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i ABSTRAK i 

 

Aplikasi Absensi dan pengelolaan data siswa dan guru diperlukan disetiap pendidikan. Dalam 

perakteknya masih bayak sekolah yang melakukan absensi dan pengelolaan data sekolah masih menggunakan 

cara tulis tangan dan diinput menggukan MS Office Excel. Maka diperlukan lah suatu sistem absensi dan 

pengelolaan data yang dapat mempermudah pencatatan dan pengelolaan data siswa dan guru secara cepat dan 

akurat. Pembuatan aplikasi ini akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, analisis sistem yang 

berjalan, rancangan sistem baru, dan menerapkan sistem yang baru. Sistem ini akan dibuat menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan MySQL sebagai pengelolaan database. Sebagai hasil akhir akan dibuatnya sebuah 

aplikasi berbasis web, yaitu Aplikasi Absensi, Monotoring Kehadiran Dan Pengelolaan Data Siswa Dan Guru 

Di SMP Negeri 2 Karang Intan memiliki fungsi seperti: pengelolaan data guru, data siswa, data absensi, serta 

pemberitahuan absensi menggunakan Gemail Gateway yang masuk langsung ke orang tua siswa. Dengan 

dibuatnya aplikasi ini, maka kegiatan proses absensi dan pengelolaan data siswa dan guru akan lebih cepat dan 

akurat agar bisa dipantau lebih mudah oleh guru dan orang tua siswa.  

Kata Kunci: Aplikasi, Absensi, PHP, MySQL, SMP Negeri 2 Karang Intan 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ABSTRACT 

 

Attendance applications and student and teacher data management are needed in every education. In 

practice, there are still many schools that carry out attendance and school data management still use handwriting 

and input using MS Office Excel. So we need an attendance system and data management that can facilitate the 

recording and management of student and teacher data quickly and accurately. Making this application will be 

done by collecting data, analyzing the current system, designing a new system, and implementing a new system. 

This system will be created using the PHP and MySQL programming languages as database management. As a 

final result, a web-based application will be made, namely the Attendance Application, Attendance Monitoring 

and Management of Student and Teacher Data. At SMP Negeri 2 Karang Intan, it has functions such as: 

managing teacher data, student data, attendance data, and notification of attendance using the incoming Gemail 

Gateway. directly to the parents. With this application made, the attendance process activities and data 

management of students and teachers will be faster and more accurate so that it can be monitored more easily by 

teachers and parents of students. 
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PENDAHULUAN 

Absensi dan pengelolaan data sangat penting bagi dunia pendidikan, karna begitu besarnya data yang harus 

dikelola oleh admistrasi sekolah, maka dari itu sistem informasi absensi dan pengelolaan data ini sangat 

membatu bagi admistrasi sekolah untuk pencarian, rekap dan pelaporannya. 

Dalam perkembangan teknologi informasi sering dimanfaatkan oleh beberapa instansi, bagitu juga dengan 

SMP Negeri 2 Karang Intan yang bertempat di Jl. Ir. P. M. Noor Mandiangin ingin memanfaatkan teknologi 

informasi sebagai penunjang proses belajar mengajar, salah stau proses penting yang dibutuhkan dalam 

menunjang kegiatan belajar mengajar adalah presensi siswa dan guru serta pengelolaan data. Saat ini SMP 

Negeri 2 Karang Intan melakukan pencatatan dan bebrapa pengelolaan data serta presensi masih secara manual 

dan juga diinput menggukan MS Office Excel, dimana pengelolaan data guru dan siswa serta pencatatan presensi 

siswa dan guru masih beberapa dalam bentuk kertas yang dilakukan oleh tata usaha sekolah dan wali kelas, 

sedangkan lembaran presensi tersebut akan dikelola oleh bagain kurikulum sebagai nilai kehadiran siswa. Proses 

pencatatan presensi terdapat masalah dari sisi wali kelas. Maka dari itu para dewan guru yang menjadi wali 

kelas membutuhkan informasi presensi siswa agar memudahkan pencatatan sebagi bahan evaluasi kepada orang 

tua siswa. 

Bedasarkan permasalahan diatas, maka diberikan solusi untuk permasalahan yang ada. Solusi yang akan 

diberikan pembuatan aplikasi presensi dan pengelolaan data guru dan siswa pada SMP Negeri 2 Karang Intan 

yang memudahkan bagi wali kelas dan tata usaha sekolah, sehingga mempermudah untuk pelaporan kepada 

orangtua siswa dengan lebih akurat. Berdasarkan solusi tersebut diharapkan proses presensi dan pengelolaan 

data dapat berjalan lebih baik dan maksimal.  

Berdasarkan uraian diatas, dilihat dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian oleh  (Pitri & Sukatmi, 

2018) yang berjudul “Aplikasi Absensi Siswa Berbasis Webdengan Dukungan Gemail Gateway pada Smk 

Kridawisata Bandar Lampung” kemudian penelitian  (Sabirin, Raufun, Hamid, & Amrol, 2019) yang berjudul 

“Sistem Informasi Kehadiran Dan Pelanggaran Siswa Smpn 2 Siompu Barat Berbasis Web” dari kedua 

penelitian diatas hasil yang didapatkan yaitu mempermudah dalam melakukan presensi siswa secara 

komputerisasi. 

 

 

METODE 

 Adapun metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data, yaitu : 

a. M etode Pengamatan (Observasi)  

Dalam metode ini saya akan melakukan pengamata secara langsung pada kegiatan yang dilakukan oleh guru-

guru, wali kelas dan tata usaha sekolah. Tujuannya untuk mendapatkan data-data yang saya inginkan  untuk 

perancangan aplikasi absensi dan pengelolaan data siswa dan guru. 

b. M etode Wawancara (Interview) : 

Dalam metode ini saya akan melakukan dialog secara langsung pada guru-guru, wali kelas dan petugas 

administarsi sekolah agar bisa mengetahu permasalahaan apa saja yang bisa saya selesaikan dengan 

pengelolaan aplikasi. 

c. Studi Pustaka 

Dalam metode ini saya akan melakukan pengambilan data-data dengan cara membaca dan memahami buku-

buku yang berkaitan langsung dengan judul penelitian serta mencari beberapa informasi jurnal ilmiah serta 

bahan-bahan yang publikasi perpustakaan yang berkaitan dengan aplikasi absensi dan pengelolaan data guru 

dan siswa sebagai bahan masukkan dan tambahan penelitian yang bermanfaat untuk melengkapi penulisan 

laporan akhir. 

d. Studi Dokumentasi :  

Dalam meode ini saya mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai literatur dari situs di internet, jurnal 

ilmiah, dan bacaan yang berkaitan langsung dengan aplikasi absensi dan pengelolaan data guru dan siswa. 

 

  



H ASIL DAN PEM  BAHASAN 

Hasil dari pen elitian ini yaitu Aplikasi Absensi, Monotoring Kehadiran Dan Pengelolaan Data Guru Dan Siswa 

Di SMP Negeri 2 Karang Intan. 

 

Berikut ini gambaran us e case diagram untuk pembuatan Aplikasi Absensi, Monotoring Kehadiran Dan 

Pengelolaan Data Guru Dan Siswa Di SMP Negeri 2 Karang Intan. 

 
G ambar 1. 1 U se case di agram 

 

Be rikut ini gambaran Flowchart Usulan Baru dari Aplikasi Absensi, Monotoring Kehadiran Dan Pengelolaan 

Data Guru Dan Siswa Di SMP Negeri 2 Karang Intan. 

 
Gambar 1. 2 Flowchart Usulan Baru 

 

Berikut ini gambaran class diagram dari Aplikasi Absensi, Monotoring Kehadiran Dan Pengelolaan Data Guru 

Dan Siswa Di SMP Negeri 2 Karang Intan. 

 
G ambar 1. 3 C lass Diagram 

  



Tam pilan Antar Muka Ma sukan Sistem 

Hasil dari implemntasi tampilan m enu antar muka masukan system, yaitu : 

1. Tampilan Login 

 
G ambar 1. 4 Tampilan Login 

Cara kerja 

a. Isikan username dan password  yang terdaftar diadmin, 

b. Setelah meisikan data pada bagian a maka kilk tombol Login untuk masuk ke halaman branda. 

 

2. Tampilan Baranda. 

 
G ambar 1. 5 Tampilan Baranda Admin 

 

 
G ambar 1. 6 Tampilan Baranda Kepala Sekolah 

 



 
Gambar 1. 7 Tampilan Baranda Wali K  elas 

 

 
Gam bar 1. 8 Tampilan Baranda Pengawas 

Cara kerja : 

a. Setlah berhasil login 

 

3. Tampilan H alaman Data Guru 

 
G ambar 1. 9 Tampilan Data G  uru 

Cara kerja : 

a. Untu menambahkan data guru yang baru kilk tombol tambah dan isikan data sesuai kolom yang ada. 

b. Untuk meyimpan data klik tombol save data akan tersimpan gambar 1.9 dan untuk membatalkan isian 

data kilk tombol close untuk membatalkan penyimpanan data. 

c. Untuk edit data silahkan klik tombol edit pada kolom aksi dan edit data guru yang di inginkan, setelah 

diedit klik tombol save untu menyimpan data maka data berubah di gambar 1.9, unutk membatalkan 

editan data klik tombol close maka data tidak akan tersimpan. 



d. Untuk mengapus data guru kilk tombol hapus pada kolom aksi, klik tombol Ya untuk hapus data maka 

akan terhapus pada gambar 1.9 dan klik tombol close untuk membatalkan hapus pada data. 

 

4. Tam pilan Data Siswa 

 
Ga mbar 1. 10 T ampilan Data S iswa 

Cara kerja : 

a. Untu menambahkan data siswa yang baru kilk tombol tambah dan isikan data sesuai kolom yang ada. 

b. Untuk meyimpan data siswa klik tombol save maka akan tersimpan gambar 1.10 dan untuk 

membatalkan isian data kilk tombol close untuk membatalkan penyimpanan data. 

c. Untuk edit data silahkan klik tombol edit pada kolom aksi dan edit data siswa yang di inginkan, setelah 

data siswa diedit klik tombol save untu menyimpan data maka data berubah di gambar 1.10, unutk 

membatalkan editan data klik tombol close maka data tidak akan tersimpan. 

d. Untuk memberhentikan siswa klik tombol berhenti pada kolom aksi, isikan data siswa yang akan 

diberhentikan lalu klik tombol save untuk meyimpan data, data pun akan muncul pada data siswa 

diberhentikan, untuk membatalkan isian data klik tombol close maka data akan dibatalkasn 

e. Untuk meluluskan siswa kilk tombol lulus pada kolom aksi, laulu isikan tahun lulus siswa untuk 

meyimpan klik tombol Ya maka data siswa tersebut akan muncul di data alumni, untuk membtalkan 

isian data tersebut klik tombol close maka data pun dibatalkan. 

f. Untuk mengapus data siswa kilk tombol hapus pada kolom aksi, klik tombol Ya untuk hapus data, maka 

data pada gambar 1.10 akan terhapus dan klik tombol close untuk membatal hapus pada data. 

 

5. Tampilan Entry Absnsi Siswa 

 
Gambar 1. 11 Tampilan Entry Absnsi Siswa 

Cara kerja : 

a. Untu menambahkan daftar hadir siswa kilk tombol tambah pilih kehadiran siswa tersebut sesuai dengan 

yang ada dalam kelas. 

b. Untuk meyimpan daftar hadir klik tombol save data tersimpan pada gambar 1.11 dan untuk 

membatalkan isian daftar hadir kilk tombol close untuk membatalkan datar hadir. 

c. Untuk lihat data yang telah di simpan klik tombol lihat data pada kolom detil maka data akan terlihat 

semuanya dan data tersbut bisa dirubah sesuai dengan keadaan, apabila ada perubahan bisa pilih tombol 



edit untuk meyimpan data baru, unutk membatalkan editan data klik tombol close maka data tidak akan 

tersimpan. 

 

6. Tampilan Pengawas Entry Absnesi Guru 

 
Gambar 1. 12 Tampilan pengawas Entry Absnesi Guru 

Cara kerja : 

a. Untu menambahkan daftar hadir guru kilk tombol tambah pilih kehadiran guru tersebut sesuai 

keterangan kehadiran. 

b. Untuk meyimpan daftar hadir klik tombol save data tersimpan pada gambar 1.12 dan untuk 

membatalkan isian daftar hadir kilk tombol close untuk membatalkan datar hadir. 

c. Untuk lihat data yang telah di simpan klik tombol lihat data pada kolom detil maka data akan terlihat 

semuanya dan data tersbut bisa dirubah sesuai dengan keadaan, apabila ada perubahan bisa pilih tombol 

edit untuk meyimpan data baru, unutk membatalkan editan data klik tombol close maka data tidak akan 

tersimpan. 

7. Tam pilan Keluar/logout 

 
Gam bar 1. 13 Tampilan Keluar/logout 

Cara kerja : 

a. Untu keluar dari halaman web klik tanda arah kebawah di samping tulisn “Hello, nama user” kanan 

atas. 

b. Lalu klik keluar maka aka ada pemebritahuan “Anda Yakin Akan Logout ?” pilih tombol ok untuk 

keluar sistem dan kilik cancel untuk batal keluar sistem. 

  



Tam pilan Antar mu ka Keluaran Sistem 

Pada Tampilan ini menampilkan Output hasil dari pengolahan yang telah diinput pada sistem. 

1. Laporan Surat Pernyatan Wali Kelas 

 
Gambar 1. 14 Laporan Surat Pernyatan Wali Kelas 

 

2. Laporan Alumni 

 
Gambar 1. 15 Laporan Alumni 

 

3. L aporan Data Guru 

 
G ambar 1. 16 L aporan Data Guru 

 

  



4. L aporan Absensi Guru 

 
G ambar 1. 17 Laporan Absensi Guru 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Setalah melakukan analisia, perancangan, dan implementasi aplikasi absensi dan pengelolaan data guru 

dan siswa SMP Negeri 2 Karang Intan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagi berikut: 

a. Aplikasi didukung dengan fasilitas pencarian data pada setiap sub menunya 

b. Aplikasi mampu melakukan proses pengelolaan data dan meinputkan kehadiran siswa dengan mudah 

dan cepat. 

c. Aplikasi dapat menghasilkan beberapa laporan rekap abensi dan laporan data lainnya dengan lebih 

akurat 

 

2. Saran 

Adapun hal yang di sarankan dari hasil penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 2 Karang Intan dalam 

Pengembangannya : 

1. Diharapkan kedepannya dalam pengembannya sistem di buat dengan multi user yang bias di akses oleh 

semua guru-guru, orang tua siswa dan siswa tersebut. 

2. Aplikasi dapat dikembangkan kedalam sistem operasi android 

3. Belum adanya fitur seperti API WhatsApp dan SMS Gateway. 

4. Belum adanya pengelolaan file berkas data guru dan siswa 
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