.
8)

Halaman Utama Administrator

Gambar 34.Halaman Utama Administrator
Halaman ini menampilkan halaman utama yang hanya boleh diakses oleh admin atau
panitia PPDB Online SMKN 7 Palopo.
9) Halaman Manajemen Admin

Gambar 35. Halaman Manajemen Admin
Pada halaman ini dapat dilakukan penambahan, pengeditan dan penghapusan id admin.
10) Halaman Kelola Waktu Tes
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Gambar 36.Halaman Waktu Tes
Pada halaman ini admin dapat melakukan penambahan, pengeditan atau penghapusan
waktu tes terhadap calon siswa baru. Informasi dapat diakses oleh calon siswa pada halaman
cetak formulir pendaftaran.

Gambar 37. Halaman Cek Pendaftaran
11) Halaman Kelola Pendaftar
Pada halaman ini menampilkan calon-calon siswa baru yang telah melakukan
pendaftaran secara online pada PPDB Online SMKN 7 Palopo. Pada halaman ini, admin
dapat melakukan pengeditan atau penghapusan data siswa. Pada halaman ini juga, admin
menentukan status calon siswa, apakah diterima atau ditolak. Selain itu, nilai hasil tes juga
dikelola di sini.
12) Halaman Kelola Informasi
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Gambar 38.Halaman Informasi Admin
Pada halaman ini admin dapat melakukan pengelolaan informasi yang akan
ditampilkan pada halaman informasi user PPDB Online yang kemudian dapat diakses oleh
calon siswa yang membukan sistem PPDB Online SMKn 7 Palopo.
3. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian program pada BAB IV diatas dengan menggunakan
pengujian black box yang menghasilkan tanpa kesalahan logika sehingga dapat ditarik
kesimpulan bahwa sistem tersebut sudah benar. Sehingga dengan begitu sistem informasi
penerimaan siswa baru SMKN 7 Palopo ini telah siap untuk diterapkan dan
diimplementasikan. Dengan demikian setelah diterapkannya sistem ini maka calon siswa
dapat melakukan pendaftaran dimana saja yang memiliki akses internet. Sedangkan untuk
sarnnya adalah beberapa kemungkinan pengembangan lebih lanjut yang dapat dilakukan pada
Tugas Akhir ini dapat berupa penambahan sistem daftar ulang dan pembayaran secara online
karena sampai saat ini masih menggunakan cara konvensional. Selain itu, penambahkan form
ujian secara online pada PPDB Online SMKN 7 Palopo juga masih perlu ditambahkan.
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