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ABSTRAK  

 

SMK Telkom Banjarbaru adalah lembaga pendidikan yang menyelengarakan kegiatan pendidikan 

dengan menggunakan metode yang modern, kegiatan pendidikan yang di lakukan diantaranya kelas pembelajaran 

tentang teknologi, wawasan umum, serta kegiatan pendidikan lainnya yang dianggap penting untuk kemajuan 

generasi bangsa. Namun dalam kegiatan pendaftaran Praktek Kerja Lapangan saat ini masih dilakukan secara 

manual. Proses penyimpanan data, serta pembuatan laporan saat ini diarsipkan dalam bentuk berkas yang 

mengakibatkan kesukaran dalam pencarian informasi dan juga memungkinkan terjadinya kesalahan dalam 

penginputan data. Kondisi ini tentu akan dapat memperlambat dan menghambat informasi informasi data. 

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Aplikasi Sistem Informasi Adiminstrasi 

Praktek Kerja Lapangan SMK Telkom Banjarbaru Berbasis Web dapat memberikan solusi yang lebih cepat dalam 

pengolahan data,dan pencarian data serta laporan guru,siswa, lebih efektif dan efisen karena sudah tersimpan 

dalam database sehingga Sistem Informai Administrasi ini dapat mempermudah memberikan informasi dan 

laporan yang cepat kepada pihak sekolah dan siswa yang membutuhkan.  
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ABSTRACT  

 

SMK Telkom Banajrbaru is an educational institution that organizes educational activities using modern methods, 

educational activities carried out include learning classes on technology, general insight, and other educational 

activities that are considered important for the advancement of the nation's generation. However, in the field work 

practice registration activities are currently still done manually. The process of storing data, as well as making 

reports are currently archived in the form of files which makes it difficult to find information and also allows 

errors in data input. This condition will certainly be able to slow down and hinder data information information. 

Based on the data analysis carried out, it was concluded that the Web-Based Application of Information System 

Administration for Field Work Practices at SMK Telkom Banjarbaru can provide a faster solution in data 

processing, and data retrieval and teacher and student reports, more effective and efficient because it is already 

stored in the database so that This Administrative Information System can make it easier to provide information 

and reports quickly to schools and students in need. 
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PENDAHULUAN  

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan yang 

diikuti oleh siswa dengan bekerja secara langsung di dunia usaha atau dunia industri (DU/DI), secara sistematik 

dan terarah dengan supervisi yang kompeten di bidangnya dengan tujuan memperoleh pengalaman dan kecakapan 

penguasaan keahlian di suatu bidang hingga mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. 

Praktik kerja lapangan merupakan bagian dari Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang biasa dikenal juga 

dengan istilah Praktik Kerja Industri (PRAKERIN). Prakerin mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan 

kurikulum SMK tahun 1994, dipertajam dengan kurikulum SMK edisi 1999 dan dipertegas dengan kurikulum 

SMK edisi 2004. Dalam dinamikanya sampai saat ini kurikulum SMK 2013 edisi revisi diberlakukan dengan 

nama Praktik Kerja Lapangan dengan masa pelaksanaan 6-10 bulan, dimana dahulu hanya 3 bulan saja. 

Sistem informasi sekolah berbasis website yang dihasilkan telah valid, praktis dan efisien sehingga layak 

untuk digunakan. Kevalidan dari sistem informasi sekolah berbasis website dapat dilihat dari hasil validasi oleh 

ahli desain dan ahli materi. Berdasarkan hal tersebut, ahli desain dan ahli materi memberikan persentase penilaian 

dengan kategori sangat baik. Sedangkan untuk kepraktisan dan keefisienan dari sistem informasi sekolah berbasis 

website dapat dilihat dari hasil ujicoba produk oleg subjek penelitian 

Berdasarkan uraian diatas maka dibuatlah suatu sistem informasi administrasi untuk alumni SMK 

Telkom Banjarbaru dengan judul penelitian “SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PRAKTEK KERJA 

LAPANGAN SMK TELKOM BANJARBARU BERBASIS WEB” yang diharapkan dapat membantu dan 

mempermudah petugas dan siswa-siswi yang mengikuti Praktek Kerja Lapangan. 
 

METODE  

Dalam penelitian ini ada metode dalam memperoleh data. Adapun metode yang dilakukan dalam 

mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut : 

1. Metode Pengamatan (Observasi) : Dilakukan dengan ikut serta bekerja dikantor SMK Telkom 

Banjarbaru sampai mengamati secara langsung.  

2. Metode Wawancara (Interview) : Dengan metode ini bisa berdialog secara tanya langsung kepada tata 

usaha atau admin SMK Telkom Banjarbaru dibidang pelayanan siswa untuk lebih detail bagaimana 

pelayanan dalam menyampaikan informasi terkait prosedur dan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan. 

3. Studi Dokumentasi : Dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai literatur dari jurnal 

ilmiah, situs-situs di internet, dan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Usulan Sistem Baru 

Usulan sistem baru yang di usulkan untuk meningkatkan dan memperbaharui sistem yang sedang bejalan, 

yaitu dengan merancang dan membuat sitem baru berbasis komputer untuk mempermudah dalam pembuatan data 

siswa yang mengikuti Praktek Kerja Lapangan, juga untuk mempercepat pekerjaan tim coordinator. 

Perangkat Lunak aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman yaitu php dan html yang di 

implemestasikan oleh 3 kategori yaitu Administrasi, Siswa dan Pimpinan. Sistem Informasi ini bisa di akses oleh 

banyak user secara bersamaan. 



 

 
Gambar 1. 1 Flowchart Sistem Usulan Baru 

2. Use Case Diagram 

Diagram Use Case atau Use Case Diagram adalah pemodelan untuk menggambarkan behavior / kelakuan 

sistem yang akan dibuat. Use case diagram menggambarkan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan 

sistem yang akan dibuat. 

Pada Sistem Informasi ini terdapat 3 aktor yaitu Admin, Siswa dan Guru yang mana masing-masing 

memiliki hak akses dan admin memiliki akses ke semua menu artinya dapat melakukan insert, update dan delete 

data. Sedangkan Siswa memiliki akses dalam melakukan pengajuan PKL dan Guru memiliki hak akses dalam 

melihat siswa bimbingannya serta penugasan pengantaran siswa. 

 

 
Gambar 1. 2 Diagram Usecase 

 

 

 
 

 



 

3. Activity Diagram Admin 

Activity diagram memodelkan workflow proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. 

Diagram ini sangat mirip dengan flowchart karena memodelkan workflow dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya 

atau dari aktivitas ke status. 

 
Gambar 1. 3 Activity Diagram Admin 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa admin memiliki tugas/akses dalam mengelola Data 

Wilayah, Data Jurusan, Data Siswa, Data Guru, Data Alumni, Data Instansi, Data Kepsek dan Data Pengajuan 

PKL. Pengelolaan berupa menambah, mengedit dan menghapus data 

 

4. Activity Diagram Siswa 

Dari gambar dibawah dapat dijelaskan bahwa admin memiliki akses dalam megajukan permohonan 

PKL ke instansi tertentu, setelah melakukan pengajuan siswa dapat melihat status pengajuan. Jika diterima maka 

siswa dapat melihat guru pembimbing yang ditugaskan sekolah lewat admin. Pengelolaan berupa menambah, 

mengedit dan menghapus data. 

 

 
Gambar 1. 4 Activity Diagram Siswa 

 



 

5. Activity Diagram Guru 

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan bahwa guru memiliki akses melihat penugasan sebagai guru 

pembimbing PKL dan sebagai guru yang mengantarkan siswa ke tempat PKL. Pengelolaan pada guru terbatas 

berupa menampilkan/melihat data. 

 
Gambar 1. 5 Activity Diagram Guru 

6. Class Diagram  

Class Diagram merupakan salah satu diagram utama dari UML untuk menggambarkan class atau 

blueprint object pada sebuah sistem. Analisis pembentukan class diagram merupakan aktivitas inti yang sangat 

mempengaruhi arsitektur piranti lunak yang dirancang hingga tahap pengkodean. 

Berikut adalah tampilan dari class diagram sistem yang dibangun: 

 
Gambar 1. 6 Class Diagram 

 



 

7. Implementation 

Adapun hasil dari implementasi, tampilan menu antar muka masukan system sebagai berikut: 

a. Halaman Login  

Login digunakan untuk masuk ke menu utama pada aplikasi, login sangat di perlukan 

karena ini adalah salah satu sistem keamanan. 

 

 
Gambar 1. 7 Halaman Login 

b. Halaman Admin 

Halaman Admin mencakup data keseluruhan system, seperti data siswa yang daftar, siswa yang sudah 

diterima dan ditolak, siswa yang sedang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan dan Laporan keseluruhan 

Data. 

 

Gambar 1. 8 Halaman Admin 

 
c. Halaman Dashboard Guru Pembimbing 

Halaman Guru Pembimbing berisikan menu utama dashboard, Penugasan PKL, Pengantaran PKL, dan 

Profile. 



 

 

Gambar 1. 9 Halaman Guru Pembimbing 

 

d. Halaman Siswa 

Halaman Siswa berisikan menu Pengajuan PKL, Surat Balasan, Surat Pengantaran, Kegiatan PKL, dan 

profile. 

 

Gambar 1. 10 Halaman Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan : 

1. Dokumen Praktek Kerja Lapangan siswa dapat terarsip dengan baik. 

2. Sudah ada fitur-fitur laporan dokumen Praktek Kerja Lapangan sehingga dapat memudahkan koordinator 

dalam mengelola data siswa yang mengiktu Praktek Kerja Lapangan sesuai dengan data yang ada. 

3. Memiliki sistem pelaporan pengajuan Praktek Kerja Lapangan secara online sehingga memudahkan 

koordinator dalam mengelola data siswa yang mengikuti Praktek Kerja Lapangan 

4. Proses pendataan siswa yang mengikuti Praktek Kerja Lapangan sudah komputerisasi sehingga lebih efektif 

waktu dalam mencari data. 

Adalam saran dalam pembuatan dan perancangan program ini masih banyak kekurangan yang terdapat 

dalam aplikasi. Sehingga saran-saran yang di dapat dikemukakan dalam penyempurnaan program tersebut antar 

lain: 

1. Aplikasi ini untuk pengembangan kedepannya sebaiknya ditambahkan fitur-fitur seperti pemberitahuan nilai 

hasil dari Praktek Kerja Lapangan yang masuk via Email, agar tidak hanya menyediakan surat pengajuan 

Praktek Kerja Lapangan, pendataan berkas siswa Praktek Kerja Lapangan, dan  lain-lain. 

2. Sistem keamanan dapat ditingkatkan guna terjaganya data penting siswa di sekolah. 

3. Dilakukan update sistem secara berkala untuk memenuhi kebutuhan sistem yang terus berkembang sesuai 

perkembangan waktu dan peningkatan kebutuhan pengguna. 
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