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ABSTRAKSI 

Fungsional website tidak semata-mata hanya menjadi suatu perhatian penting bagi 

SMA N 1 pacitan namun juga menjadi harapan bagi orang tua calon siswa baru agar dapat 

mempermudah sebagian atau keseluruhan proses yang terdapat dalam prosedur penerimaan 

siswa baru seperti pendaftaran online, pembelian formulir dan sebaginya. dimana hal ini harus 

dipenuhi untuk mendaftar sebagai peserta didik SMA N 1 pacitan  

Dari permasalahan kasus tersebut penulis membangun dan merancang sebuah sistem 

informasi pendaftaran siswa baru berbasis website menggunakan bahasa pemrograman php 

dengan aplikasi editor notepad++ dan appserv” dan untuk mengolah localhost data database 

nya menggunakan mysql sebagai menejemen database karena mysql memiliki perintah dan 

aturan-aturan yang relative mudah digunakan dengan sifat open source dan fleksibel. 
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PENDAHULUAN 

 Internet membawa perubahan 

negative dan positif namun bagaimana 

cara kita mengambil manfaat untuk 

menunjang pola kerja sehingga dapat 

menghasilkan bperubahn yang lebih baik, 

melalui fungsional website SMA N 1 

pacitan tidak semata – mata hanya 

menjadi suatu perhatian penting namun 

juga menjadi harapan bagi calon siswa 

baru untuk mempermudah proses 

penerimaan siswa baru seperti, 

pendaftaran online penerimaan siswa 

baru, pembelian fomulir yang lebih mudah 

didapatkan diberbagai daerah diluar 

lingkungan SMA N 1pacitan berada. 

 Dari permasalahan kasus tersebut 

penulis membangun dan merancang 

sebuah sistem informasi pendaftaran siswa 

baru berbasis website untuk 

mengembangkan fasilitas layanannya 

dengan memanfaatkan e-servive yakni 

layanan berbasis web dengan 

menggunakan bahasa pemograman PHP 

yang dibuat pada computer dengan sistem 

operasi windows.  

 Untuk mengolah localhost 

database nya menggunakan MySql 

sebagai menejemen database karena 

MySql memiliki perintah yang relative 

mudah digunakan dengan sifatnya yang 

open source dan fleksibel,untuk aplikasi 

editornya memakai notepad++ dan 

appserv”. 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

 Dalam penelitian sulistyaningsih  

tahun 2012 dengan judul sistem informasi 

penerimaan siswa baru berbasis web pada 

SMK PGRI Donorejo. dijelaskan bahwa 

penerimaan siswa baru merupakan upaya 

instansi sekolah untuk memperoleh calon 

siswa baru yang sesuai dengan kriteria 

setiap sekolah, sehingga tahapan ini 

merupakan tahapan yang penting, namun 

Pengolahan data penerimaan siswa baru 

yang selama ini masih dilakukan secara 

konvensional (tanpa komputerisasi) 

terdapat beberapa kendala. Dengan 

adanya sistem informasi penerimaan siswa 

baru diharapkan dapat mengatasi 

permasalahan yang sering dihadapi dalam 

penerimaan siswa baru di SMK PGRI 

Donorejo. 

 

METODELOGI  

Pada BAB ini akan membahas 

bagaimana perancangan sistem yang akan 

dibangun yang diharapkan dapat 

membantu para siswa pendaftar 

Rancangan halaman awal Desain sistem 

Halaman ini merupakan Desain 

rancangan halaman awal index.php saat 

membuka program. 



 

 

 

 

Gambar 1 Rancangan Desain Halaman 

utama Sistem  

 

Rancangan Desain menu Pendaftaran 

siswa baru 

Halaman ini merupakan halaman 

yang tampil setelah memilih menu 

Pendaftaran siswa baru pada halaman 

index.php. Pada halaman ini user dapat 

melakukan pendaftaran langsung secara 

online menggunakan kamputer dengan 

cara mengisi form pendaftaran. Setelah 

semua terisi kemudian klik Button kirim 

pendaftaran. 

 

Gambar 2 Rancangan Desain 

Halaman Pendaftaran 

  

Rancangan halaman calon siswa 

terdaftar 

Halaman ini merupakan halaman 

daftar calon siswa yang mendaftar lewat 

jalur online ini. Berikut adalah desain 

halaman calon siswa terdaftar. 

 
Gambar 3 Rancangan halaman calon 

siswa terdaftar 

 



Rancangan halaman calon siswa 

diterima 

Halaman ini merupakan halaman daftar 

calon siswa yang diterima lewat jalur 

online ini. Berikut adalah desain 

halaman calon siswa diterima. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Rancangan halaman calon 

siswa diterima 

 

Rancangan halaman tentang kami 

Halaman ini merupakan halaman 

tentang kami yang berisi tentang 

halaman yang menyatakan tentang data 

pribadi pembuat sistem informasi ini. 

 

Rancangan halaman Hubungi kami 

Halaman ini merupakan halaman 

Hubungi kami yang berisi halaman yang 

menyatakan tentang keluhan-keluhan 

yang di tujukan pada admin pengelola 

program ini.  

 

Gambar 5. Rancangan halaman 

Hubungi kami 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil dari penelitian ini berupa 

sistem informasi pendaftaran siswa baru 

Hasil dari semua kegiatan dan tahapan-

tahapan perancangan sistem yang telah 

dilakukan merupakan penerapan dari 

rancangan-rancangan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya.  Dalam hal ini 

penulis menguji coba serta menjalankan 

Sistem Informasi Pendaftaran siswa baru 

SMA N 1 Pacitan berbasis Web.  

Pada aplikasi ini memiliki 

beberapa Form sebagai berikut: 

 

Form Halaman awal Desain sistem 

Halaman ini merupakan Form 

halaman awal index.php saat membuka 

program. 

 

Gambar 6. Halaman utama Sistem 

 

 



 

 

 

Form menu Pendaftaran siswa 

baru 

Halaman ini merupakan halaman 

yang tampil setelah memilih menu 

Pendaftaran siswa baru pada halaman 

index.php. Pada halaman ini user dapat 

melakukan pendaftaran langsung secara 

online menggunakan kamputer dengan 

cara mengisi form pendaftaran. Setelah 

semua terisi kemudian klik Button kirim 

pendaftaran. 

 

Gambar 7. Halaman Pendaftaran 

Halaman calon siswa terdaftar 

Halaman ini merupakan halaman 

daftar calon siswa yang mendaftar lewat 

jalur online ini. Berikut adalah gambar 

halaman calon siswa terdaftar. 

 

Gambar Halaman calon siswa terdaftar 

 

Halaman calon siswa diterima 

Halaman ini merupakan halaman 

daftar calon siswa yang diterima lewat 

jalur online ini. Berikut adalah Gambar 

halaman calon siswa diterima. 

 

Gambar 8.Halaman calon siswa diterima 

Halaman tentang kami 

Halaman ini merupakan halaman 

tentang kami yang berisi tentang halaman 



yang menyatakan tentang data pribadi 

pembuat sistem informasi ini. 

 

Gambar 9. Halaman tentang kami 

Halaman Hubungi kami 

Halaman ini merupakan halaman 

Hubungi kami yang berisi halaman yang 

menyatakan tentang keluhan-keluhan 

yang di tujukan pada admin pengelola 

program ini.  

 

Gambar 10. Halaman Hubungi Kami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Halaman Admin 

Pada halaman admin terdapat menu-menu yang sama pada halaman awal cuma 

perbedaannya terdapat opsi untuk edit/hapus yang dapat di manajemen oleh admin. 

 

 

Gambar 11. Halaman Admin 

Dari uraian permasalahan dan pembahasan masalah pada bab sebelumnya, maka 

pada bab ini akan disampaikan  kesimpulan dan saran yang mungkin dapat menjadi bahan 

masukan dan pertimbangan pada Program sistem informasi pendaftaran siswa baru SMP 

N1 Pacitan berbasi website  

  



 

 

 

KESIMPULAN 

1. Sistem yang dibangun dalam sistem 

pendaftaran siswa baru SMA ini 

bersifat dinamis sehingga data-data 

dapat dilengkapi/diupdate. 

2. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan 

dapat mempermudah dalam melakukan 

latihan sehingga hasilnya akan lebih 

akurat dan efisien waktu. 

 

SARAN 

Dalam kesempatan ini penulis akan 

menyampaikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Penulis berharap program sistem 

informasi penerimaan  siswa baru 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Pacitan berbasis Web ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak dan dapat 

membantu meningkatkan  kualitas 

penerimaan siswa Sekolah Menengah 

Atas. 

2. Dalam mengelola database program 

yang harus diperhatikan oleh admin 

yaitu agar sering memback-up 

database supaya data selalu aman 

apabila terjadi kerusakan software 

atau hardware yang tidak diinginkan 

pada server penyimpan database.   

3. Program aplikasi yang penulis buat 

supaya dapat digunakan sebagaimana 

mestinya.  
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