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RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI DAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK 

BARU BERBASIS WEB 

Abstrak 

Mengikuti perkembangan teknologi saat ini semakin canggih dan modern yang 

dapat membantu atau meringankan pekerjaan manusia dalam berbagai hal. 

Sekarang internet juga sudah menjadi kebutuhan pokok setiap manusia untuk 

menjelajah dunia melalui internet, salah satunya adalah menggunakan website. 

Website juga dapat digunakan untuk berbagi informasi dan pendaftaran online di 

sekolah. Website juga membantu sekolah agar lebih maju dan diketahui 

informasinya oleh semua orang. Tujuan penelitian ini adalah memudahkan siswa 

dan pengguna website lainnya untuk mendapatkan informasi dari sekolah secara 

cepat. Metode yang digunakan dalam rancangan ini adalah metode waterfall yaitu 

analisa kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, pengujian program, 

penerapan dan pemeliharaan program. Fitur yang akan diterapkan pada sistem yaitu 

website informasi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan SMS Gateway. 

Sistem akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman Hypertext Prepocessor atau 

disebut dengan PHP dan  framework Codeigniter menggunakan database MySQL. 

Hasil yang diperoleh dari pengujian, sistem dapat berjalan sesuai rancangan awal. 

Website dapat menampilkan fitur-fitur seperti data siswa yang menampilkan data 

siswa semua kelas, data guru yang menampilkan data semua guru, data karyawan 

menampilkan data semua karyawan, kisi-kisi ujian menampilkan data kisi-kisi ujian 

yang sudah diunggah, dan galeri menampilkan foto-foto kegiatan. Semua fitur dapat 

dimuat dengan baik. Website dapat digunakan untuk pendaftaran PPDB dengan 

mengisi formulir pendaftaran kemudian data yang masuk ke data ppdb akan 

diseleksi oleh admin setelah memenuhi syarat pendaftaran. Pengiriman informasi 

melalui SMS Gateway sudah berjalan sesuai rancangan awal. Kesimpulan yang 

didapat adalah website sangat diperlukan sekolah, karena dengan adanya website 

pengguna dapat mengakses informasi yang ada di sekolah dengan cepat melalui 

media internet. Hasil pengujian penilaian website dengan kuesioner yang diberikan 

kepada guru dan karyawan sebanyak 24 orang dengan hasil 74,69% yang berarti 

website sudah bagus untuk diterapkan. 

Kata Kunci: PHP, SMS Gateway, Website PPDB, Website Sekolah. 

Abstract 

Following the development of today's increasingly sophisticated and modern 

technology that can help or alleviate human work in many ways. Now the internet 

also has become the basic need of every human being to explore the world through 

the internet, one of which is using the website. Websites can also be used to share 

information and online enrollment in schools. The website also helps the school to 

be more advanced and known to the information by everyone. The purpose of this 

study is to facilitate students and other website users to get information from the 

school quickly. The method used in this design is the waterfall method of needs 

analysis, system design, program code writing, program testing, program 

implementation and maintenance. Features that will be applied to the system of 

information websites, New Student Acceptance (PPDB), and SMS Gateway. The 

system will be created using the Hypertext Prepocessor programming language or 
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called PHP and the Codeigniter framework using the MySQL database. Results 

obtained from the test, the system can run according to the initial design. The 

website can display features such as student data showing student data of all classes, 

teacher data displaying all teacher data, employee data showing all employee data, 

exam grid showing graded exam data grille, and gallery showing photo- photos of 

activities. All features can be loaded properly. Website can be used for registration 

of PPDB by filling out registration form then data coming into ppdb data will be 

selected by admin after fulfilling registration requirement. Delivery of information 

via SMS Gateway has been running according to the initial design. The conclusion 

gained is the website is very necessary school, because with the website users can 

access information that is in school quickly through the internet media. The results 

of the assessment of the website with a questionnaire given to teachers and 

employees as many as 24 people with the results of 74.69% which means the 

website is good to apply. 

 

Keywords: PHP, SMS Gateway, Website PPDB, School Website. 

 

1. PENDAHULUAN 

Mengikuti perkembangan teknologi sekarang yang semakin canggih sehingga dapat membatu 

dan meringankan pekerjaan manusia dalam berbagai hal. Sekarang internet juga sudah menjadi 

kebutuhan pokok setiap manuasia untuk menjelajah informasi dunia melalui web. Website 

merupakan salah satu teknologi yang dapat membantu manusia untuk berbagi informasi secara 

cepat dan tidak dibatasi waktu dan tempat. Dalam bidang manajemen, komputer menyediakan 

berbagai fasilitas untuk meningkatkan kualitas pelayanan seperti website sekolah untuk sumber 

informasi antara sekolah dan masyarakat maupun sistem informasi berbasi web untuk 

menunjang administrasi data sekolah (Supriyono dkk, 2016). 

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Selogiri adalah salah satu sekolah yang 

kurang diketahui calon siswa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Di 

sekolah tersebut terdapat 391 siswa, 44 guru, dan 54 karyawan. Sekolah ini hanya diketahui 

dan dikenal oleh masyarakat sekitar saja. Sehingga seperti prestasi siswa, ekstrakurikuler, 

pembelajaran tidak diketahui banyak orang. Selain permasalahan diatas pada saat pendaftaran 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih mengunakan pendaftaran dengan cara 

pencatatan manual di buku (Zaini, Jalali, & Kurniawan, 2017). Calon siswa juga harus 

mengantri untuk mendaftar serta mengisi formulir. Permasalahan juga timbul pada siswa yang 

tidak mengetahui persyaratan untuk mendaftar PPDB. Orangtua siswa juga harus diberitahu 

tentang informasi pembayaran administrasi sekolah agar siswa tidak membohongi orang tua 

ketika meminta uang untuk pembayaran sekolah. Selain itu sekolah juga perlu memberi tahu 

tentang informasi terkait PPDB. 
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Maka dari itu SMPN tersebut memerlukan website untuk mengekspos kegiatan dan 

pembelajaran di sekolah agar orang-orang bisa mengetahui kegiatan dan pembelajaran di 

sekolah tersebut. Kemudian  untuk memperbaiki proses PPDB dan meningkatkan pelayanan 

kepada calon siswa dibutuhkan sebuah sistem yang dapat melakukan proses PPDB yang tidak 

dibatasi oleh tempat (Suhendar,  2015).  Dari penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2015) 

tentang sistem informasi PPDB dapat dilakukan sistem berbasis web lebih efektif dan efisien 

sehingga memudahkan dalam operasional pelayanan PPDB. PPDB online juga dapat 

mengakomodasi kebutuhan dalam mempemudah dan mempercepat kinerja petugas 

pendaftaran PPDB dalam mengelola data pendaftar, dengan demikian waktu antri pendaftaran 

pada sistem ini dapat diminimalkan (Rahayu, Gunadhi, & Partono, 2012). Selain bertujuan 

untuk  memudahkan dalam pembuatan pendaftaran PPDB serta dapat meminimalisir 

kesalalahan dalam pencatatan (Sulistianingsih, 2012) 

PPDB merupakan proses seleksi akademis calon siswa untuk menuju jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi dalam tingkatan SMP, Sistem PPDB online ini bagus jika 

diterapkan, semuanya akan jadi lebih praktis, efisien, canggih, transparan (semua orang bisa 

tau) dan bisa mengurangi terjadinya kecurangan dalam pendaftaran siswa baru (Sholihin & 

Mujilahwati, 2014). Untuk pemberitahuan informasi pembayaran kepada orangtua siswa dan 

informasi PPDB dapat melalui Short Message Service (SMS) gateway. SMS gateway adalah 

pintu gerbang untuk penyebaran informasi ke nomor ratusan otomatis dan cepat yang langsung 

terkait dengan database nomor ponsel (Anugraha & Mulyana, 2015). Hal ini juga ideal untuk 

memberikan layanan perangkat lunak untuk dapat berkomunikasi secara otomatis dengan 

pengguna akhir dengan cara saluran SMS, terlepas dari operator telekomunikasi yang 

menyediakan layanan SMS (Chaniago & Junaidi, 2016). Menurut penelitian Oluwaranti dkk 

(2013) bahwa setiap alternatif ponsel yang dipilih harus mempertimbangkan biaya dan 

kemudahan dan harus memerlukan kompleksitas sangat terbatas dalam hal interaksi 

penggunanya. 

 

2. METODE PERANCANGAN SISTEM 

Untuk membantu pengolahan data PPDB yang sekarang masih dilakukan secara manual dan 

tertulis, maka dibuatlah sebuah website sekolah yang ada fitur PPDB online dan tambahan fitur 

SMS Gateway untuk informasi pembayaran administrasi sekolah kepada wali murid. Sistem  

yang dibuat akan diterapkan di SMPN 2 Selogiri. Metode yang akan digunakan dalam 

pembuatan sistem ini adalah metode waterfall. Model pengembangan software yang 

diperkenalkan oleh Winston Royce pada tahun 70-an ini merupakan model klasik yang 
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sederhana dengan aliran sistem yang linier keluaran dari tahap sebelumnya merupakan 

masukan untuk tahap berikutnya.  Metode waterfall adalah suatu proses pengembangan 

perangkat lunak berurutan, di mana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah 

(seperti air terjun) melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi(konstruksi), dan 

pengujian. Lihat metode pada Gambar 1. 

 
   Gambar 1. Metode Waterfall 

 

2.1 Analisis Hardware 

Dibutuhkan 2 jenis perangkat hardware dalam pembuatan sistem ini yaitu 1 buah PC dan 

modem gsm. PC digunakan admin untuk mengoperasikan dan memperbaharui informasi 

website dan modem untuk hardware pendukung pengiriman pesan dengan SMS gateway. 

2.2 Analisis Software 

Kebutuhan software yang dibutuhkan untuk pembuatan website dan SMS gateway ini adalah 

XAMPP, Sublime Text 3, Gammu, dan MySQL Connector ODBC. XAMPP yang akan 

digunakan untuk mengakses server MySQL dan pembuatan database, Sublime Text 3 yang 

akan digunakan untuk mengedit kode PHP yang digunakan sebagai bahasa pemrograman, 

Gammu digunakan sebagai sistem untuk SMS Gateway, dan MySQL Connector ODBC yang 

akan digunakan untuk menghubungkan database dengan service dari komputer untuk 

mendukung fitur SMS gateway. 

2.3 Perancangan Sistem  

Perancangan pada sistem menjelaskan tentang alur kerja pada sistem, hak akses dari admin dan 

user dalam sistem. Sistem ini memberikan hak akses penuh pada admin dalam menjalankan 

manajemen website. Pada halaman admin terdapat menu pengolahan data yaitu menu untuk 

memperbaharui data siswa yang keluar atau masuk ke dalam sekolah, memperbaharui data 

guru dan karyawan, mengirimkan informasi kepada wali murid melalui SMS gateway. 

Sedangkan pada halaman website terdapat menu informasi sekolah seperti berita sekolah, 
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prestasi siswa, ekstrakurikuler, data siswa kelas VII sampai IX dan alumni, data guru dan 

karyawan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online. 

Pada pendaftaran PPDB online siswa mengunjungi website sekolah kemudian menuju 

menu PPDB yang ada pada website untuk mengisi formulir pendaftaran. Data yang masuk pada 

database kemudian ditampilkan pada data PPDB di website. Gambaran sistem terdapat pada 

Gambar 2. 

 
                          Gambar 2. Alur kerja PPDB 

 

 Pada alur kerja SMS gateway menggunakan alur satu arah yaitu admin hanya 

memberikan informasi kepada user kemudian user tidak bisa membalas SMS tersebut. SMS 

Gateway dipilih karena sangat mudah digunakan untuk proses penyampaian informasi siswa 

dan keuangan sekolah kepada orang tua dan biayanya sangat murah (Supriyono, Saputro, 

Pradessya, 2016) . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Alur SMS Gateway 

 

Sistem ini memberikan hak akses penuh kepada admin untuk mengubah data website 

dan user hanya dapat mengakses website serta melakukan pendaftaran di website dan mendapat 

SMS. Sistem ini memberikan hak akses penuh manajemen sistem kepada admin karena 

mencakup keamanan data yang ada pada website sangat penting terutama pada PPDB dan SMS 

Gateway. Untuk memperjelas keterangan dapat dilihat diagram use case pada Gambar 4. 
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              Gambar 4. Diagram Use Case (a)Admin (b)Siswa/Calon siswa (c)Orangtua siswa 

 

Penambahan menu untuk mempermudah pengiriman informasi pembayaran dan informasi 

lainnya yaitu menu SMS Gateway. Penambahan menu SMS Gateway bertujuan untuk 

mengirimkan informasi pembayaran SPP dan informasi lainnya kepada wali murid dan siswa. 

2.4 Perancangan Tampilan Sistem 

Perancangan tampilan sistem digunakan sebagai acuan dalam pembuatan tampilan website. 

Pada sistem ini akan menampilkan halaman informasi sekolah, halaman PPDB, halaman 

admin, dan halaman SMS Gateway. 

Pada halaman informasi sekolah akan menampilkan berbagai informasi di sekolah 

seperti berita di sekolah, prestasi siswa, data siswa, data guru, ekstrakurikuler di sekolah. 

Rancangan halaman informasi sekolah dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Halaman Informasi Sekolah 

 

Pada tampilan halaman PPDB akan menampilkan formulir pendaftaran siswa baru. 

Persyaratan bisa di bawa langsung ke sekolah pada hari tertentu. Rancangan halaman PPDB 

ditujukkan Gambar 6. 
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Gambar 6. Halaman PPDB 

 

Pada tampilan halaman admin menampilkan menu login admin, dapat dilihat pada 

Gambar 7. Setelah admin login akan menampilkan halaman admin untuk memperbaharui data-

data pada database yang ditampilkan di website sekolah. Rancangan halaman admin dapat 

dilihat pada Gambar 8. 

     
Gambar 7. Halaman login admin 

 

 
Gambar 8. Halaman Admin 

 Pada halaman SMS gateway menampilkan halaman untuk mengirimkan informasi 

kepada nomor yang telah didaftarkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di Gambar 9. 
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Gambar 9. Halaman SMS gateway 

 

2.5 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan fitur-fitur yang ada pada system website 

nantinya dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Pengujian sistem dilakukan dengan 

metode black box, yaitu pengujian dilakukan oleh admin di SMPN 2 Selogiri untuk 

memastikan kerja sistem sudah berjalan sesuai dengan rancangan yang dibuat. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN SISTEM 

3.1 Hasil  

Hasil pembuatan website SMPN 2 Selogiri yang beralamat Smpn2slg.sch.id ada tiga bagian, 

yaitu hasil dari halaman website utama yang berisi informasi, halaman website user dengan 

login user yang berisi informasi data lengkap, halaman website admin dengan login admin 

yang berisi halaman untuk menambah, mengubah, dan menghapus data pada website. 

 Hasil dari pembuatan halaman website utama yang berisi menu informasi dan 

pendaftaran siswa baru dapat dilihat di Gambar 10. 

 
Gambar 10. Halaman utama website 
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 Hasil yang kedua adalah halaman user yang dapat diakses oleh user untuk mendapatkan 

informasi data yang lengkap. Di halaman user ini siswa juga bisa mendownload kisi-kisi ujian 

yang sudah diupload oleh admin dari tampilan halaman admin. Gambar tampilan halaman user 

Dapat dilihat di Gambar 11. 

 
Gambar 11. Halaman user 

 

Hasil yang ketiga yaitu halaman admin menampilakan menu untuk menambah, 

mengubah, menghapus data yang ada di website. Gambar tampilan halaman admin dapat dilihat 

pada Gambar 12. 

 
Gambar 12. Halaman admin 

 

Pada halaman utama dan halaman user di website terdapat menu formulir PPDB yang 

diginakan calon siswa untuk mendaftar. Kemudian setelah mengisi formulir pendaftaran data 

akan muncul didata siswa PPDB dengan urutan Nilai Ebtanas Murni (NEM) paling tinggi 

berada diurutan atas. Dan untuk mengetahui siswa diterima atau belum terdapat status pada 

data siswa PPDB yang akan diubah admin ketika calon siswa sudah diterima. Lihat halaman 

formulir PPDB pada Gambar 13. 
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Gambar 13. Halaman formulir PPDB 

Pada halaman admin terdapat fitur SMS gateway yang berguana untuk memberikan 

informasi kepada siswa dan wali siswa melalui SMS. Halaman dapat dilihat pada Gambar 14. 

Gambar 14. Halaman SMS Gateway 

3.2 Pengujian dan Pembahasan Sistem 

Pengujian sistem ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pada sistem dan memastikan 

sistem berjalan dengan baik. Pengujian sistem dilakukan dengan beberapa aspek, yaitu : 

1) Pengujian Sistem Website

Pengujian sistem website ini dilakukan oleh admin SMPN 2 Selogiri dengan

mengisi tabel pengujian setelah melakukan pengujian website secara langsung di

internet. Hasil pengujian dapat dilihat di Tabel 1.



11 

2) Pengujian SMS Gateway Sistem

Pengujian SMS Gateway untuk memastikan bahwa SMS yang dikirimkan masuk ke

nomor tujuan. Hasil pengujian SMS Gateway dapat dilihat di Gambar 15.

(a)                                                          (b) 

Gambar 15. Tampilan SMS pada website dan handphone (a) Pengirim SMS (b) Penerima SMS 

3) Pengujian Kegunaan Sistem

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh sistem terhadap SMPN 2

Selogiri. Hasil uji dapat dilihat di Tabel 2.
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4) Pengujian Penilaian Sistem Dengan Kuesioner

Pengujian penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem pada website

menurut pendapat pengguna. Lembar kuesioner diberikan kepada guru dan karyawan

SMPN 2 Selogiri. Penghitungan hasil kuesioner yaitu dengan rumus berikut :

Pada penilaian memiliki total 8 responden berikut contoh perhitungnya : 

Skor tertinggi (S Max) = 5 x n  = 5n x m = 5nm (Sangat Baik)  

Skor terendah (S Min) = 1 x n = 1n x m = 1nm (Buruk)  

n merupakan total responden, 

m merupakan total pengguna yang mengisi kuesioner sehingga :  

(SMax) = 5 x 8 = 40 x 24 = 960 

(SMin) = 1 x 8 = 8 x 24 = 192 

∑ Skor = ∑ (SB + B + CB + C +Br)       

= (8 x 5) + (135 x 4) + (39 x 3) + (10 x 2) + (0 x 1)       

= 40 + 540 + 117 + 20 + 0 = 717  
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Hasil penghitungan persentase kuesioner dari pengguna sistem website dapat dilihat di 

Tabel 3. 

Pada Tabel 3 menunjukkan hasil persentase 74,69% yang berarti sistem website sudah 

bagus untuk diterapkan di SMPN 2 Selogiri. 

4. PENUTUP

Setelah melakukan pengujian pada sistem di SMPN 2 Selogiri dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1) Informasi sekolah dapat diketahui oleh semua orang yang mengakses website

dan menimbulkan daya tarik untuk bersekolah di SMPN 2 Selogiri.

2) Penerimaan Peserta Didik Baru lebih efektif dan efisien karena calon siswa

sudah mengisi formulir pendaftaran di website sebelum datang ke sekolah untuk

melakukan tes, mengumpulkan berkas, dan daftar ulang sehingga mengurangi

antrian saat pendaftaran.

3) Adanya fitur informasi kisi-kisi ujian yang memudahkan siswa mendapatkan

kisi-kisi ujian sebelum ujian dilaksanakan. Fitur ada di halaman admin. Tugas

admin mengumpulkan kisi-kisi dari guru dan mengunggahnya lewat halaman

admin.

4) Fitur SMS Gateway yang berguna untuk mengirimkan informasi dari sekolah ke

siswa atau wali melalui SMS ke nomor telepon yang ada di website.
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