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ABSTRAK 

Pelanggaran adalah perbuatan melanggae,tidak pidana yang lebih ringan daripada keajahatan. Tidak terlaksananya 

peraturan atau tatatertib secara konsisten akan menjadi salah satu penyebab utama terjadi berbagai bentuk dan 

kenakalan murid, baik di dalam maupun diluar sekolah. Untuk mengetahui tingkat kedisiplinan murid dalam 

lingkungan sekolah maka peril sebuah teknologi informasi untuk membantu dalam mengetahui tingkat kedisiplinan 

murid, seperti halnya pekerjaan untuk membuat laporan sanksi dan pelanggaran murid yang dihasilkan dari kegiatan-

kegiatan murid SMA Negeri 1 Pamukan Utara, sebab pembuatan laporan sanksi dan pelanggaran murid pada sekolah 

sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat ketidakdisiplinan para murid dalam lingkungan sekolah. Dalam 

pembuatan aplikasi ini menggunakan metode waterfall, perancangan model sistem menggunakan DFD diagram, 

Bahasa pemrograman yang digunakan PHP dan database yang dipakao Mysql. 

Dengan landasan hal itulah maka dibangun aplikasi sanksi dan pelanggaran berbasis web di SMA Negeri 1 Pamukan 

Utara. Aplikasi ini diharapkan bisa membantu untuk meminimalisir tingkat ketidakdisiplinan murid disekolah 

sehingga pihak sekolah bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan-pembinaan dan 

tindakan/sanksi terhadap murid yang melanggar tatatertib sekolah. 

Diharapkan pada aplikasi ini dapat memperkuat sistem keamanan untuk menghindari manipulasi data oleh pihak yang 

seharusnya tidak boleh menggunakan aplikasi ini. Kemudian, diharapkan penelitan selanjutnya ada pengembangan 

design atau fasilitas yang lebih baik lagi dari aplikasi yang ada. Pada bagian antar muka sistem dapat dibuat lebih 

menarik lagi kedepannya. 
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ABSTRACT 

Violation is the act of violating a less serious crime that a crime. The non-implementation of rules of regulations 

consistently will be one of the main causes of various forms of student delinquency, both inside and outside the school. 

To find out the level of student indiscipline, as well as work to make reports of student sanctions and violations 

resulting from student activities at SMA Negeri 1 Pamukan Utara, because of making sanctions reports and student 

violations at school are needed to determine the level of student indiscipline in the school environment.In making this 

application using the waterfall method, designing the system model using DFD diagrams, the programming language 

used is PHP and the database used is Mysql. On this basis, a web-based application for sanctions and violations was 

built as SMA Negeri 1 Pamukan Utara. This application is expected to help to minimize th level of student indiscipline 

at school, so that the school can determine policies relate to coaching and action/sanctions against students who violate 

school rules. The result of the construction of this application is that it can facilitate the SMA Negeri 1 Pamukan Utara 



in managing violstions. It is hoped that this application can strengthen the security system to avoid data manipulation 

by parties who should not be using this application. Then, it is hoped that further research will develop a design or 

facility that is even better than the existing application. The system interfase can be made even more attractive in the 

future 
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PENDAHULUAN  

Pada sekolah ini terdapat 2 jurusan yaitu IPA dan IPS. Pada Sekolah SMA NEGEI 1 PAMUKAN UTARA mempunyai 

30 orang yang terdiri dari guru, kepala sekolah, dan staff.  

Bagi siswa SMA NEGERI 1 PAMUKAN UTARA yang melakukan pelanggaran akan dikenakan poin pelanggaran 

sesuai aturan yang ditetapkan. Misalnya, ada siswa yang datang terlambat sekolah akan di kenakan sanksi sebesar 3 

poin. Kemudian guru BK akan mencatat kedalam buku dan menghitung nilai poin pelanggaran secara manual. Setelah 

nilai poin di ketahui, maka guru BK dapat menindaklanjuti dengan cara diberikan pembinaan, sanksi, sampai pada 

pemanggilan orang tua.  

Banyaknya siswa menjadi kendala bagi guru BK pada layanan bimbingan konseling. Pencatatan data yang dilakukan 

belum terdokumentasi dengan baik, masih di lakukan secara manual sehingga banyak poin yang tidak terakumulasi 

dan memungkinkan terjadi kesalahan. 

Kesulitan dalam mencari data siswa yang bersangkutan karena harus mencari data siswa satu persatu secara manual 

dan bisa menghabiskan waktu sekitar 15 sampai 20 menit.Kesulitan dalam proses rekap data siswa ketika guru BK 

akan memperingatkan siswa yang sering melanggar.  

Hal tersebut juga kurang efektif, karena orang tua tidak mengetahui perilaku anak terkait pelanggaran  disekolah, 

apabila tidak mendapat surat pemberitahuan sekolah. Sehingga orang tua tidak maksimal dalam pemantauan putra-

putrinya di sekolah. 

SMA NEGERI 1 PAMUKAN UTARA merupakan salah satu instansi pendidikan di Kabupaten Kotabaru yang hadir 

dan berkembang menjadi instansi yang terbaik di bidang pendidikan. Sebagai instansi yang mengutamakan 

kenyamanan dan selalu berupaya untuk memberikan informasi yang terbaik, maka SMA NEGERI 1 PAMUKAN 

UTARA memerlukan satu aplikasi dengan menggunakan komputer yang dapat beroperasi dengan cepat serta akurat 

khususnya pada monitoring siswa. 

Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan tuntutan akses informasi maka dibutuhkan sistem yang dapat 

memberikan sebuah informasi secara cepat. 

Sejumlah penelitian telah dilakukan dalam membangun sebuah aplikasi penyeleksian calon siswa baru diantaranya 

penelitian tentang Analisa dan perancangan aplikasi monpelsis untuk monitoring pelanggaran siswa (studi kasus: smk 

satria jakarta) oleh Sri Indah Darmawanti, Handrie Noprisson( 2018). 

Pada penelitian Sri Indah Darmawanti, Handrie Noprisson (2018) dilakukan penelitian bagaimana merancang dan 

menganalisa aplikasi monitoring pelanggaran siswa berbasisweb yang dapat digunakan dalam pengolahan data yang 

sesuai dengan kebutuhan SMK Satria Jakarta  dengan berbasis web dan mysql. Pada aplikasi monpelsis tersebut tidak 

adanya fitur untuk  absensi siswa. Pada aplikasi monitoring pelanggaran siswa baru ini kedepannya dapat 

dikembangkan dalam penambahan fitur absensi agar lebih mudah bagi pengguna. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka dapat disimpulkan penelitian dengan judul “Aplikasi Monitoring 

Siswa Berbasis Web Pada Sma Negeri Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru” yaitu dengan menggunakan PHP dan 



MySQL. Dimana nantinya sistem ini dapat diharapkan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat umum 

khususnya bagi siswa. 

 

 

METODE  

Adapun metode penelitian yang saya gunakan untuk penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi diatas adalah 

sebagai berikut:  

1.Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan terjun langsung ke SMA Negeri di Kota Banjarmasin 

yang dijadikan objek penelitian diantaranya dengan mengunakan catatan informasi hingga terbentuk catatan bersifat 

pada masalah yang bersangkutan. 

2.Wawancara salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi percakapan langsung dengan 

mengunjungi dan mewawancara pegawaibagian Tata Usaha dari sekolah tersebut. 

3.Metode Literatur, yaitu Metode pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku dan situs situs internet 

misalnya tentang penerimaan siswa baru, penyeleksian siswa baru,  sekaligus dijadikan sebagai landasan dalam 

penulisan laporan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini adalah berbentuk program aplikasi yang berbasis web, supaya membantu pengolahan data 

agar lebih baik dan lebih cepat pada SMAN 1 PAMUKAN UTARA. Diharapkan dengan hasil penelitian ini supaya 

dapat benar-benar bermanfaat dan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. 

Analisis sistem yang berjalan 

Di dalam sistem monitoring siswa pada SMA Negeri 1 Pamukan Utara terdapat beberapa kendala dalam proses 

pengelolaan pelanggaran siswa dan pengolahan data monitoring siswa. Saat ini, pengelolaan data yang dilakukan 

masih bersifat manual, sehingga dirasakan kurang optimal dan menghabiskan banyak waktu baik dalam menyusun 

laporan dan memberi informasi perkembangan belajar siswa. 

 

Berikut ini rancangan Use Case, Sequence diagram dan class diagram  yang digunakan dalam membangun program 

aplikasi ini. 

 

 

 

 

 

a. Use case diagram 



 

  

Gambar 1. 1 Use Case Diagram 

b. Class Diagram 

  

Gambar 1. 2 class diagram 

 

 

 

 

 

 

c. Sequence diagram 



  

Gambar 1. 3 sequence diagram 

Implementasi antar muka ( user interface implementation ) yang diramcang dengan menggunakan bahasa 

pemograman PHP pada aplikasi monitoring pelanggaran dan sanksi siswa berbasis web pada sma negeri 1 pamukan 

utara kabupaten kotabaru sebagai berikut: 

 

a. Menu Login 

Untuk mengelola data pada database, pengguna harus login terlebih dahulu.Rancangan tampilan halaman login 

sebagai berikut : 

  

Gambar 1. 4 Halaman Login 

b. Menu Utama 



Halaman utama atau menu utama adalah tampilan awal dari sistem. Halaman utama mempunyai beberapa menu. 

Rancangan tampilan halaman utama sebagai berikut : 

 

Gambar 1. 5 Halaman Utama 

c. Menu Data Sanksi 

Setelah menginputkan data dan data tersimpan maka akan di tampilkan di tabel data tatatertib. Rancangan tampilan 

halaman tatatertib sebagai berikut : 

  

 

Gambar 1. 6 Halaman Sanksi 

d. Menu Data Walikelas 

Setelah menginputkan data dan data tersimpan maka akan di tampilkan di tabel data wali kelas. Rancangan tampilan 

halaman walikelas sebagai berikut : 

   



 

Gambar 1. 7 Halaman Walikelas 

e. Menu Data Pelanggaran 

Setelah menginputkan data dan data tersimpan maka akan di tampilkan di tabel data gurubk. Rancangan tampilan 

halaman gurubk sebagai berikut : 

 

Gambar 1. 8 Halaman Pelanggaran 

f.  Menu Data Orangtua 

Setelah menginputkan data dan data tersimpan maka akan di tampilkan di tabel data gurubk. Rancangan tampilan 

halaman gurubk sebagai berikut : 

 

 

Gambar 1. 9 Halaman Orangtua 



g. Menu Data Siswa 

 

Gambar 1. 10 Halaman Siswa 

 

Tampilan laporan merupakan hasil dari suatu sistem berbentuk format laporan data yang dihasilkan oleh sistem. 

Tampilan yang di implementasikan dengan menggunakan bahasa pemograman PHP pada aplikasi monitoring 

pelanggaran dan sanksi siswa berbasis web pada sma negeri 1 pamukan utara kabupaten kotabaru adalah sebagai 

berikut : 

1. Laporan Data Walikelas 

 

Gambar 1. 11 Halaman Laporan Walikelas 

2. Laporan Data Siswa 



 

Gambar 1. 12 Halaman Laporan Data Siswa 

3. Laporan Data Orangtua 

 

Gambar 1. 13 Halaman Laporan Data Orangtua 

 

4. Laporan Data Pelanggaran 

 

Gambar 1. 14 Halaman Laporan Data Pelanggaran 



5. Laporan Data Sanksi 

 

Gambar 1. 15 Halaman Laporan Data Sanksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat ditarik  

kesimpulan sebagai berikut :  

1.Aplikasi monitoring siswa berbasis web pada SMAN 1 PAMUKAN UTARA ini digunakan sebagai sarana 

pendukung dalam prosesmonitoring dan evaluasi belajar siswa. 

2.Pengolahan data pelanggaran dan sanksi siswa secara terkomputerisasi akan lebih mudah untuk diproses dan 

menghasilkan laporan secara cepat, dan akurat. 

3.Pada aplikasi ini akan mempermudah Kepala Sekolah untuk melihat laporan sanksi dan pelanggaran siswa. 

 

SARAN 

Untuk pengembangan pembuatan sistem ini dikemudian hari, maka perlu di berikan beberapa saran sebagai berikut 

ini : 

1.Belum dilengkapi verifikasi data saat siswa masuk kedalam aplikasi sehingga berbahaya untuk sistem. 



2.Sistem yang dikembangkan belum dilengkapi dengan menu surat panggilan orangtua jika siswa telah mencapai batas 

maksimal poin. Sistem sebaiknya dilengkapi menu setting surat panggilan orang tua supaya sistem lebih kompleks. 

3.Sistem yang dikembangkan belum dilengkapi dengan sms gateway. Sistem sebaiknya dilengkapi dengan sms 

gateway, untuk memberi notification kepada wali kelas saat ada siswa yang memiliki total poin maksimal dan untuk 

memberi informasi wali murid (orang tua) saat siswa mendapat poin. 
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