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ABSTRAK 

 

SMK Mahardhika Surabaya adalah sebuah sekolah swasta yang bertempat 

di Jl. Baratajaya XII No. 1 Surabaya. Saat ini SMK Mahardhika Surabaya dalam 

melakukan pencatatan dan pengelolaan absensi masih secara manual, dimana 

pencatatan absensi siswa dalam bentuk kertas yang dilakukan oleh guru mata 

pelajaran, lembaran absensi tersebut akan dikelola oleh bagian kurikulum sebagai 

nilai kehadiran siswa. Proses pencatatan absensi terdapat masalah dari sisi 

Orangtua. Orangtua membutuhkan informasi absensi anaknya perhari, 

permasalahan yang terjadi adalah Orangtua tidak dapat mengakses informasi, tidak 

dapat mengkontrol anaknya, dan sering khawatir anaknya tidak mengikuti semua 

pelajaran yang ada di sekolah tersebut. 

Solusi yang akan diajukan adalah merancang bangun aplikasi absensi siswa 

pada SMK Mahardhika Surabaya yang memudahkan bagian kurikulum untuk 

melakukan perubahan absensi siswa, memudahkan guru untuk mengabsen siswa, 

serta orangtua untuk melakukan pengecekan kehadiran anaknya dengan akurat. 

Berdasarkan solusi tersebut diharapkan proses absensi dapat berjalan lebih 

maksimal. 

Hasil penelitian menunjukkan aplikasi ini sudah dapat memberitahukan 

kepada orangtua bahwa anak-anak mereka hadir atau tidak pada saat pelajaran 

tersebut. 

Kata Kunci : Pencarian, Absensi Siswa SMK Mahardhika, Laravel.
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi berperan penting dalam memperbaiki kualitas suatu 

instansi, penggunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses 

informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan dan kelengkapan sebuah 

sistem yang terintegrasi, sehingga teknologi proses organisasi yang terjadi akan 

relevan, efektif, terukur, dan fleksibel. 

Dalam perkembangan teknologi informasi sering dimanfaatkan oleh 

beberapa instansi, begitu pula SMK Mahardhika Surabaya yang bertempat di Jl. 

Baratajaya XII No. 1 Surabaya ingin memanfaatkan teknologi informasi sebagai 

penunjang proses belajar mengajar, salah satu proses penting yang dibutuhkan 

dalam menunjang kegiatan belajar mengajar adalah absensi kehadiran siswa. 

Saat ini SMK Mahardhika Surabaya dalam melakukan pencatatan dan 

pengelolaan absensi masih secara manual, dimana pencatatan absensi siswa dalam 

bentuk kertas yang dilakukan oleh guru mata pelajaran, lembaran absensi tersebut 

akan dikelola oleh bagian kurikulum sebagai nilai kehadiran siswa. 

Proses pencatatan absensi terdapat masalah dari sisi Orangtua. Orangtua 

membutuhkan informasi absensi anaknya perhari, permasalahan yang terjadi adalah 

Orangtua tidak dapat mengakses informasi, tidak dapat mengkontrol anaknya, dan 

sering khawatir anaknya tidak mengikuti semua pelajaran yang ada di sekolah 

tersebut.
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Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan solusi untuk 

memecahkan permasalahan yang ada. Solusi yang akan diajukan adalah merancang 

bangun aplikasi absensi siswa pada SMK Mahardhika Surabaya yang memudahkan 

bagian kurikulum untuk melakukan perubahan absensi siswa, memudahkan guru 

untuk mengabsen siswa, serta orangtua untuk melakukan pengecekan kehadiran 

anaknya dengan akurat. Berdasarkan solusi tersebut diharapkan proses absensi 

dapat berjalan lebih maksimal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat di 

rumuskan masalah yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi absensi 

siswa pada SMK Mahardhika Surabaya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dengan adanya rumusan masalah, maka penulis menentukan batasan 

masalah dalam aplikasi ini sebagai berikut: 

1. Sistem ini hanya membahas tentang proses absensi siswa. 

2. Sistem ini meliputi proses absensi siswa dikelas dan absensi susulan. 

3. Aplikasi ini hanya dibuat untuk proses absensi siswa pada SMK Mahardhika 

Surabaya. 

4. Hak akses atau pengguna aplikasi ini hanya untuk guru, siswa, orangtua, dan 

admin yang dikelola oleh bagian kurikulum. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari pembuatan aplikasi pencatatan 

absensi siswa pada SMK Mahardhika Surabaya yaitu: 
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1. Mencatat absensi siswa berupa kehadiran, absensi dan terlambat. 

2. Menghasilkan laporan absensi siswa perhari sebagai nilai kehadiran selama 

kegiatan belajar mengajar. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari adanya aplikasi absensi siswa ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi absensi siswa mampu membantu orangtua untuk selalu mengecek 

kehadiran anaknya  

2. Memberikan kemudahan bagi orangtua untuk mengurangi rasa kecurigaan 

pada anak. 

3. Menghasilkan laporan absensi siswa perhari, sebagai bahan untuk bimbingan 

kesiswaan dan ke pada orangtua. 

4. Mempermudah guru untuk mengabsen siswanya 

5. Mempermudah kurikulum untuk update absensi siswa 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran terhadap masalah yang akan dibahas, maka 

sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan. Bab ini terdapat 

penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, Batasan 

masalah, tujuan pembuatan aplikasi, manfaat yang diharapkan dari 

adanya system, dan sistematika penulisan. 
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BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Pada bab 2 menjelaskan gambaran umum mengenai SMK Mahardhika 

Surabaya, yaitu tentang sejarah singkat dari SMK Mahardhika 

Surabaya, struktur organisasi dalam operasional rutin, dan dokumen 

tupoksi. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab 3 ini merupakan penjelasan dari teori-teori yang berhubungan 

dengan proses presesnsi siswa. Selain itu terdapat teori yang 

mendukung dalam proses analisis, perancangan, dan pembuatan 

aplikasi. Seperti teori dari konsep dasar sistem informasi yang meliputi 

sistem, informasi, sistem informasi, perangkat lunak, website, selain itu 

terdapat teori tentang sistem informasi absensi, alat bantu dalam 

analisis sistem, data flow diagram, entity relationship diagram, PHP, 

basis data dan MySQL. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada bab 4 menjelaskan hasil yang didapat dari kerja praktik. Hasil 

tersebut adalah analisis sistem saat ini di SMK Mahardhika Surabaya 

yang tergambar di dalam analisis proses bisnis, analisis kebutuhan 

fungsional dan document flow. Selain itu juga terdapat penjelasan dari 

perancangan sistem sesuai prosedur yang meliputi alur sistem baru 

yang tergambar di dalam system flow, perancangan database yang 

meliputi context diagram, physical data model, conceptual data model, 

data flow diagram, structure table, perancangan desain input dan 

output, dan implementasi sistem.  
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BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari adanya aplikasi yang telah dibuat. 

Selain itu juga terdapat kesimpulan dan saran yang dapat diterapkan 

untuk pengembangan dan perbaikan dari aplikasi yang telah dibuat.
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BAB II  

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

 

2.1 Sejarah Singkat SMK Mahardhika Surabaya 

SMK Mahardhika Surabaya merupakan salah satu sekolah menengah yang 

berada di Surabaya, provinsi Jawa Timur. Adapun Nomor Pokok Sekolah Nasional 

(NPSN) untuk SMK Mahardhika Surabaya ini adalah 20532206. 

Sekolah ini menyediakan berbagai fasilitas penunjang pendidikan bagi anak 

didiknya. Terdapat guru-guru dengan kualitas terbaik yang kompeten dibidangnya, 

kegiatan penunjang pembelajaran seperti ekstrakurikuler, organisasi siswa, 

komunitas belajar, tim olahraga, dan perpustakaan sehingga siswa dapat belajar 

secara maksimal. Proses belajar dibuat senyaman mungkin bagi murid dan siswa. 

Kunjungi sekolah terdekat ini pada jam kerja untuk mendapatkan informasi 

lain seperti cek lapor anak, pengumuman hari libur atau jadwal pelajaran, list mata 

pelajaran sekolah, informasi ujian, pendaftaran siswa baru, hingga syarat 

pendaftaran siswa baru. Anda juga dapat menghubungi kontak telepon sekolah 

untuk mendapat respon cepat, atau mengakses website sekolah ini secara online 

untuk mendapatkan informasi seperti profil sekolah dan berita terkait lainnya. 
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2.2 Struktur Organisasi SMK Mahardhika Surabaya 

 

 
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi SMK Mahardhika Surabaya 

 

Berikut adalah penjelasan masing-masing fungsi dari tiap bagian yang ada 

di struktur organisasi pada SMK Mahardhika Surabaya : 

1. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah bekerjasama dengan komite sekolah untuk mengatur 

mengorganisir dan sebagai pengambil keputusan terhadap semua hal yang 

berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar 

2. Bendahara 

Mengatur segala urusan terkait keuangan di sekolah termasuk untuk 

membuat rencana anggaran bulanan dan tahunan, mengelola sumber dana dan 

pengeluarannya, hingga membayarkan gaji karyawan. 
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3. Bagian Umum 

Menerima pembayaran dana SPP atau sumber lain dari siswa dan 

Menyetor dana SPP atau sumber lain ke bendahara.. 

4. Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum 

a. Menyusun program pengajaran (Program Tahunan dan Semester) 

b. Menyusun kalender pendidikan 

c. Menyusun SK pembagian tugas mengajar guru dan tugas tambahan 

lainnya 

d. Menyusun jadwal pelajaran 

e. Menyusun program dan jadwal pelaksaan Ujian Akhir Sekolah atau 

Nasional 

f. Menyusun kriteria dan persyaratan siswa untuk naik kelas atau tidak, 

serta lulus atau tidak siswa yang mengikuti ujian 

g. Menyusun jadwal penerimaan buku laporan pendidikan (Raport) dan 

penerimaan STTB atau Ijazah dan STK 

h. Menyediakan silabus seluruh mata pelajaran dan contoh format RPP 

i. Menyediakan agenda kelas, agenda piket, surat izin masuk atau keluar, 

agenda guru (yang berisi jadwal pelajaran, kontrak belajar dengan 

siswa, absensi siswa, form catatan pertemuan dan materi guru dan daftar 

nilai dan form home visit)  

5. Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan 

a. Menyusun program pembinaan kesiswaan/OSIS 

b. Menegakkan tata tertib sekolah 
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c. Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan 

siswa/ OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah 

d. Membina dan melaksanakan koordinasi keamanan, kebersihan, 

ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan 

e. Memberi pengarahan dan penilaian dalam pemilihan pengurusan OSIS 

f. Melakukan pembinaan OSIS dalam berorganisasi 

g. Bekerjasama dengan para pembina kegiatan kesiswaan didalam 

menyusun program dan jadwal pembinaan siswa secara berkala dan 

insidentil 

h. Melaksanakan pemilihan calon siswa teladan dan calon siswa 

penerimaan siswa baru 

i. Mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan 

di luar sekolah 

j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan secara berkala 

k. Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan Orangtua 

murid 

l. Melaksanakan pemilihan calon siswa teladan dan siswa penerima 

beasiswa 

6. Wakil Kepala Sekolah bagian sarana prasarana 

a. Menginventarisasi barang 

b. Pendayagunaan sarana dan prasaran pendidikan penunjang KBM 

c. Pendayagunaan sarana prasarana (termasuk kartu-kartu pelaksanaan 

pedidikan) 
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d. Pemeliharaan sarana dan prasaran pendidikan (pengamanan, 

penghapusan, pengembangan) 

e. Pengelolaan alat-alat penunjang pembelajaran 

7. Wakil Kepala Sekolah bagian Humas 

a. Mengatur dan menyelengarakan hubungan sekolah dengan orangtua 

atau wali siswa 

b. Membina hubungan antar sekolah dengan komite sekolah 

c. Membina pengembangan hubungan antar sekolah dengan lembaga 

pemerintah, dunia usaha dan lembaga-lembaga sosial lainnya 

8. Bimbingan Konseling 

a. Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan 

b. Membantu guru dan wali kelas dalam menghadapi kasus anak 

c. Membuat program bimbingan psikologi 

d. Menyusun dan mengarsip data kasus murid (konseling) 

e. Memberikan penjelasan bersama dengan kepala sekolah tentang 

program dan tujuan bimbingan kepada wali murid 

f. Membantu wali murid dalam memberikan layanan psikologi tentang 

perkembangan  putra-putrinya 

g. Koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah yang 

dihadapi siswa yg kesulitan belajar 

h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait  

i. Memberi layanan bimbingan penyuluhan dan karir kepada siswa agar 

lebih berprestasi dalam kegiatan belajar 
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j. Penyusunan dan pemberian saran serta pertimbangan pemilihan 

penjurusan 

k. Penyusunan dan pemberian serta pertimbangan dalam memperoleh 

gambaran tentang lanjutan pendidikan 

l. Mengadakan penilaian pelaksanakan BP/BK 

m. Melaksanakan home visit kepada siswa/Orangtua siswa yang 

bermasalah setelah ditangani oleh wali kelas melalui home visit 

sebelumnya dan tidak ada perubahan  

n. Menyusun statistik hasil penilaian BP/BK 

o. Menyusun laporan pelaksanaan BK secara berkala 

9. Guru 

a. Membuat program pengajaran 

b. Melaksakan kegiatan pembelajar 

c. Meningkatkan penguasaan materi pembelajaran menjadi tanggung 

jawabnya 

d. Memilih metode yg tepat untuk menyampaikan materi 

e. Melaksanakan KBM 

f. Menganalisa hasil evaluasi KBM 

g. Mengadakan pemeriksaan, pemeliharaan, pengawasan ketertiban, 

keamanan, kebersihan, keindahan, dan kekeluargaan 

h. Melaksanakan kegiatan penilaian (semester/tahun) 

i. Meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran 

j. Membuat dan menyusun lembar kerja (Job Sheet) 

k. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar masing-masing siswa 
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l. Mengikuti perkembangan kurikulum 

m. Mengumpulkan data dan menghitung angka kredit untuk kenaikan 

pangkatnya
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

Landasan teori merupakan penjelasan dari teori-teori yang berhubungan 

dengan Rancangan Bangun Aplikasi Absensi Siswa pada SMK Mahardhika 

Surabaya.  

 

3.1 Sistem Informasi Akademik 

Sistem informasi akademik adalah suatu sistem yang mengolah data-data 

akademik pada suatu instansi pendidikan baik formal maupun informal dari tingkat 

dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Secara umum data-data yang diolah dalam 

sistem informasi akademik meliputi data guru, data siswa, data mata pelajaran dan 

jadwal mengajar dan data-data lain yang bersifat umum berdasarkan kebutuhan 

masing-masing lembaga pendidikan. 

Menurut Andi (2010), pengertian dari sistem informasi akademik adalah 

sebuah sistem khusus untuk keperluan pengolahan data-data Akademik dengan 

penerapan teknologi komputer baik ‘hardware’ maupun ’software’, yang dimaksud 

‘hardware’ (perangkat keras) adalah peralatan-peralatan seperti Komputer (PC 

Computer), Printer, CD ROM, HardDisk, dan sebagainya, sedangkan ‘software’ 

(perangkat lunak) adalah program komputer yang memfungsikan ‘hardware’ 

tersebut yang dibuat khusus untuk keperluan pengolahan data-data akademik. 

 

3.1.1 Absensi 

Menurut Rinawati (2013) Absensi adalah sebuah sistem yang menyajikan 

beragam informasi yang berkaitan dengan kehadiran siswa.  Absensi   dapat   
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dikelompokkan menjadi banyak tipe berdasarkan cara menggunakannya dan 

tingkat daya gunanya.  Secara umum absensi dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Absensi Manual 

Absensi manual merupakan kegiatan memasukkan atau mencatat absensi 

dengan menggunakan pena dan kertas. Bisa dengan tanda tangan atau hanya 

dengan ceklist sebagai tanda kehadiran. 

2. Absensi Non manual (dengan alat bantu)  

Absensi non manual yaitu absensi dengan memasukkan data secara 

komputerisasi (menggunakan alat bantu), bisa menggunakan kartu dengan 

barcode, finger print ataupun memasukkan kedalam aplikasi atau 

semacamnya.  

Dengan tujuan mempermudah dalam melakukan absensi sehingga mengurangi 

kesalahan data dan waktu yang digunakan. 

 

3.2 System Development life Cycle (SDLC) 

Menururt Tegarden, Dennis, Wixon (2013), System developmen life cycle 

(SDLC) adalah proses untuk memahami bagaimana sebuah sistem informasi dapat 

mendukung kebutuhan bisnis dengan merancang suatu sistem, membangun sistem 

dan menyampaikan kepada pengguna. Berikut adalah langkah-langkah SDLC: 
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Gambar 3. 1 Simbol Flow Diagram 

 

SDLC terdiri atas 4 tahapan, yaitu: 

1. Perencanaan dan seleksi sistem 

Tahap pertama dari SDLC, dimana keutuhan total informasi sistem 

organisasi dianalisis dan diatur, dan dimana informasi proyek sistem 

potensial diidentifikasi dengan argumen untuk melanjutkan atau tidak 

melanjutkan proyek disajikan? 

2. Sistem analis 

Tahap analisa adalah sebuah proses investigasi terhadap sistem yang sedang 

berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai pengguna 

sistem, cara kerja sistem, dan waktu penggunaan sistem. Dari proses analisa 

ini akan didapatkan cara untuk membangun sistem baru. 

3. Sistem desain 

Tahap perancangan merupakan proses penentuan cara kerja sistem dalam 

hal architechture design, interface design, database dan spesifikasi  file, 

serta program design. Hasil dari proses perancangan ini akan didapatkan 

spesifikasi sistem. 
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4. Implementasi dan operasi 

Tahap implementasi merupakan fase terakhir dari SDLC yaitu proses 

pembangunan, koding, pengujian sistem, instalasi sistem, dan rencana 

dukungan sistem. 

 

3.3 Metode Waterfall 

Model Waterfall merupakan salah satu model pengembangan perangkat 

lunak yang ada di dalam model SDLC (Sequencial Development Life Cycle). 

Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2013) mengemukakan bahwa SDLC atau 

Software Development Life Cycle atau sering disebut juga System Development Life 

Cycle adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak 

dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk 

mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya, berdasarkan best 

practice atau cara-cara yang sudah teruji baik. Sedangkan Sukamto dan 

Shalahuddin (2013) menjelaskan bahwa model waterfall sering juga disebut model 

sekuensi linear atau alur hidup klasik. Pengembangan sistem dikerjakan secara 

terurut mulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian dan tahap pendukung. 

 

3.4 PHP 

PHP singkatan dari PHP: Hypertext Preprocessor yaitu bahasa 

pemrograman web server-side yang bersifat open source. PHP merupakan script 

yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server (server side 

HTMLembedded scripting). PHP adalah script yang digunakan untuk membuat 

halaman website yang dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan 

dibuat saat halaman itu diminta oleh client. Mekanisme ini menyebabkan informasi 
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yang diterima client selalu yang terbaru atau up to date. Semua script PHP 

dieksekusipada server dimana script tersebut dijalankan Anhar (2010). Definisi lain 

yaitu PHP merupakan bahasa pemrograman berbasis web server-side yang dapat 

melakukan parsing script php menjadi script web sehingga dari sisi client 

menghasilkan suatu tampilan yang menarik Ardhana (2012). 

 

3.5 Basis Data 

Basis data adalah sebuah kumpulan data yang secara logis terkait dan 

dirancang untuk memenuhi suatu kebutuhan informasi dari sebuah organisasi 

Connolly (2010).  

 

3.6 MySQL 

Menurut Raharjo (2011), “MySQL merupakan RDBMS (atau server 

database) yang mengelola database dengan cepat menampung dalam jumlah sangat 

besar dan dapat di akses oleh banyak user”.Definisi lain yaitu MySQL adalah 

perangkat lunak sistem manajemenbasis data SQL (database management system) 

atau DBMS dari sekian banyak DBMS, seperti Oracle, MS SQL, Postagre SQL, dll 

Anhar (2010). 

 

3.7 UML 

Menurut Yasin (2012) dalam bukunya Unified Modeling Language (UML) 

adalah notasi bahasa pemodelan yang lengkap untuk membuat visualisasi suatu 

sistem atau perangkat lunak yang berorientasi objek. UML disebut sebagai bahasa 

pemodelan bukan sebagai metode. Bahasa pemodelan merupakan notasi dari 

metode yang digunakan untuk mendesain secara cepat. Menentukan bahasa 
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pemodelan adalah cara untuk berdiskusi tentang desain dengan seseorang. Tujuan 

dari Unified Modeling Language (UML) diantara lain sebagai berikut:  

1. Memodelkan suatu sistem (bukan hanya perangkat lunak) yang 

menggunakan konsep berorientasi objek.  

2. Menciptakan suatu bahasa pemodelan yang dapat digunakan baik oleh 

manusia maupun mesin.  

3. Memberikan bahasa yang bebas dari berbagai bahasa pemrograman. 

Sebuah bahasa telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, 

merancang, dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. Denotasi yang 

lengkap untuk membuat visualisasi model suatu sistem. Sistem berisi 

informasi dan fungsi, tetapi yang secara normal digunakan untuk 

memodelkan sistem komputer. 

 

3.8 Use Case Diagram 

Use case diagram adalah gambaran dari beberapa atau seluruh aktor dan use 

case dengan tujuan mengenali interkasi mereka dalam suatu sistem. Use case 

diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem, yang 

ditentukan adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan bukan “bagaimana”. Sebuah 

use case merepresentasikan sebuah interkasi antara aktor dengan sistem. 

Syarat penamaan pada use case adalah nama didefinisikan sesimpel 

mungkin dan dapat dipahami. Ada dua hal utama pada use case yaitu pendefinisian 

apa yang disebut aktor dan use case yaitu: a) Aktor merupakan orang, proses, atau 

sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar 

sistem informmasi itu sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar 

orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. b) Use case merupakan 
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fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan 

antar unit atau aktor Sugiarti (2013). Simbol-simbol yang digunakan pada use case 

diagram ditunjukkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3. 1. Deskripsi Simbol-simbol Use Case Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 

Actor 

Menspesifikasikan himpuan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi 

dengan use case. 

 
Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi 

pada suatu elemen mandiri (independent) 

akan mempengaruhi elemen yang 

bergantung padanya elemen yang tidak 

mandiri (independent). 

 
Generalization 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku dan struktur 

data dari objek yang ada di atasnya objek 

induk (ancestor). 

 
Include 

Menspesifikasikan bahwa use case 

sumber secara eksplisit. 

 

Extend 

Menspesifikasikan bahwa use case target 

memperluas perilaku dari use case sumber 

pada suatu titik yang diberikan. 

 Association 
Apa yang menghubungkan antara objek 

satu dengan objek lainnya. 

 

System 
Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan sistem secara terbatas. 
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Simbol Nama Keterangan 

 

Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan 

suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor 

 

Collaboration 

Interaksi aturan-aturan dan elemen lain 

yang bekerja sama untuk menyediakan 

prilaku yang lebih besar dari jumlah dan 

elemen-elemennya (sinergi). 

 

Note 

Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 

dijalankan dan mencerminkan suatu 

sumber daya komputasi 
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BAB IV  

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Dalam proses penyusunan laporan Kerja Praktek ini peneliti melakukan 

pengumpulan data, dimana data tersebut akan digunakan sebagai dasar kebutuhan 

dalam pembuatan Aplikasi Absensi Siswa Berbasis Web. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi literatur. Setelah data 

terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut: 

1. Menganalisis sistem 

2. Mendesain sistem 

3. Pembuatan sistem dan implementasi. 

 

4.1 Analisis Sistem 

4.1.1 Analisis Proses Bisnis 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai proses bisnis yang 

ada pada SMK Mahardhika Surabaya dalam proses absensi siswa daiawali dari 

bagian kurikulum yang telah mencetak lembar absensi siswa setiap kelas, kemudian 

setiap guru mendapatkan lembar absensi siswa sesuai kelas dan mata pelajaran yang 

diajar, setelah absensi dilakukan oleh guru didalam kelas saat belajar mengajar 

dimulai dengan memanggil nama siswa satu persatu hingga semua siswa tercatat 

beserta dengan kegiatan yang sedang terjadi saat proses belajar mengajar. Setelah 

guru selesai melakukan absensi atau mengajar guru menyerahkan lembar absensi 

kebagian kurikulum untuk dilakukan rekapan harian, dan saat Orangtua meminta 

absensi anaknya, kurikulum hanya memberikan absensi tersebut melalui foto saja.
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4.2 Perancangan Sistem 

Use Case dari Aplikasi Absensi Siswa berbasis Web pada SMK 

Mahardhika Surabaya terdapat 4 aktor yaitu bagian kurikulum (admin), guru, siswa, 

dan Orangtua. Terdapat 6 proses bisnis yang terdapat pada use case tersebut. Untuk 

lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.1. 

 
Gambar 4. 1. Use Case Aplikasi Absensi Siswa. 

 

Pada gambar 4.1. dapat dilihat bahwa dapat empat aktor pengguna aplikasi, yaitu 

bagian kurikulum (admin), guru, Orangtua, dan siswa. Masing-masing aktor 

memiliki peran tersendiri. Pada bagian kurikulum dapat melakukan pengolahan 

data user, data master, dan data absen, dapat juga melakukan pengisian absensi 

siswa, mengganti absensi, dan melihat absensi siswa. Pada pihak guru dapat 

melakukan pengisian absensi siswa, mengganti absensi, dan melihat absensi siswa. 
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Pada bagian Orangtua hanya bisa melihat absensi anaknya saja. Dan pada bagian 

siswa hanya dapat melihat absensinya sendiri. 

 

4.2.1 Login 

Sebelum memasuki beranda web, pertama 4 user tersebut harus login 

dengan hak akses masing-masing. Alur prosesnya dapat dilihat pada gambar 4.2. 

 
Gambar 4. 2. . Activity Diagram Login. 

 

 Pada gambar 4.2. menggambarkan proses aktivitas login oleh oleh 4 user. 

Gambar menjelaskan bahwa semua user yang ingin login akan divalidasi username 

dan password. Jika benar maka akan masuk halaman utama pada setiap user. 
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4.2.2 Pengolahan Data 

Pada pengolahan data, bagian kurikulum dapat mengolah data user (guru, 

siswa, Orangtua), dapat mengolah data master (kelas, mata pelajaran, dan jadwal 

pelajaran), dapat mengolah data Absensi. Alur prosesnya dapat dilihat pada gambar 

4.3. 

 
Gambar 4. 3. Activity Diagram Pengolahan Data. 

 

Gambar 4.3. menggambarkan proses pengolahan data yang dilakukan oleh 

bagian kurikulum. Bagian kurikulum mempunyai akses sebagai admin, yang 

dimana dapat mengola semua data seperti data user, data master, dan data absensi. 
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4.2.3 Mengisi Absensi Siswa 

Pada absensi siswa, kurikulum/ guru dapat mengabsen siswa yang 

dididiknya hari itu. Alur prosesnya dapat dilihat pada gambar 4.4. 

 
Gambar 4. 4. Activity Diagram Mengisi Absen Siswa. 

 

 Gambar 4.4. Menggambarkan proses mengisi absensi siswa. Pada proses ini 

hanya kurikulum dan guru saja yang dapat mengisi absensi siswa ini. 

  

4.2.4 Mengubah Absensi Siswa 

Pada edit siswa, kurikulum/ guru dapat mengganti absensi siswa yang 

salah memasukkan pada saat mengabsen. Alur prosesnya dapat dilihat pada gambar 

4.5. 
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Gambar 4. 5. Activity Diagram Mengubah Absensi Siswa. 

 Gambar 4.5. Menggambarkan proses mengubah absensi siswa. Pada proses 

ini hanya kurikulum dan guru saja yang dapat mengubah absensi siswa yang semula 

alpha menjadi hadir, atau sebaliknya. 

 

4.2.5 Melihat Absensi Siswa 

Pada bagian ini, user kurikulum, guru, siswa, dan Orangtua dapat melihat 

absensi dari siswa tersebut. Alur prosesnya dapat dilihat pada gambar 4.6. 
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Gambar 4. 6. Activitty Diagram Melihat Absensi Siswa. 

Gambar 4.6. Menggambarkan proses melihat absensi siswa. Pada proses ini 

semua user dapat melihat absensi siswa perhari. 

 

4.3 Flow of Event 

4.3.1 Flow of Event Login 

Pada tabel ini menjelaskan tentang alur login. Alur tersebut akan dijelaskan 

seperti pada tabel Flow of event. Flow of event login dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4. 1. Tabel Flow of Event Login. 

Deskripsi Use case Login untuk user masuk kedalam aplikasi 

Kondisi Awal Pegawai sudah memiliki akun yang terdaftar dan mendapat 

hak akses login dari admin 

Kondisi Akhir Pegawai dapat masuk sesuai hak aksesnya 

No User Sistem 
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Aliran Kejadian 

Utama 

1 User Memasukkan e-

mail dan password 

yang dimiliki 

Sistem melakukan validasi 

e-mail dan password, jika 

benar sistem akan 

menampilkan halaman 

utama dari aplikasi sesuai 

hak akses yang dimiliki. 

Jika salah akan kembali ke 

halaman login dengan 

notifikasi e-mail atau 

password salah 

 

4.3.2 Flow of Event Pengolahan Data 

Pada tabel ini menjelaskan tentang alur pengolahan data. Alur tersebut akan 

dijelaskan seperti pada tabel flow of event. Pengolahan data dapat dilihat pada tabel 

4.2.  

Tabel 4. 2. Flow of Event Pengolahan Data 

Deskripsi User guru dan kurikulum yang dapat mengakses  

Kondisi Awal Membuka halaman pengolahan data 

Kondisi Akhir Melakukan pengolahan data master 

Aliran Kejadian 

Utama 

No User Sistem 

1 User masuk kehalaman 

pengolaan data 

Sistem menampilkan halaman 

pengolaan data 

2 Memilih data yang 

akan diolah, mulai dari 

data master, data user, 

data absensi 

Sistem menampilkan pilihan 

pengolahan data 
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4.3.3 Flow of Event Mengisi Absensi 

Pada tabel ini menjelaskan tentang alur mengisi absensi. Alur tersebut akan 

dijelaskan seperti pada tabel Flow of event. Flow of event mengisi absensi dapat 

dilihat pada tabel 4.3.  

Tabel 4. 3. Flow of Event Pengolahan Data. 

Deskripsi User guru dan kurikulum yang dapat mengakses  

Kondisi Awal Membuka halaman Absensi 

Kondisi Akhir Melakukan absensi siswa 

Aliran Kejadian 

Utama 

No User Sistem 

1 User masuk kehalaman 

absensi 

Sistem menampilkan halaman 

absensi 

2 Memilih 

tanggal/bulan/tahun 

yang akan diisikan 

absensi 

Sistem menampilkan pilihan 

absensi 

 

4.3.4 Flow of Event Mengubah Absensi 

Pada tabel ini menjelaskan tentang alur mengubah absensi. Alur tersebut 

akan dijelaskan seperti pada tabel Flow of event. Flow of event mengisi absensi 

dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4. 4. Flow of Event mengubah absensi. 

Deskripsi User guru dan kurikulum yang dapat mengakses  

Kondisi Awal Membuka halaman Absensi 

Kondisi Akhir Merubah absensi siswa 

Aliran Kejadian 

Utama 

No User Sistem 

1 User masuk kehalaman 

absensi 

Sistem menampilkan halaman 

absensi 

2 Memilih 

tanggal/bulan/tahun 

Sistem menampilkan pilihan 

absensi 
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yang akan diubah 

absensinya 

 

4.3.5 Flow of Event Melihat Absensi 

Pada tabel ini menjelaskan tentang alur melihat absensi. Alur tersebut akan 

dijelaskan seperti pada tabel Flow of event. Flow of event mengisi absensi dapat 

dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4. 5. Flow of Event melihat absensi. 

Deskripsi User guru dan kurikulum yang dapat mengakses  

Kondisi Awal Membuka halaman Absensi 

Kondisi Akhir Melihat absensi siswa 

Aliran Kejadian 

Utama 

No User Sistem 

1 User masuk kehalaman 

absensi. 

Sistem menampilkan halaman 

absensi. 

2 Memilih nama siswa 

dan menekan button 

lihat. 

Sistem menampilkan pilihan 

absensi. 

 

4.4 Class Diagram 

Class diagram dari Aplikasi Absensi Siswa Berbasis Web pada SMK 

Mahardhika Surabaya terdapat 5 class, yaitu class user, class absensi, class 

class, class subject, dan class dormitory. Untuk keterangan lebih jelasya 

dapat dilihat pada gambar 4.7. 
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Gambar 4. 7. Class Diagram Aplikasi Absensi Siswa. 

 

4.5 Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan sistem meliputi kebutuhan perangkat keras (hardware) dan 

kebutuhan perangkat lunak (software). 

 

4.5.1 Perangkat keras (Hardwere) 

Untuk menjalankan aplikasi ini dibutuhkan satu buah perangkat android 

dengan spesifikasi minimum sebagai berikut:  

1. Processor Octa-core 1.4 GHz. 

2. Memory RAM 1 GB. 

3. Ruang kosong pada media penyimpanan sebebesar 8GB. 

Penggunaan ruang kosong pada media penyimpanan sebesar 8GB. 

dikarenakan kebutuhan penyimpanan foto. 
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4.5.2 Perangkat Lunak (Software) 

1. 1 CPU 

2. RAM 4 GB 

3. VPS Hosting 

4. Router 

 

4.6 Implementasi Sistem 

Setelah kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak telah terpenuhi, 

maka tahap selanjutnya adalah melakukan implementasi sistem yang telah dibuat. 

Berikut merupakan tampilan dari hasil implementasi sistem yang sudah dibuat. 

 

4.6.1 Halaman Login 

Pada halaman login, pengguna memasukkan username dan password yang 

telah dimiliki. Pada halaman login, terdapat 4 pengguna, yaitu admin (bagian 

kurikulum), guru, siswa, dan Orangtua. Admin dapat mengakses halaman absensi, 

mengisi absensi siswa. Guru dapat mengabsen siswa dan dapat merubah absensi 

siswa. Siswa dapat melihat absensi mereka. Orangtua dapat melihat absensi 

anaknya. Halaman login dapat dilihat pada gambar 4.8. 
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Gambar 4. 8. Halaman Login. 

Pada halaman login sendiri, pengguna dapat memasukkan username dan kata 

sandi setelah itu menekan tombol masuk, dibawah tombol login ada 3 tulisan yang 

dapat diklik, diantaranya ada ketentuan sekolah yang dimana terdapat visi dan misi 

pada sekolahan tersebut, ada pulihkan kata sandi bertujuan untuk mengganti kata 

sandi anda jika lupa pada kata sandi anda, ada daftarkan keanggotaan baru bertujuan 

untuk menambah pengguna baru. 

 

4.6.2 Halaman Dashboard Admin 

Berikut ini adalah halaman untuk masing-masing pengguna, mulai dari 

admin, guru, orangtua, dan siswa. Pada halaman ini selain halaman absensi, 

terdapat fitur-fitur yang dapat digunakan antara lain, pesan, kalender, jadwal kelas, 

kehadiran, guru, siswa, orangtua, tingkat nilai, tugas, jadwal ujian, hingga papan 

berita. Halaman dashboard admin dapat dilihat pada gambar 4.9. 
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Gambar 4. 9. Dashboard Admin. 

Pada halaman dashboard admin, terdapat list kelas, list siswa, list guru, dan list 

pesan, terdapat kalender yang bertujuan melihat acara-acara atau uts dan uas. 

terdapat juga tombol disebalah kiri yang bertujuan untuk membuka berbagai fitur 

seperti pesan, kalender, jadwal kelas, kehadiran, guru, siswa, orangtua, tingkat nilai, 

tugas, daftar ujian, dan papan berita.  

 

4.6.3 Halaman Absensi 

Pada halaman absensi, admin dapat mengabsen siswa yang masuk hari ini 

dan juga menggedit absensi siswa sebelumnya, dengan mengisi kelas, mata 

pelajaran dan tanggal kemudian klik tombol kontrol kehadiran. Halaman absensi 

dapat dilihat pada gambar 4.10 dan 4.11. 
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Gambar 4. 10. Halaman Mengisi dan Mengubah Absensi. 

Lanjutan dari gambar diatas, jika sudah mengisi kelas, mata pelajaran dan tanggal, 

maka admin dapat mengisi apakah siswa tersebut hadir, tidak hadir, atau terlambat, 

dan dapat merubahnya sesuai dengan tanggal dan mata pelajarannya. Halaman 

tampilan absensi dapat dilihat pada gambar 4.11. 

 
Gambar 4. 11. Halaman Absensi. 
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4.6.4 Halaman Melihat Absensi 

Pada halaman ini memiliki 2 tampilan yang berbeda pada setiap akun. 

Pada gambar dibawah menggambarkan statistik kehadiran siswa perhari. Gambar 

statistik kehadiran dapat dilihat pada gambar 4.12. 

 

 
Gambar 4. 12. Halaman Statistik Kehadiran. 

Pada gambar 4.12 terdapat 2 grafik yaitu grafik kehadiran perhari, dan kehadiran 

hari ini. Dan pada gambar 4.13 bertujuan untuk mencari kehadiran siswa perhari, 

dengan cara memasukkan kelas, tanggal, dan status, setelah itu klik cari. 

 
Gambar 4. 13. Halaman Laporan Kehadiran Perhari. 

 

Pada gambar 4.14 adalah tampilan dari hasil pencarian menampilkan report perhari 

pada setiap kelas. 
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Gambar 4. 14. Halaman Hasil Laporan Perhari. 

 

4.6.5 Halaman Tambah Guru 

Pada halaman ini admin dapat menambah guru dengan cara mengisi nama, 

username, alamat e-mail, kata sandi, jenis kelamin, ulang tahun, alamat, nomor 

telepon, nomor hp, kelas dan foto. Setelah mengisi, klik tombol simpan pada bagian 

bawah. Halaman tambah guru dapat dilihat pada gambar 4.15. 

 
Gambar 4. 15. Halaman Tambah Guru. 

Pada halaman ini admin dapat menambah siswa dengan cara mengisi nama, 

NIS, username, alamat e-mail, kata sandi, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, 
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nomor hp, kelas dan foto. Setelah mengisi, klik tombol simpan pada bagian bawah. 

Halaman tambah siswa dapat dilihat pada gambar 4.16. 

 
Gambar 4. 16. Tambah Siswa. 

 

4.6.6 Halaman Tambah Orangtua Siswa 

Pada halaman ini admin dapat menambah orangtua siswa dengan cara 

mengisi nama, username, alamat e-mail, kata sandi, jenis kelamin, alamat, nomor 

telepon, pekerjaan, dan detail siswa. Setelah mengisi, klik tombol simpan pada 

bagian bawah. Halaman tambah Orangtua siswa dapat dilihat pada gambar 4.17. 

 
Gambar 4. 17. Tambah Orangtua Siswa. 
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4.6.7 Halaman Tambah Mata Pelajaran 

Pada halaman ini admin dapat menambah mata pelajaran, dengan 

menuliskan nama mata pelajaran, guru, dan kelas. Halaman tambah mata pelajaran 

dapat dilihat pada gambar 4.18. 

 
Gambar 4. 18. Halaman Tambah Mata Pelajaran. 

 

4.6.8 Halaman Pesan 

Pada halaman ini admin dapat mengirim pesan kepada semua user, dimana 

admin dapat mengirim pesan dengan klik tombol menulis pesan, lalu tulis kepada 

siapa pesan itu ditujukan, dan apa isi pesannya. Halaman pesan dapat dilihat pada 

gambar 4.19. 
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Gambar 4. 19. Halaman Pesan. 

 

4.6.9  Halaman Kalender 

Pada halaman ini admin hanya dapat melihat kalender perbulan/ 

perminggu/ perhari yang masih kosong atau yang belum ada event. Halaman 

kalender dapat dilihat 4.20. 

 
Gambar 4. 20. Halaman Pesan. 
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4.6.10 Halaman Jadwal Kelas 

Pada halaman ini, admin dapat melihat jadwal kelas pada masing-masing 

kelas dengan menekan tombol operasi, kemudian admin dapat mengisi, menghapus, 

dan merubah jadwal kelas. Halaman jadwal kelas dapat dilihat pada gambar 4.21.  

 
Gambar 4. 21. Halaman Jadwal Kelas 

 

4.6.11  Halaman Guru 

Pada halaman ini, admin dapat merubah data guru dengan menekan tombol 

ubah, menambah data guru dengan cara menekan tombol tambah siswa kemudian 

mengisi form yang ada disana, menghapus data guru dengan menekan tombol 

hapus, dan memberi penghargaan pada guru tersebut dengan menekan tombol piala, 

serta terdapat mengeksport dan mengimport data guru. Halaman guru dapat dilihat 

pada gambar 4.22. 
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Gambar 4. 22. Halaman Guru. 

 

4.6.12  Halaman Siswa 

Pada halaman ini, admin dapat menambah data siswa dengan cara menekan 

tombol tambah siswa kemudian mengisi form yang ada disana, menghapus data 

siswa dengan menekan tombol hapus, melihat profil siswa dengan cara menekan 

nama siswa, melihat absensi siswa dengan menekan tombol mata, memberi 

penghargaan kepada siswa dengan cara menekan tombol piala, dan memberi 

penilaian dengan menekan tombol penilaian. Halaman siswa dapat dilihat pada 

gambar 4.23. 

 
Gambar 4. 23. Halaman Siswa. 
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4.6.13  Halaman Orangtua 

Pada halaman ini, admin dapat menambah data orangtua dengan menekan 

tombol tambah, menghapus data orangtua dengan menekan tombol hapus, 

mengrubah data orangtua dengan menekan tombol ubah, serta terdapat eksport dan 

import data orangtua dengan menekan tombol eksport, import. Halaman orangtua 

dapat dilihat di gambar 4.24. 

 
Gambar 4. 24. Halaman Orangtua. 

 

4.6.14  Halaman Ubah Jadwal Kelas 

Pada halaman ini, admin dapat menambah, menghapus, dan merubah jadwal 

pelajaran yang sudah disiapkan oleh kurikulum yang telah di setujui oleh kepala 

sekolah dengan menekan tombol tambah, maka admin dapat menambah jadwal 

kelas tersebut.  Halaman ubah jadwal pelajaran dapat dilihat pada gambar 4.25. 
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Gambar 4. 25. Halaman Ubah Jadwal Kelas. 

 

4.6.15  Halaman Mata Pelajaran 

Pada halaman ini, admin dapat menambah mata pelajaran dengan menekan 

tombol tambah, merubah mata pelajaran dengan menekan tombol ubah, dan 

menghapus mata pelajaran yang telah disiapkan oleh kurikulum dengan menekan 

tombol hapus. Halaman mata pelajaran dapat dilihat pada gambar 4.26. 

 
Gambar 4. 26. Halaman Mata Pelajaran. 

 

4.6.16  Halaman Dashboard Guru 

Berikut ini adalah halaman untuk akun guru. Pada halaman ini, terdapat 

fitur-fitur yang dapat digunakan antara lain, pesan, kalender, jadwal kelas, 
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kehadiran, tugas, jadwal ujian, acara, hingga papan berita. Halaman dashboard 

admin dapat dilihat pada gambar 4.27. 

 
Gambar 4. 27. Halaman Dashboard Guru. 

 

4.6.17  Halaman Pesan 

Pada halaman ini guru dapat mengirim pesan kepada semua user, dimana 

admin dapat mengirim pesan dengan klik tombol menulis pesan, lalu tulis kepada 

siapa pesan itu ditujukan, dan apa isi pesannya. Halaman pesan dapat dilihat pada 

gambar 4.28. 

 
Gambar 4. 28. Halaman Pesan. 
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4.6.18  Halaman Kalender 

Pada halaman ini guru hanya dapat melihat kalender perbulan/ perminggu/ 

perhari yang masih kosong atau yang belum ada event. Halaman kalender dapat 

dilihat pada gambar 4.29. 

 

Gambar 4. 29. Halaman Kalender. 

 

4.6.19  Halaman Jadwal Kelas 

Pada halaman ini, guru dapat melihat jadwal kelas pada masing-masing 

kelas dengan menekan tombol oprasi, kemudian guru dapat melihat jadwal kelas. 

Halaman jadwal kelas dapat dilihat pada gambar 4.30. 

 
Gambar 4. 30. Halaman Jadwal Kelas. 
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4.6.20  Halaman Lihat Jadwal Kelas 

Pada halaman ini, guru hanya dapat melihat jadwal pelajaran yang sudah 

disiapkan oleh kurikulum yang telah di setujui oleh kepala sekolah.  Halaman ubah 

jadwal pelajaran dapat dilihat pada gambar 4.31. 

 
Gambar 4. 31. Halaman Lihat Jadwal Kelas. 

 

4.6.21 Halaman Absensi 

Pada halaman absensi, guru dapat mengabsen siswa yang masuk hari ini 

dan juga menggedit absensi siswa sebelumnya, dengan mengisi kelas, mata 

pelajaran dan tanggal kemudian klik tombol kontrol kehadiran. Halaman absensi 

dapat dilihat pada gambar 4.32 dan 4.33. 
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Gambar 4. 32. Halaman Mengisi dan Mengubah Absensi. 

Lanjutan dari gambar diatas, jika sudah mengisi kelas, mata pelajaran dan tanggal, 

maka guru dapat mengisi apakah siswa tersebut hadir, tidak hadir, atau terlambat, 

dan dapat merubahnya sesuai dengan tanggal dan mata pelajarannya. Halaman 

tampilan absensi dapat dilihat pada gambar 4.33. 

 
Gambar 4. 33. Halaman Absensi. 
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4.6.22 Halaman Melihat Absensi 

Pada halaman ini memiliki 2 tampilan yang berbeda pada setiap akun. 

Pada gambar dibawah menggambarkan absensi untuk guru dan kurikulum. Gambar 

dapat dilihat pada gambar 4.34, 4.35, dan 4.36. 

 
Gambar 4. 34. Halaman Statistik Kehadiran. 

Pada gambar 4.35 terdapat 2 grafik yaitu grafik kehadiran perhari, dan kehadiran 

hari ini. Pada gambar 4.36 bertujuan untuk mencari kehadiran siswa perhari, dengan 

cara memasukkan kelas, tanggal, dan status, setelah itu klik cari. 

 
Gambar 4. 35. Halaman Laporan Kehadiran Perhari. 

Pada gambar 4.36 adalah tampilan dari hasil pencarian pada gambar 4.35, yang 

menampilkan report perhari pada setiap kelas. 
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Gambar 4. 36. Halaman Laporan Perhari. 

 

4.6.23  Halaman Siswa 

Pada halaman ini, guru hanya dapat melihat absensi siswa, melihat lembar 

penilaian siswa, serta melihat profil siswa. Halaman siswa dapat dilihat pada 

gambar 4.37. 

 
Gambar 4. 37. Halaman Siswa. 
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4.6.24  Halaman Tugas 

Pada halaman ini, guru dapat memberikan tugas kepada siswanya dengan 

cara menekan tombol tambah tugas, dan mengisi form tambah tugas pada gambar 

4.38. Halaman tugas dapat dilihat pada gambar 4.39. 

 
Gambar 4. 38. Halaman Tugas. 

Pada gambar 4.39. guru mengisi form tambah tugas, mulai dari judul, 

deskripsi, deadline, file tugas, kelas, dan mata pelajaran. Halaman file tugas dapat 

dilihat pada gambar 4.39. 

 
Gambar 4. 39. Halaman Tambah Tugas. 
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4.6.25  Halaman Daftar Ujian 

Pada halaman ini, guru hanya dapat melihat daftar ujian yang telah diberikan 

admin, dan yang telah disetujui oleh kepala sekolah. Halaman daftar ujian dapat 

dilihat pada gambar 4.40. 

 
Gambar 4. 40. Halaman Daftar Ujian 

 

4.6.26  Halaman Papan Berita 

Pada halaman ini guru hanya dapat melihat berita apa yang telah di tulis oleh 

admin. Halaman berita dapat dilihat pada gambar 4.41. 

 
Gambar 4. 41. Halaman Papan Berita. 
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4.6.27  Halaman Acara 

Pada halaman ini, guru hanya dapat melihat acara/ kegiatan apa saja yang 

telah dituliskan oleh admin.halaman acara dapat dilihat pada gambar 4.42. 

 
Gambar 4. 42. Halaman Acara. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

Setelah melakukan Kerja Praktik di SMK Mahardhika Surabaya 

khususnya dibagian kurikulum sebagai pemegang bagian teknologi inormasi, 

penulis mencoba menarik kesimpulan serta memberikan sedikit saran dalam 

perbaikan kinerja sistem absensi siswa. 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan laporan Kerja Praktik ini dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aplikasi absensi siswa pada SMK Mahardhika Surabaya dapat memenuhi 

kebutuhan dalam kegiatan belajar mengajar didukung oleh teknologi informasi 

dan mengurangi penggunaan kertas. 

2. Aplikasi absensi siswa pada SMK Mahardhika Surabaya dapat mencatat proses 

absensi siswa dan absensi susulan. 

3. Aplikasi dapat menghasilkan laporan kehadiran, terlambat, dan alpha. 

 

5.2 Saran 

Penulis menyadari bahwa dalam membangun Aplikasi Absensi Siswa 

masih terdapat kelemahan. Penulis memiliki saran pengembangan aplikasi yaitu : 

1. Aplikasi dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan data siswa sebagai 

acuan melakukan absensi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

2. Aplikasi dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan pada sistem 

penjadwalan yang ada disekolah sebagai acuan guru dalam melakukan absensi. 
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3. Hasil dari laporan dapat diakumulaikan menjadi nilai kehadiran siswa sehingga 

dapat digunkan wali kelas dalam memberikan nilai kehadiran siswa pada saat 

penerimaan rapot semeste
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