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Abstrak
Manajemen administrasi setiap instansi wajib ada tidak terkecuali instansi pendidikan, salah satu
manajemen admnistrasi dalam dunia pendidikan adalah manajemen administrasi siswa. Dengan melihat
perkembangan pada tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah murid yang masuk pada Paud Insan
Mulia Dua, maka pihak manajamen sekolah dan guru-guru memiliki kewajiban untuk menata data siswa
yang lebih rapi dan termanajemen dengan baik. Data siswa terdiri dari data profile anak dan orang
tua,,data guru atau wali kelas, data kelas.Maka dari itu dibutuhkan sistem informasi administrasi siswa
untuk memberikan kemudahan dalam mengelola data siswa dari pendaftaran sampai laporan, dengan
dibangunnya manajemen administrasi yang baik dan tersistem, maka akan mudah dalam melakukan
pencarian dan pelaporan yang akurat dan cepat. Hasil dari program pengadian ini dapat membantu guruguru paud insan mulia dalam manajemen data administrasi siswa sehingga lebih rapi dan tertata dengan
baik. Berdasarkan respon hasil pelatihan penggunaan aplikasi administrasi siswa dari hasil quesioner
bahwa dalam pelaksanaan pelatihan bagian pertanyaan desaian, kelengkapan, dan kemudahan pemakaian
aplikasi, mendapatkan respon 80%, sedangkan kecepatan dalam proses dan pengolahan data, mendapatkan
presentase sebesar 72% yang artinya guru-guru paud insan mulia menyambut dengan baik pelatihan
penggunaan aplikasi administarsi siswa berbasis web.
.
Kata Kunci:Insan Mulia Dua, Administrasi, Manajemen
tua,,data guru atau wali kelas, data kelas. Maka dari
dari itu dibutuhkan sebuah aplikasi Sistem
informasi administrasi siswa berbasis web yang
dinamis[1] dengan menggunakan mysql sebagai
databasenya[2], dengan desain aplikasi yang
menarik[3], dengan dibangunnya manajemen
administrasi yang baik dan tersistem, maka akan
mudah dalam melakukan pencarian dan pelaporan
yang akurat dan cepat. Setelah pembuatan sistem
informasi selesai, maka akan dilakukan pelatihan
bagaimana cara menggunakan aplikasi administrasi
siswa tersebut. Hasil dari program pengadian ini
adalah membantu pihak manajemen dan guru-guru
sekolah dalam mengelola administrasi siswa
sehingga lebih rapi dan tertata dengan baik. Setelah
selesai aplikasi dibuat maka dilanjutkan dengan
pelatihan penggunaan aplikasi sistem informasi
administrasi siswa. Setelah pelatihan diadakan
evaluasi, yang dimana guru-guru diminta untuk
mengisi kuesioner dengan menggunakan teori
skala likert [4].

1. PENDAHULUAN
Dalam undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan
bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah
salah satu upaya pembinaan yang ditujukan untuk
anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun yang
dilakukan
melalui
pemberian
rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki
kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih
lanjut.
Salah satu manajemen admnistrasi dalam dunia
pendidikan adalah manajemen administrasi siswa.
Pada tiap tahunnya jumlah murid yang masuk pada
Paud Insan Mulia Dua, maka pihak manajamen
sekolah dan guru-guru memiliki kewajiban untuk
menata data siswa yang lebih rapi dan
termanajemen dengan baik. Insan Mulia Dua
memiliki 3 tingkatan sekolah yang berdasarkan data
usia siswa, tingkatan 1). daycare (usia 0-2 tahun),
2).Paud (usia 2-4 tahun), 3) TK ( usia 5-6/7tahun )
Data terdiri dari data profile anak dan orang
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Tujuan Pengabdian adalah :
1. Untuk mempermudah proses administrasi
siswa baik dalam penginputan maupun
laporan
2. Untuk memberikan pelatihan kepada guruguru paud dalam menggunakan sistem
administrasi siwa

data tersebut dicatat menggunakan ms.excel dan
word, sehingga laporan yang dihasilkan belum
maksimal, dikarenakan data yang dimiliki masih
terpisah-pisah, tidak dijadikan satu sistem, peluang
data yang ganda lebih besar, dan setiap guru wali
memiliki data sendiri-sendiri, jika guru wali
melakukan pembaharuan data, maka pihak
manajemen
tidak
langsung
mengetahui
pembaharuan data tersebut.

Manfaat Pengabdian adalah untuk memberikan
kemudahan bagi pendidik dalam mengelola data
siswa

Berikut indentifikasi permasalahan mitra :
Tabel 1.Permasalahan Mitra

2. METODE PELAKSANAAN

Item
Kegiatan

No
1

Pendaftran/
data siswa &
Ortu

2

Data Guru

3

Data kelas

Mitra
Manajemen
Uraian
Mencatat data siswa
menggunakan
ms.excel yang
dilakukan oleh
manajemen
Pencatatan data guru
menggunakan
ms.word oleh
manajemen
Pencatatan data siswa
walinya sapa dan
jumlahnya berapa,dan
masuk kelas apa
masih dilakukan
secara manual.

Dari tabel 1 permasalahan mitra diatas dibuatlah
sistem administrasi siswa pada paud insan mulia
dua , dengan fitur atau menu sebagai berikut:

Gambar 1 .Metode Pelaksanaan

a. Login

Gambar 1 diatas menggambarkan alur metode
pelaksanaan pelatihan kepada guru-guru paud Insan
Mulia Dua dengan tahapan:
1. Membangun aplikasi administrasi siswa
2. Implementasi sistem informasi adminstrasi
siswa dengan cara upload keweb hosting dan
pembelian domain
3. Membuat materi pelatihan
4. Memberikan pelatihan
5. Dan diakhiri pengisian kuesioner,sebagai bahan
evaluasi program pengabdian.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 2.Login
Pada gambar 2, sebelum masuk kesistem
administrasi siswa maka guru atau pihak
manajemen diwajibkan terlebih dahulu untuk login

Permasalahan dibidang manajemen terutama dalam
manajemen file administrasi siswa yang dimana
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b. Halaman Utama

d. Form Input Kelas

Gambar 3.Halaman Utama
Gambar 6. Form Input Kelas

Gambar 3 memberikan informasi jumlah siswa
setiap jenjang pendidikan.disebelah kiri terdapat
menu data master, administrasi dan pengaturan..

Gambar 6.memberikan informasi penginputan
nama kelas jenjang pendidikan dengan pilihan day
care atau paud, berserta penentuan wali kelas dan
periode pengajaran yang masih aktif.

c.Form Input Guru

e. Halaman Utama Kelas

Gambar 4. Form Input Guru
Gambar 7 Halaman Utama Kelas

Gambar 4 adalah form guru terdiri dari
nama,nik,gender,agama,no telpon dan email, yang
dimana semua point diatas wajib diisi, sehingga
jika sudah selesai mengisi maka tekan tombol
simpan akan tampil data guru seperti gambar 5
dibawah ini,dengan tambahan menu edit dan delete
jika terjadi kesalahan dalam penginputan data:

Gambar 7 menunjukkan informasi nama kelas,
wali periode dan jumlah siswa yang diampu oleh
wali tersebut.
f.Form Input Siswa

Gambar 8. Form Input Siswa

Gambar 5. Tampilan Menu Guru

Gambar 8 adalah form input siswa yang terdiri 2
bagian yaitu yang pertama data pribadi siswa yang
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terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, agama, jenis
kelamin, namaibu, telpon orang tua, email ortu.
Sedangkan yang kedua adalah bagian administratif
siswa yang terdiri dari periode masuk, jenjang
pendidikan yang diambil, status siswa baru apa
pindahan, dan no siswa.
g.Halaman Utama Siswa

Gambar 10. Pelatihan

Gambar 9.Halaman Utama Siswa

Gambar 9 menampilkan data siswa berdasarkan
kelas dan nama wali yang mengampu siswa
tersebut serta no telpon siswa.

1.1

Gambar 11. Penyerahan simbolis

Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan selama 1 hari dari jam
13.00-15.30, tempat pelatihan paud insan mulia
dua, dengan jumlah peserta 4 pendidik sekaligus
manajemen dan kepala sekolah, seperti pada
gambar 10 dibawah ini:

Gambar 11 diambil 1 hari setelah pelatihan sebagai
bukti atau simbolis penyerahan sistem informasi
administrasi kepada paud insan mulia dua.

1.2

Hasil Kuesioner

Perhitungan hasil quesioner menggunakan skala
likert sebagai skala pengukurannya, skala likert
digunakan untuk mengukur, sikap, pendapat dan
persepsi seseorang atau kelompok orang tentang
fenomena sosial, dengan skala likert, maka variabel
akan diukur menjadi indikator variabel. Kemudian
Indikator tersebut djadikan sebagai titik tolak
untuk menyusun item-item instrument yang dapat
berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap
item instrumen menggunakan skala likert
mempunya gradasi dari sangat positif sampai
sangat negatif [2]. contoh: Buruk ,Kurang ,Cukup
,Bagus, dan Memuaskan, dengan daftar pertanyaan
sebagai berikut:
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Jumlah
= 20
Tabel 2. Pertanyaan Evaluasi
No
1
2
3
4

5

Pertanyaan

1

Nilai
2 3 4

Jumlah Skor yang diperoleh dari penelitian = 20,
jadi berdasarkan data itu maka tingkat bagus
terhadap desain aplikasi = (20:25) x 100%= 80%

5

Desain Aplikasi
Kelengkapan Menu
Aplikasi
Kemudahan
Pemakaian Aplikasi
Kecepatan
Dalam
Proses
Pengolahan
Data
Alat Bantu Pelatihan

berikut tabel rincian persentasenya:
Tabel 4. Presentase Quesioener

Desain Aplikasi
Kelengkapan Menu Aplikasi
Kemudahan Pemakaian
Aplikasi
Kecepatan Dalam Proses
Pengolahan Data
Alat Bantu

Pada tabel 2 pertanyaan diatas, maka dilakukan
analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi
skor:
1. Memuaskan dengan skor 5
2. Bagus dengan skor 4
3. Cukup dengan skor 3
4. Kurang dengan skor 2
5. Buruk dengan skor 1
Pertanyaan diatas diajukan kepada 5 guru Paud
Insan Mulia Dua, dengan hasil quesioner, sebagai
berikut:

1
2
3
4

5

Pertanyaan
Desain Aplikasi
Kelengkapan Menu
Aplikasi
Kemudahan
Pemakaian Aplikasi
Kecepatan Dalam
Proses Pengolahan
Data
Alat Bantu Pelatihan

Nilai
1 2 3 4
5
5

3

2

3

72%
72%

Kendala dalam penggunaan aplikasi adalah
prasarana komputer atau laptop yang masih sangat
kurang, dikarenakan komputer yang sudah dimiliki
sebelumnya rusak, dan laptop yang dipakai saat ini
sangat lambat, dikarenakan manajemen data file
yang masih kurang baik dan ada virus komputer
juga.

5

5
2

80%

Tabel 4 presentase quesioner diatas menunjukkan
informasi bahwa pertanyaan yang mendapatkan
presentase tinggi yaitu 80% bagian pertanyaan
desain aplikasi, dan diikuti kelengkapan menu
aplikasi dan kemudahan pemakaian aplikasi.

Tabel 3.Hasil Kuesioner Pelaksanaan Pelatihan

No

Persentase
80%
80%

4. KESIMPULAN
Kesimpulan dari pengabdian ini adalah dapat
membantu guru-guru paud insan mulia dalam
manajemen data administrasi siswa sehingga lebih
rapi dan tertata dengan baik. Berdasarkan respon
hasil pelatihan penggunaan aplikasi administrasi
siswa dari hasil quesioner bahwa dalam
pelaksanaan pelatihan bagian pertanyaan desaian,
kelengkapan, dan kemudahan pemakaian aplikasi,
mendapatkan respon 80%, sedangkan kecepatan
dalam proses dan pengolahan data, mendapatkan
presentase sebesar 72% yang artinya guru-guru
paud insan mulia menyambut dengan baik pelatihan
penggunaan aplikasi administarsi siswa berbasis
web. Saran pengabdian kedepan adalah waktu
pelatihan lebih lama dan ditambah materi dalam
manajemen file yang baik sehingga dapat
memaksimalkan penggunaan memori komputer.

Contoh Perhitungan Pertanyaan Desain Aplikasi:
Jumlah skor untuk 5 orang yang menjawab
memuaskan
= 5x 0 = 0
Jumlah skor untuk 1 orang yang menjawab bagus
= 5 x 4 = 25
Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab Cukup
=0x3=0
Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab Kurang
=0x2=0
Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab Buruk
=0x1=0
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