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ABSTRAK 

 

Sistem Monitoring Praktek Kerja Lapangan pada SMK Negeri 1 Banjarbaru menjelaskan upaya untuk 

mengontrol kegiatan/aktifitas siswa dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan, upaya mengontrol ini 

terjadi karena banyaknya siswa yang melakukan kecurangan dengan tidak hadir/datang ke tempat prakerin. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi kelapangan secara langsung, wawancara dengan guru 

dan siswa, melihat buku-buku laporan praktek siswa serta menggunakan teori-teori yang telah didapat 

selama perkuliahan dan juga buku-buku penunjang. 

Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan DFD, sedangkan untuk implementasinya menggunkan 

bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 

Hasil dari rancang bangun ini adalah aplikasi monitoring prakerin online yang tidak hanya mampu 

memonitoring kegiatan serta kehadiran siswa/i selama prakerin tetapi juga bisa melakukan pemilihan 

tempat magang dan penilaian siswa/i selama prakerin. 

 

Kata Kunci : DFD, PHP, MySQL 

 

 

ABSTRACT 

 

The Field Work Practice Monitoring System at SMK Negeri 1 Banjarbaru explains the effort to control the 

activities / activities of students in the implementation of field work practices, the effort to control this 

occurs because many students cheat by not attending / coming to the apprenticeship place. 

In this study using direct field observation methods, interviews with teachers and students, looking at 

student practice report books and using theories that have been obtained during lectures and also 

supporting books. 

This system is designed using DFD modeling, while for implementation it uses the programming language 

PHP and MySQL database. 

The result of this design is an online internship monitoring application that is not only able to monitor the 

activities and attendance of students during the internship but also can choose the place of apprenticeship 

and student assessment during the internship. 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

 

Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) adalah 

kegiatan pendidikan, pelatihan dan 

pembelajaran yang dilaksanakan di Dunia 

Usaha atau Dunia Industri, kegiatan tersebut 

sebagai suatu upaya pendekatan ataupun 

untuk meningkatkan mutu siswa-siswi 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan 

kompetensi keahlian yang telah dipilih serta 

sesuai dengan bidangnya. 

Sekolah menengah Kejuruan (SMK) 

merupakan lembaga yang memiliki suatu 

kegitan wajib yaitu kegiatan Praktik Kerja 

Industri (PRAKERIN), Praktik Kerja 

Industri (PRAKERIN) ini adalah sebuah 

kegiatan yang memiliki tingkatan penting 

dan akan memberikan pengalaman yang akan 

digunakan dimasa yang akan datang oleh 

siswa-siswi. dengan pengalaman terjun 

langsung di dunia usaha atau dunia industri 

itu akan meningkat mental siswa-siswi pada 

saat bekerja nanti. 

Untuk mempermudah pemantauan kegiatan 

dan kehadiran siswa-siswi selama 

melaksanakan prakerin, pemilihan tempat 

prakerin, pendaftaran serta verifikasi untuk 

melakukan kegiatan prakerin dan sekaligus 

menghemat pengeluaran dana sekolah untuk 

biaya transport Pembimbing Sekolah ke 

Dunia Usaha atau Dunia Industri tempat 

siswa-siswi tersebut magang, maka dibuatlah 

sebuah aplikasi berbasis web yang bisa 

memonitoring kegiatan siswa-siswi selama 

melaksanakan kegiatan prakerin di Dunia 

Usaha atau Dunia Industri. 

Alasan inilah yang membuat tertarik untuk 

membuat aplikasi monitoring online dengan 

judul “APLIKASI MONITORING 

PRAKERIN ONLINE BERBASIS WEB 

MENGGUNAKAN FRAMEWORK 

LARAVEL DAN MYSQL” yang 

didalamnya berisi informasi kegiatan dan 

kehadiran siswa-siswi selama melakukan 

kegiatan prakerin serta beberapa menu yang 

bisa mempermudah operator sekolah dalam 

mengumpulkan data-data siswa-siswi yang 

ingin atau sedang melakukan kegiatan 

prakerin. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Analisis Sistem yang Berjalan 

Sistem prakerin yang berjalan pada SMKN 1 

Banjarbaru selama ini masih manual dari 

proses persiapan prakerin sampai setelah 

selesai prakerin. Dimulai dari Kaprog 

menerima data dari masing-masing wali 

kelas XI, lalu memilihkan pembimbing 

prakerin untuk bertanggungjawab ke setiap 

siswa. 

Pengawasan terhadap siswa yang 

melaksanakan prakerin juga akan mengalami 

kesulitan dalam memantau siswa dalam 

melaksanakan PKL, apabila sekolah harus 

mengunjungi satu persatu dari tempat siswa 

melaksanakan PKL. Pihak sekolah akan 

sangat rugi biaya dan waktu dalam 

pelaksanaan PKL jika harus mengunjungi 

siswa ke tempat pelaksanaan PKL. Apabila 

dari pihak sekolah tidak memantau siswa 

dalam kegitan PKL dan hanya mengacu pada 

buku kegiatan harian yang diberikan pada 

siswa maka siswa tidak akan disiplin dan 

tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan 

PKL sehingga tujuan sekolah dalam 

memberikan pengalaman kerja didunia nyata 

tidak tercapai dengan baik. 

Dari permasalahan di atas penyusun 

mengusulkan untuk membuat Aplikasi 

Monitoring Prakerin Online Berbasis Web 

Menggunakan Framework Laravel dan 

Mysql di SMKN 1 Banjarbaru yang mampu 

digunakan untuk memantau siswa secara 

realtime. Sistem ini dapat mengetahui 

kegiatan siswa setiap hari di tempat 

pelaksanaan PKL, dengan sistem ini pihak 

sekolah akan lebih menghemat biaya dan 

waktu. 

2. Analisis Terhadap Sistem Lama 

Analisis terhadap sistem lama ini dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui dan menentukan 

masalah yang sebenarnya. Berikut ini 

merupakan flowchart sistem prakerin yang 

sedang berjalan di SMKN 1 Banjarbaru. 

 

 



3. Usulan Sistem Baru 

Usulan sistem baru ini merupakan sebuah 

solusi yang diusulkan untuk memperbaiki 

kekurangan atau permasalahan yang ada 

pada sistem lama agar sistem menjadi lebih 

efektif dan efisien. Usulan sistem yang baru 

yaitu Kaprog (Ketua Program Keahlian) 

menginput data siswa yang akan 

melaksanakan prakerin, siswa login 

menggunakan akun yang sudah dibuatkan 

oleh operator. Siswa mengunggah berkas-

berkas yang diperlukan dan diverifikasi oleh 

operator. Selama prakerin siswa wajib 

mengisi logbook setiap hari secara online, 

sebagai bukti kegiatan dan kehadiran siswa 

prakerin. Setiap user mempunyai fungsi yang 

berbeda yang bisa diakses dalam aplikasi ini. 

4. Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis Kebutuhan sistem adalah kebutuhan 

yang berisi proses – proses apa saja yang 

nantinya yang dilakukan oleh sistem yang 

akan di bangun dan dikembangkan. Pada 

penelitian ini menggunakan tiga kebutuhan 

sistem yaitu kebutuhan data, kebutuhan 

antarmuka dan kebutuhan fungsional yang 

diperoleh dari hasil melakukan observasi dan 

wawancara. 

Kebutuhan Data 

Data yang diolah oleh peraangkat lunak ini 

adalah: 

1.Pengolahan data siswa 

2.Pengolahan data ketua jurusan 

3.Pengolahan data tempat prakerin 

4.Pengolahan data pembimbing lapangan 

5.Pengolahan data pembimbing sekolah 

6.Pengolahan data kehadiran dan kegiatan 

siswa prakerin 

7.Pengolahan data kritik dan saran 

8.Pengolahan data hasil prakerin 

 

Kebutuhan Antarmuka 

Kebutuhan-kebutuhan untuk pengembangan 

perangkat lunak ini adalah sebagai berikut: 

1.Perangkat lunak harus mampu menyimpan 

data yang diinput oleh operator. 

2.Perangkat lunak harus dibangun agar 

mempunyai tampilan yang mudah 

dimengerti oleh pengguna. 

3.Perangkat lunak harus dapat menyimpan, 

mengubah, medan menghapus data. 

 

 

 

5. Rancangan Model Sistem 

 

Perangkat lunak menggunakan metode 

pengembangan waterfall model. Dalam 

waterfall model terdapat beberapa tahapan 

utama yang menggambarkan aktivitas 

pengembangan perangkat lunak. 

 

6. Rancangan Basis Data 

 

Tahap ini mengedentifikasi dan membuat 

perancangan tabel basis data sesuai 

kebutuhan. Tabel-tabel tersebut digunakan 

sebagai dasar pembuatan Aplikasi 

Monitoring Prakerin Online Berbasis Web 

Menggunakan Framework Laravel Dan 

Mysql Di Smkn 1 Banjarbaru. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1.Tampilan Halaman Login 

 Bagian awal dari program ini mengharuskan 

login terlebih dahulu. Login memiliki akses 

penuh dalam manajemen data pada program, 

Tampilan dari menu login sebagai berikut. 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Tampilan Halaman Login 

2.Tampilan Halaman Utama 

Saat menjalankan aplikasi pertama kali 

aplikasi akan menampilkan halaman utama 

admin atau home page. Pada home page 

terdapat beberapa menu yang dapat 

menampilkan informasi. 

 

 

 

 

 

 



3.Tampilan Input Data LogBook 

Pada Halaman Input data logbook berfungsi 

untuk menambahkan data logbook yang 

baru, gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 Tampilan Input Data LogBook 

4.Tampilan Input Data Tempat Magang 

Pada Halaman Input data tempat magang 

berfungsi untuk menambahkan data tempat 

magang untuk siswa yang ingin melakukan 

magang. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 4 Tampilan Input Data Tempat  

Magang 

5.Tampilan Input Data Keuangan Sekolah 

Pada Halaman Input data keuangan sekolah 

berfungsi untuk menambahkan data-data 

keuangan sekolah. 

 

 

 

Gambar 4. 5 Tampilan Input Data Keuangan 

Sekolah 

 

 

 

 

6.Tampilan Input Data Siswa Magang 

Pada Halaman Input data siswa magang 

berfungsi untuk menambahkan data-data 

siswa yang ingin melakukan magang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 6 Tampilan Input Data Siswa 

Magang 

7.Tampilan Input Data Pilih Tempat Magang 

Pada Halaman Input data pilih tempat 

magang berfungsi untuk menambahkan data 

pilihan tempat magang bagi siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 7 Tampilan Input Data Pilih 

Tempat Magang 

8.Tampilan Input Data Penilaian Prakerin 

Pada Halaman Input data penilaian prakekrin 

berfungsi untuk menambahkandata-data 

penilaian sesuai dengan hasil prakerin. 

 

 

 

Gambar 4. 8 Tampilan Input Data Penilaian Prakerin 



9.Tampilan Input Verifikasi Data 

Pada Halaman Input verifikasi data berfungsi 

untuk menambahkan data verifikasi siswa. 

 

 

Gambar 4. 9 Tampilan Input Verifikasi Data 

10.Tampilan Input Data Kritik dan Saran 

Pada Halaman Input data kritik dan saran 

berfungsi untuk menambahkan data kritik 

ataupun saran untuk kemajuan sekolah. 

 

 

Gambar 4. 10 Tampilan Input Data Kritik dan 

Saran 

11. Tampilan Input Data Pengguna 

Pada Halaman Input data pengguna berfungsi 

untuk menambahkan data pengguna yang 

baru, gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 11 Tampilan Input Data Pengguna 

12.Tampilan Input Data Setting 

Pada Halaman Input data setting berfungsi 

untuk menambahkan data setting yang baru, 

gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 4. 12 Tampilan Input Data Setting 

 

13.Tampilan Input Data Menu 

Pada Halaman Input data menu berfungsi 

untuk menambahkan data menu yang baru, 

gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 13 Tampilan Input Data Menu 

14.Tampilan Input Data Statistik 

Pada Halaman Input data statistik berfungsi 

untuk menambahkan data statistik yang baru, 

gambar sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 4. 14 Tampilan Input Data Statistik 

15. Tampilan Input Email 

Pada Halaman Input data email berfungsi 

untuk menambahkan data email yang baru, 

gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 15 Tampilan Input Email 



16. Tampilan Data Hasil Prakerin 

Pada Halaman tampil data hasil prakerin 

menampilkan data hasil prakerin dan 

berfungsi, menambah, menghapus dan 

mengupdate data. 

 

 

 

 

Gambar 4. 16 Tampilan Data Hasil Prakerin 

17.Tampilan Data Jurusan 

Pada Halaman tampil data jurusan berfungsi 

menampilkan data jurusan. 

 

 

 

 

Gambar 4. 17 Tampilan Data Jurusan 

18. Tampilan Data Keuangan Sekolah 

Pada Halaman tampil data keuangan sekolah 

berfungsi menampilkan data keuangan 

sekolah dan berfungsi, menambah, 

menghapus dan mengupdate data. 

 

 

 

 

Gambar 4. 18 Tampilan Data Keuangan 

Sekolah 

 

 

 

 

 

19. Tampilan Data Kritik 

Pada Halaman tampil data kritik berfungsi 

menampilkan data kritik dan berfungsi, 

menambah, menghapus dan mengupdate 

data. 

 

 

 

 

Gambar 4. 19 Tampilan Data Kritik 

20.Tampilan Data Pilih Tempat Magang 

Pada Halaman tampil data tempat magang 

berfungsi menampilkan data berbagai tempat 

magang dan berfungsi, menambah, 

menghapus dan mengupdate data. 

 

 

 

 

Gambar 4. 20 Tampilan Data Pilih Tempat 

Magang 

21. Tampilan Data Saran 

Pada Halaman tampil data saran berfungsi 

menampilkan data saran yang di input oleh 

siswa dan berfungsi, menambah, menghapus 

dan mengupdate data. 

 

 

 

 

Gambar 4. 21 Tampilan Data Saran 

 

 

 



22.Tampilan Data Siswa Magang 

Pada Halaman tampil data siswa magang 

berfungsi menampilkan data siswa yang 

sedang magang dan berfungsi, menambah, 

menghapus dan mengupdate data. 

 

 

Gambar 4. 22 Tampilan Data Siswa Magang 

23. Tampilan Data Siswa Menunggu 

Verifikasi 

Pada Halaman tampil data siswa menunggu 

verifikasi berfungsi menampilkan siswa 

menunggu verifikasi dan berfungsi, 

menambah, menghapus dan mengupdate 

data. 

 

 

 

Gambar 4. 23 Tampilan Data Siswa 

Menunggu Verifikasi 

24.Tampilan Data Siswa Terverifikasi 

Pada Halaman tampil data siswa terverifikasi 

berfungsi menampilkan siswa terverifikasi 

dan berfungsi, menambah, menghapus dan 

mengupdate data 

 

 

 

Gambar 4. 24 Tampilan Data Siswa 

Terverifikasi 

 

 

 

 

 

 

25. Tampilan Data Tempat Magang 

Pada Halaman tampil data tempat magang 

berfungsi menampilkan data berbagai tempat 

magang dan berfungsi, menambah, 

menghapus dan mengupdate data. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 25 Tampilan Data Tempat 

Magang 

26. Tampilan Verifikasi Data 

Pada Halaman tampil verifikasi data 

berfungsi menampilkan data siswa yang 

ingin diverifikasi. 

 

 

 

Gambar 4. 26 Tampilan Verifikasi Data 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

Tampilan keluaran sistem ini merupakan 

hasil dari rancangan antarmuka keluaran 

sistem yang sebelumnya sudah dibuat. 

Berikut tampilan antarmuka keluaran sistem 

: 

 

 

 

 

 

 

 



1.Tampilan Laporan Data Saran 

Pada Halaman laporan data saran ini 

berfungsi untuk melaporkan data saran yang 

sudah di input oleh siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 27 Tampilan Laporan Data Saran 

2.Tampilan Laporan Data Siswa Magang 

Pada Halaman laporan data siswa magang ini 

berfungsi untuk melaporkan data siswa yang 

sedang melakukan magang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 28 Tampilan Laporan Data Siswa 

Magang 

 

 

 

 

 

 

3.Tampilan Laporan Data Tempat Magang 

Pada Halaman laporan data tempat magang 

ini berfungsi untuk melaporkan data tempat 

magang yang sudah di input. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 29 Tampilan Laporan Data 

Tempat Magang 

4.Tampilan Laporan Data Keuangan Sekolah 

Pada Halaman laporan data keuangan 

sekolah ini berfungsi untuk melaporkan data 

kondisi keuangan sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 30 Tampilan Laporan Data 

Keuangan Sekolah 

 

 

 

 

 

 



5.Tampilan Laporan Data Siswa 

Terverifikasi 

Pada Halaman laporan data siswa 

terverifikasi ini berfungsi untuk melaporkan 

data siswa yang sudah terverifikasi oleh 

system. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 31 Tampilan Laporan Data Siswa 

Terverifikasi 

KESIMPULAN 

Adapun pengolahan sistem dan pembahasan 

yang dikemukakan dalam suatu Aplikasi 

Monitoring Prakerin Online Berbasis Web 

Menggunakan Framework Laravel Dan 

MySQL di SMKN 1 Banjarbaru, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1.Aplikasi yang mempermudah petugas 

sekolah dalam memantau kehadiran dan 

kegiatan siswa-siswi yang melaksanakan 

kegiatan prakerin. 

2.Dengan adanya aplikasi ini menghemat 

pengeluaran dana sekolah untuk biaya 

transport pembimbing sekolah. 

3.Memberikan kemudahan dalam pencarian 

data siswa yang sudah mendapatkan tempat 

magang ataupun belum, sehingga 

mempercepat siswa untuk mendapatkan 

tempat magang. 

SARAN 

Untuk pengembangan aplikasi ini 

kedepannya agar menjadi lebih baik lagi, 

maka perlu pengembangan aplikasi dengan 

menambahkan sebagai berikut : 

1.Perlu pengembangan aplikasi agar multi 

flatform, di perangkat mobile seperti Android 

dan Ios, karena memberikan kemudahan 

untuk mengaksesnya. 

2.Pada bagian antar muka aplikasi dapat 

dibuat lebih bagus dan sehingga aplikasinya 

dapat memberikan kemudahan untuk di 

pahami. 

3.Untuk data-data yang dibutuhkan agar 

selalu diperbarui, dan pastikan segala 

keamanan untuk tiap pengelola sebuah 

aplikasi dan siswa ketika mengakses aplikasi. 
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