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Aplikasi Lembaga Pendidikan ESTE Pati 

Informatika, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

Abstrak 

Lembaga pendidikan memiliki tujuan mendidik anak-anak dengan kasih sayang dan 

meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan. Pada lembaga pendidikan non formal, 

salah satunya ESTE Pati memerlukan suatu organisasi sistem kerja dan sistem 

informasi akademik yang baik untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pemilihan sistem 

informasi akademik yang tepat mampu memperbaiki tidak efektifnya sistem 

informasi akademik cara manual yang masih digunakan lembaga pendidikan ESTE 

Pati. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui informasi di lembaga pendidikan ESTE 

Pati serta merancang jadwal bimbel dan kursus supaya tidak terjadi bentrok jadwal 

yg sama. 

Pengembangan aplikasi lembaga pendidikan ini menggunakan bahasa pemrograman 

PHP open source yang akan dipanggil ke dalam aplikasi dan menggunakan database 

MySQL, dibuat dalam bentuk website.  

Aplikasi ini dapat membantu pihak lembaga pendidikan dalam mengoperasikan 

website menjadi lebih mudah, dinyatakan dengan 10 responden dengan presentase 

sebesar 50%, membantu pendaftar mencari informasi dengan presentase 50% dan itu 

menjadi nilai tambah bagi lembaga pendidikan ESTE. 

Kata kunci: Lembaga Pendidikan, MySQL, PHP, Website, Sistem Informasi 

Akademik 

Abstract 

The purpose of the educational institution is educate children with affection to 

increase their knowledge and their intelligence. As informal institution, ESTE Pati 

needs a good work system and an information system academic to bring the purpose. 

Choosing the appropriate academic system information can fix the ineffectiveness of 

the manual academic system information which is still used in the educational 

institution of ESTE Pati. The purpose of this research is looking for the information 

in the educational institution of ESTE Pati and also to create the education tutoring 

and courses schedule, so that the schedules clash can be avoided. 

The  development of this aplication educational institution is used PHP open source 

authoring term which will be called into aplication and using MySQL database and it 

will be built in the form of website.  

This aplication can help the administration of educational easier in operating the 

website, it is written with 10 respondents by way the amount of 50% help aplicants 

look for the information and it can be a good value added for the educational 

institution of ESTE Pati. 

Keywords: Educational institutions, MySQL, PHP, Website, Academic System 

Information 

 

1. PENDAHULUAN 

Lembaga pendidikan ESTE Pati merupakan sebuah lembaga non formal yang 

berdiri sejak tahun 1994 dengan jenis ketrampilan awal komputer yang sekarang 
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berkembang dengan penambahan “ESTE” diambil dari kata sumber tentram 

disingkat ST kemudian diucapkan menjadi ESTE yang diharapkan menjadi sumber 

ketentraman buat keluarga pemilik khususnya serta bagi masyarakat pada umumnya. 

Pada lembaga pendidikan ESTE Pati terdapat beberapa informasi tentang program 

komputer diantaranya komputer ofice, desain grafis, teknisi komputer dan program 

bimbel yaitu program belajar reguler, privat, khusus.  

Dalam pelayanan dan informasi yang diberikan lembaga masih menggunakan 

metode manual diantaranya dalam hal promosi dan pendaftaran. Proses mengolah 

data menjadi informasi penting dalam mempermudah pekerjaan. Saat mendaftar dan 

mendapatkan informasi masih dikelola pegawai/admin secara manual, sehingga 

untuk mendapatkan informasi di lembaga pendidikan ESTE Pati membutuhkan 

waktu cukup lama.  Oleh karena itu,  perlu dibuat aplikasi yang dapat mempermudah 

pegawai/admin dalam mengolah data akademik secara cepat dan dapat diaplikasikan 

di Lembaga Pendidikan ESTE Pati. 

Beberapa penelitian tentang aplikasi lembaga pendidikan yang sudah pernah 

dilakukan antara lain 

Kristiyaningsih, Iswan (2012) dalam skripsinya Pembuatan Aplikasi 

Pembelajaran On-Line (E-Learning) Di MTs Negeri Plupuh Berbasis Web. Tujuan 

penelitian ini adalah mengembangkan dan membangun sistem pembelajaran secara 

online di MTs N Plupuh serta memberikan sarana atau fasilitas kepada guru untuk 

menyampaikan materi pembelajaran. Selain itu dapat memberikan metode 

pembelajaran yang cepat dan praktis dapat diakses dari mana saja selama dalam 

jangkauan jaringan internet. Serta sistem informasi dapat berjalan sebagaimana yang 

diingikan dan sesuai dengan tujuan sistem informasi dibuat. 

Chung, C. H (2013) dalam jurnalnya yang berjudul Web-based Learning 

Management System Considerations for Higher Education. Tujuan penelitian ini 

adalah menyajikan sebuah model yang menggabungkan konsep dan temuan dari 

penelitian pada aplikasi LSM dalam pendidikan tinggi. Lima kategori fitur LSM 

untuk pendidikan tinggi antara lain transmisi kursus, mengevaluasi siswa, 

mengevaluasi program dan instruktur, menciptakan diskusi kelas dan membuat 

instruksi berbasis komputer. 

Suyatno (2014) dalam skripsinya yang berjudul Sistem Informasi SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta Berbasis Web. Tujuan penelitian ini adalah 

menghasilkan sebuah sistem informasi SMP yang dapat menyajikan informasi 
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tentang sekolah secara cepat dan efisien. Dalam penelitian ini pengembangan sistem 

yang digunakan adalah tahapan-tahapan pengembangan System Development Life 

Cycle (SDLC) model waterfall yaitu perencanaan, analisis, perancangan, 

pemrograman. 

Fadlilah, U (2015) dalam jurnal ilmu komputer dan informatika yang berjudul 

Rancang Bangun Website dan E-Learning di TPQ Al-Fadlillah. Tujuannya website 

TPQ Al-Fadlillah diharapkan bisa memudahkan dalam berkomunikasi serta mencari 

dan mendapat informasi. Sedangkan e-learning sebagai solusi untuk memberikan 

suasana pembelajaran yang berbeda dan menarik serta proses belajar mengajar 

menjadi lebih mudah diikuti karena ada pembelajaran materinya. Hal ini dilakukan 

untuk memberikan cara belajar baru dan mengenal teknologi kepada santri 

khususnya di TPQ Al-Fadhillah. 

Tujuan penelitian ini adalah membuat sebuah aplikasi berbasis web yang 

dapat mempermudah pendaftar untuk mengetahui lebih jauh tentang lembaga 

pendidikan ESTE Pati dan memudahkan dalam mengolah data antara lain dalam hal 

pendaftaran dan mendapatkan informasi tentang jadwal. Hal tersebut dikarenakan 

adanya perkembangan teknologi dan informasi yang menjadikan lembaga harus 

memiliki keunggulan atau memiiki daya saing dengan lembaga lain. 

2. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

2.1 Obyek Penelitian 

Obyek penelitian mengambil studi kasus di Lembaga Pendidikan ESTE Pati. 

2.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

secara akurat. 

2.2.1 Studi Pustaka  

 Metode ini mengumpulkan beberapa data dengan cara mempelajari teori-

teori literatur dari buku dan internet yang berhubungan dengan obyek 

penelitian yang diambil. 

2.2.2 Metode Observasi 

Metode ini  mengadakan pengamatan langsung di Lembaga Pendidikan 

ESTE Pati. 
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2.2.3 Metode Wawancara 

Metode ini memberikan tanya jawab degan pihak-pihak yang ada di 

Lembaga Pendidikan ESTE Pati guna mendapatkan data yang akurat.  

2.3 Perancangan Sistem 

2.4.1 Data Flow Diagram Level 0 

 

Gambar 2. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

 

 

 

 

Gambar 1. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 adalah diagram alir 

data secara umum yang memberikan informasi bahwa sistem berinteraksi 

dengan 2 entitas luar yaitu admin dan user (pendaftar). Pada diagram konteks 

dijelaskan bahwa user/pendaftar memberikan masukan data dengan cara 

registrasi dan admin akan mengelola data pendaftar, program belajar, mata 

pelajaran, biaya serta jadwal. 

2.4.2 Data Flow Diagram Level 1 

 

Gambar . 2 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 

Gambar 2. menunjukkan DFD Level 1 yang menunjukkan 

pengembangan dari DFD Level 0. Admin melakukan penginputan data dan 
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disimpan didatabase. Kemudian sistem menampilkan hasil inputan admin dan 

user dapat melihat informasi-informasi yang ada didalam sistem. 

2.4.3 DFD Level 2 Proses Admin 

 

Gambar 3. Data Flow Diagram (DFD) Level 2 Proses Admin 

Berikut merupakan penjabaran dari Gambar 3.  DFD Level 2 proses 

admin : 

(1) Admin melakukan proses login terlebih dahulu. 

(2) Admin bertugas untuk input, edit, hapus data. 

(3) Admin bertugas mengelola data program belajar, data mapel, data 

biaya dan data jadwal kemudian data akan masuk pada database 

sistem, sesuai nama database masing-masing. 

(4) Data dari admin akan ditampilkan dalam bentuk display hasil 

akhirnya. 
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2.4.4 DFD Level 2 Proses User 

 

Gambar 4.  Data Flow Diagram (DFD) Level 2 Proses User 

Gambar 4. menunjukkan bahwa hak akses dari user berbeda dengan 

hak akses dari admin, karena user hanya bisa melakukan registrasi 

pendaftaran saja dan dapat melihat semua halaman website yang berisi 

informasi tentang program belajar, mata pelajaran, biaya, dan jadwal.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi lembaga pendidikan ESTE Pati 

berbasi web yang didalamnya terdapat beberapa informasi-informasi tentang 

program belajar, jadwal, kelas, dan form pendaftaran serta halaman admin yang 

dapat mengubah data-data kemudian ditampilkan dihalaman web sehingga pendaftar 

dapat melihat informasi-informasi yang ada di lembaga pendidikan ESTE Pati. 

Berikut merupakan hasil dari penelitian : 

3.1 Halaman Program Belajar 

 

Gambar 5. Halaman Program Belajar 

Halaman program belajar merupakan halaman yang menampilkan informasi tentang 

nama pelajaran, jumlah pertemuan, biaya secara lengkap. Di halaman ini siswa dapat 

melihat program belajar yang terdiri dari program reguler, privat, privat jalan, khusus 

serta kursus dengan tingkatan atau level kids, SD, SMP, SMA dan UMUM. 
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3.2 Halaman Jadwal  

 

Gambar 6. Halaman Jadwal 

Halaman jadwal merupakan halaman yang menampilkan jadwal program belajar 

secara keseluruhan. Di halaman informasi jadwal terdapat nama pelajaran, ruang, 

kelas dan jam dari beberapa program belajar dengan tingkatan kids, SD, SMP, SMA, 

UMUM. 

3.3 Halaman Pendaftaran   

 

Gambar 7. Halaman Pendaftaran 

Halaman pendaftaran merupakan halaman yang menampilkan form pendaftaran 

untuk mendaftar bimbel maupun kursus. Form pendaftaran berisi data pribadi, 

indentitas orang tua. Selajutnya memilih program belajar, tingkatan atau level, kelas, 

mata pelajaran yang ingin diambil serta jadwal yang diinginkan yang sudah 

ditentukan dari lembaga pendidikan tersebut. 
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3.4 Login Administrator 

 

Gambar 8. Login Administrator 

Login administrator merupakan halaman multi login yang secara otomatis akan 

mengarahkan user admin ke halaman admin. 

3.5 Menu Program Belajar 

 

Gambar 9. Menu Program Belajar 

Menu program belajar berisi nama program, biaya pendaftaran dan jenis program. 

Semua data-data tersebut dapat ditambah, edit dan hapus oleh admin.  

3.6 Menu Ruang 

 

Gambar 10. Menu Ruang 

Menu ruang berfungsi untuk mengelola ruang secara keseluruhan. Menu ruang 

terdapat beberapa data diantaranya ruang dan quota. Quota ini digunakan untuk 

menentukan jumlah siswa yang telah mendaftar. Apabila quota ruangan penuh, 

pendaftar tidak bisa mengambil ruang tersebut. Harus menunggu siswa yang selesai 

atau keluar dari lembaga pendidikan tersebut. 
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3.7 Menu Jadwal 

 

Gambar 11. Menu Jadwal 

Menu jadwal untuk mengelola jadwal secara keseluruhan dalam lembaga pendidikan. 

Menu jadwal terdapat beberapa data diantaranya nama pelajaran, ruang, hari serta 

waktu. 

3.8  Menu Data Siswa Bimbel dan Kursus 

 

Gambar 12. Menu Data Siswa Bimbel dan Kursus 

Menu data siswa bimbel dan kursus berfungsi untuk mengetahui siswa yang sudah 

memilih program bimbel dan kursus yang mendaftar di lembaga pendidikan sesuai 

dengan tanggal pendaftarannya. 

3.9 Pengujian Internal 

Pengujian internal adalah pengujian yang dilakukan oleh penulis sendiri tanpa 

adanya bantuan dari pihak lain untuk menguji apakah semua aplikasi berjalan dengan 

semestinya, hasilnya dapat ditampilkan pada Tabel 1 berikut.  

 

 

 

 



10 
 

Tabel 1. Tabel Pengujian Halaman Web  

 

Hasil pengujian pada Tabel 1. adalah tidak ada kendala pada halaman web. Hasil 

pengujian pada Tabel 2. dapat diliat dibawah ini : 

Tabel 2. Tabel Pengujian Halaman Admin 
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Berdasarkan pengujian pada tabel 2 tersebut tidak memiliki kendala pada halaman 

admin dan mampu berjalan dengan baik. 

3.10 Pengujian Eksternal 

Pengujian eksternal terdiri dari 8 soal kueisioner yang diberikan untuk 20 responden 

diantaranya adalah pengurus, siswa untuk dilihat seberapa penting aplikasi 

pendaftaran untuk calon siswa dan peserta kursus ini dibuat untuk Bimbel ESTE Pati.  

 

Gambar 13. Grafik Kuisioner 

Pengisian kuisioner dari 20 orang meliputi pengurus, siswa dan calon siswa 

mendapatkan hasil persentase sesuai Gambar 13. sebagai berikut: 

1. Hasil persentase dari pertanyaan tampilan website, 11 responden menyatakan 

sangat menarik dengan presentase sebesar 55% dalam hal tampilan website, 

dan 9 responden menyatakan cukup menarik dengan presentase 45%, atau 

dapat dibuktikan suatu pernyataan bahwa aplikasi tersebut memiliki tampilan 

sangat menarik. 

2. Hasil persentase dari pertanyaan website mudah dioperasikan, 10 responden 

menyatakan sangat mudah dengan presentase sebesar 50% dalam hal website 

mudah dioperasikan, dan 10 responden menyatakan cukup mudah  dengan 

presentase 50%, atau dapat dibuktikan suatu pernyataan bahwa aplikasi 

tersebut sangat mudah dan cukup mudah dioperasikan, karena memiliki 

presentase yang sama. 
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3. Hasil persentase dari pertanyaan fitur aplikasi lengkap, 6 responden 

menyatakan sangat lengkap dengan presentase sebesar 30% dalam hal fitur 

aplikasi, dan 14 responden menyatakan cukup lengkap dengan presentase 

70%, atau dapat dibuktikan suatu pernyataan bahwa aplikasi tersebut 

memiliki fitur website cukup lengkap. 

4. Hasil persentase dari pertanyaan sistem diterapkan di lembaga pendidikan, 15 

responden menyatakan sangat setuju dengan presentase sebesar 75% dalam 

hal sistem diterapkan pada lembaga pendidikan, 4 responden menyatakan 

cukup setuju dengan presentase 20% dan 1 responden menyatakan kurang 

setuju dengan presentase 5% atau dapat dibuktikan suatu pernyataan bahwa 

aplikasi tersebut apabila diterapkan pada lembaga pendidikan banyak 

responden yang menyatakan sangat setuju. 

5. Hasil persentase dari pertanyaan pengaksesan sistem, 6 responden 

menyatakan sangat cepat dengan presentase sebesar 30% dalam hal 

pengaksean sistem, 12 responden menyatakan cukup cepat dengan presentase 

60% dan 2 responden menyatakan kurang cepat dengan presentase 10% atau 

dapat dibuktikan suatu pernyataan bahwa aplikasi tersebut memiliki 

pengaksesan sistem cukup cepat. 

6. Hasil persentase dari pertanyaan tentang menu dan navigasi, 8 responden 

menyatakan sangat baik dengan presentase sebesar 40% dalam hal fungsi 

menu dan navigasi, 10 responden menyatakan cukup baik dengan presentase 

60% dan 2 responden menyatakan kurang baik dengan presentase 10% atau 

dapat dibuktikan suatu pernyataan bahwa aplikasi tersebut memiliki fungsi 

menu dan navigasi cukup baik. 

7. Hasil persentase dari pertanyaan membantu pencarian informasi, 10 

responden menyatakan sangat membantu dengan presentase sebesar 50% 

dalam hal membantu pencarian informasi, dan 10 responden menyatakan 

cukup membantu dengan presentase 50%, atau dapat dibuktikan suatu 

pernyataan bahwa aplikasi tersebut sangat membantu dan cukup membantu 

dalam pencarian informasi, karena memiliki presentase yang sama. 

8. Hasil persentase dari pertanyaan proses login dan logout, 7 responden 

menyatakan sangat lancar dengan presentase sebesar 35% dalam proses login 

dan logout, dan 13 responden menyatakan cukup lancar dengan presentase 
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65%, atau dapat dibuktikan suatu pernyataan bahwa aplikasi tersebut 

memiliki sistem login dan logout cukup lancar. 

3.11 Pengujian web browser 

Pengujian web browser merupakan pengujian tampilan dan kecepatan yang dimiliki 

tiap-tiap web browser. Pengujian ini mengambil beberapa contoh web browser antara 

lain Mozilla Firefox, Google Chrome dan Intrenet Explorer.  

Pengujian menggunakan web browser Mozilla Firefox yaitu tampilan dan kecepatan 

baik saat mencari dan membuka halaman web lembaga pendidikan ESTE Pati. 

Berikut ini tampilan web browser Mozilla Firefox ditunjukkan pada Gambar 14.  

 

Gambar 14. Tampilan dengan Web Browser Mozilla Firefox 

Pengujian menggunakan web browser Google Chrome yaitu tampilan dan kecepatan 

baik saat mencari dan membuka halaman web lembaga pendidikan ESTE Pati. 

Berikut ini tampilan web browser Google Chrome ditunjukkan pada Gambar 15.  

 

Gambar 15. Tampilan dengan web browser Google Chrome  

Pengujian menggunakan web browser Internet Explorer yatu tampilan dan kecepatan 

baik saat mencari dan mebuka halaman web lembaga pendidikan ESTE Pati. Berikut 

ini tampilan web browser Internet Explorer ditunjukkan pada Gambar 16. 
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Gambar 16. Tampilan dengan web browser Internet Explorer 

Beberapa web browser yang telah diuji diatas memiliki tampilan dan kecepatan yang 

terbaik yaitu Mozilla Firefox dan Google Chrome sedangkan web browser Internet 

Explorer memiliki tampilan dan kecepatan kurang. 

4. PENUTUP 

Kesimpulan yang dapat penulis ambil di lembaga pendidikan ESTE Pati 

yaitu : Tidak ada lagi antrian calon siswa atau peserta kursus pada saat mendaftar, 

karena dengan menggunakan sistem online, form tersebut tidak diperlukan lagi.  

Proses pelaksanaan pengisian formulir pendaftaran dapat lebih cepat dilakukan bila 

dibandingkan dengan sistem pengisian formulir pendaftaran yang lama, karena 

calon siswa atau peserta kursus tidak perlu lagi mengantri di loket pendaftaran.  

Kesalahan pembacaan data oleh petugas input data sangat minim sekali, 

karena calon siswa atau peserta kursus melakukan sendiri pemilihan mata pelajaran 

atau kursus yang diinginkan, dan hasilnya langsung disimpan didatabase.  Calon 

siswa atau peserta kursus dapat mengisi formulir pendaftaran di mana saja dan 

kapan saja. Petugas di lembaga bimbel tersebut tidak perlu repot melayani seluruh 

calon siswa atau peserta kursus, melainkan hanya beberapa saja yang bermasalah 

dalam pengisian formulir pendaftarannya.  Adanya kekurangan-kekurangan dalam 

siste yaitu: perlu adanya sosialisasi lebih pada calon siswa atau peserta kursus, 

mengenai cara penggunaan dan fungsinya. Karena tanpa adanya sosialisasi lebih 

lanjut, tujuan dari sistem akan sulit dicapai.  
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