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ABSTRACT 

  Attendance information systems used in SMP BOPKRI 1 Wates still 
manually. All student attendance data is recorded and written in a book. This causes the 
length of the reporting student attendance data. In addition, data is also easily lost as it is 
still in the form of writing. 

Starting from these problems, the researchers designed an information 
system based computerized student attendance data using PHP Framework CodeIgniter 
as its programming language and MySQL as its database in order to facilitate the 
attendance data storage. 

With the design of the information system is expected to facilitate the 
attendance in schools to collect data on student attendance by not having to manually 
write the book of and facilitate the making of recap report at any time. 

 

Keywords: Information Systems Student Attendance Data, Php Framework Codigniter, 

MySQL. 
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1.          Pendahuluan 

Sistem pengolahan data merupakan salah satu fungsi dalam memberikan 

pelayanan dan memenuhi setiap tuntutan berbagai pihak. Sistem pengolahan data yang 

baik senantiasa dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi dan dapat 

mengahasilkan informasi secara tepat, cepat dan akurat. 

Data-data dikumpulkan, diolah, disimpan, atau dilihat kembali hingga 

menghasilkan informasi. Semua hal tersebut juga merupakan bagian dari kebutuhan 

sekolah untuk mengelola absensi kehadiran siswa yang ada setiap hari dan memberikan 

sebuah inovasi teknologi informasi yang baru. Tempat dimana diadakan penelitian yaitu 

di SMP BOPKRI 1 WATES mengenai absensi siswa ternyata masih menggunakan cara 

konvensional, berupa teks buku yang dicatat dan ditulis dengan manual. Beberapa 

kendala yang didapat dari absensi manual adalah : 

Kemungkinan terjadi kehilangan data absensi sangat besar, data akan terlihat 

banyak coretan jika terjadi penggantian absensi, semisal jika siswa tidak masuk maka 

akan tercacat sebagai Alfa dalam data absensi, tetapi ternyata pada siang hari pihak wali 

murid mengirimkan surat izin yang tertulis bahwa siswa sakit. Hal ini akan membuat 

catatan data terlihat tidak rapi dikarenakan banyaknya coretan. 

Perekapan data absensi siswa tidak dapat dilakukan kapan saja dan 

membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan semua data absensi siswa. 

Penulis mencoba membuatkan solusi baru dengan suatu rancangan sistem baru 

yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi/komputer yang diharapkan dapat 

mempermudah dalam pendataan absensi siswa.  

Hal seperti ini yang mendorong perlunya pembaharuan, karena itu penulis 

berkeinginan untuk mengadakan penelitian tentang “ PERANCANGAN SISTEM 

INFORMASI DATA ABSENSI SISWA DENGAN PHP FRAMEWORK CODEIGNITER DI 

SMP BOPKRI 1 WATES”.  

2.          Landasan Teori 

2.1  Pengertian Sistem  

 Sistem berawal dari sebuah kata System yang berarti susunan atau cara, Definisi 

sistem dapat dikelompokkan dalam dua arti pendekatan, yaitu prosedur dan komponen 

atau elemennya. Pendekatan sistem yang berdasarkan pada prosedurnya didefinisikan 

sebagai berikut: 
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“Sistem suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling  berhubungan, 

berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan 

suatu sasaran yang tertentu”
1
. 

 Sedangkan prosedur yang didefinisikan Richard F. Neuschel sebagai berikut: 

 “Prosedur adalah suatu urutan-urutan operasi klerikal (tulis menulis) biasnya 

melibatkan beberapa orang didalam satu atau lebih department,  yang diterapkan untuk 

menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi”
2
. 

 Sedangkan definisi sistem yang ditekankan pada komponen adalah Suatu 

kumpulan yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu.  

2.1.1  Karakteristik Sistem 

 Suatu sistem mempunyai karakteristik tertentu, yaitu mempunyai komponen 

(components), batas sistem (boundary), lingkungan luar sistem (environment), 

penghubung (interface) masukan (input), keluaran (output), pengolah (proses), dan 

sasaran (objective) atau tujuan (goal)
3
. 

2.1.2.  Klasifikasi Sistem 

 Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Sistem abstrak (abstract system) dan sistem fisik (physical system) 

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang 

tidak tampak secara fisik. Sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik.   

2. Sistem alamiah (natural system) dan sistem buatan manusia (human made 

system) 

 Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak 

dibuat oleh manusia, sedangkan sistem buatan manusia yang melibatkan 

interaksi antara manusia dengan mesin disebut human machine system. 

3. Sistem tertentu (deterministic system) dan sistem tak tentu (probabistic system) 

                                                 
1
 Jerry Filtz Gerald, Andra F FlitzGerald, Werren D Stallinys, Jr. Fundamentals of System 

Analysis(edisi kedua, Newyork; Koin Willey & Sons, 1981),hal5. 
 
2
 Richard F. Neuschel, Management by System, (edisi kedua ; New York : McGraw-Hill, 1960), hal 

.10 dikutip oleh gecil Gillespia, Accounting System, Prosedures and Methods, (edisi ketiga ; New 
Jersey : Prentise-Hall, 1971),hal.2 
 
3
 M. Ghazali, budi haryanto, Nova Maulan, Reno Nugraha, Dimas Handoko, Konsep Sistem 

Informasi, Teknik Informatika – Universitas Widyatama, TheONEmAn2480, Jakarta 2008. 
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Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat 

diprediksi, contohnya sistem komputer sedangkan sistem tak tentu adalah sistem 

yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung 

probabilitas.    

4. Sistem tertutup (closed system) dan sistem terbuka (open system) 

Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubung dan tidak terpengaruh 

dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya 

campur tangan pihak diluarnya.  

2.2  Konsep Dasar Informasi 

 Informasi adalah hasil dari pengolahan data-data tertentu sehingga 

menghasilkan sesuatu yang bermakna dan dapat dimanfaatkan sebagai landasan dalam 

pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan. 

2.3  Konsep Dasar Sistem Informasi 

 Secara umum sistem informasi merupakan aktivitas-aktivitas yang berisi 

informasi-informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Informasi bagi manajemen 

sangat penting untuk pengambilan suatu keputusan. Sistem informasi didefinisikan oleh 

Robert A. Leitch dan K. Davis sebagai berikut : 

 “Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 

 memepertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung  operasi, 

bersifat manajeral dan kegiatan strategis dari suatu organisasi  dan menyediakan pihak 

luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan”
4
. 

2.4  Konsep Basis Data 

 Basis data merupakan sekumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer 

secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan satu program komputer untuk 

memeperoleh informasi dari basis data tersebut. 

2.4.1  Definisi Basis Data 

 Basis data terdiri atas dua kata, yaitu basis dan data. Basis bisa diartikan 

sebagai markas atau gudang, tempat bersarang/ berkumpul. Sedangkan data sendiri 

adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia 

(pegawai, siswa, pembeli, pelanggan), barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan 

sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, symbol, teks, gambar, bunyi, atau 

kombinasinya (Fathansyah, 1999). 

2.4.2  Tujuan Basis Data 

                                                 
4
 John Burch, Gary Grundnitski, Op. cit., hal. 37-40, diambil dari buku : Jogiyanto HM., MBA., Akt., 

Ph.D., Analisis & Desain Sistem Informasi. Penerbit : ANDI OFFSET Yogyakarta, 2005, hal 11. 
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 Tujuan utama pengolahan data dalam sebuah basis data agar kita dapat 

memperoleh/ menemukan kembali data (yang kita cari) dengan mudah dan cepat 

(Fathansyah, 1999). 

2.4.3  Konsep Analisis PIECES 

 Analisis sistem (systems analysis) dapat didefinisikan sebagai penguraian dari 

suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud  

Aspek analisis PIECES antara lain sebagai berikut (Fatta, 2007): 

1. Analisis Kinerja 

Analisis kinerja ini merupakan bagian dalam kelancaran proses kerja 

dalam suatu organisasi.  

2. Analisis Informasi 

Informasi merupakan komoditas krusial bagi pengguna akhir pada 

suatu sistem dalam mengambil keputusan. 

3. Analisis Ekonomi 

Berdasarkan alasan ekonomi barangkali merupakan motivasi paling 

umum bagi suatu proyek. tetapi jika  dinilai dari pengguna sumber daya, 

tidak efektif karena waktu yang dibutukan dalam pengolahan data cukup 

lama. Sehingga biaya yang dikeluarkan akan berubah dan tidak tetap. 

4. Analisis Keamanan 

Pengendalian atau kontrol diperlukan dalam sebuah sistem. Kontrol 

dipasang untuk meningkatkan kinerja sistem, mencegah atau mendeteksi 

kesalahan sistem, menjamin keamanan data, informasi dan persyaratan. 

5. Analisis Efisiensi 

Efisiensi menyangkut bagaimana menghasilkan output sebanyak-

banyaknya dengan input yang sekecil mungkin.. 

6. Analisis Layanan 

Dalam suatu organisasi peningkatan pelayanan dan keputusan 

manajemen merupakan suatu tujuan yang penting. Karena kriteria penilaian 

di mana kualitas suatu sistem bias dikatakan baik. 

2.4.3 Diagram UML (Unified Modelling Language) 

Perancangan sistem yang digunakan penulis untuk membangun pemodelan 

sistem informasi data absensi siswa adalah dengan menggunakan UML. UML adalah 

bahasa standar yang digunakan untuk menjelaskan dan menvisualisasikan artifak dari 

proses analisis dan desain berorientasi objek. 

Adapun diagram yang diguanakan penulis dalam melakukan pemodelan dalam 

membangun sistem informasi data absensi siswa, antara lain sebagai berikut : 

2.4.4.1     Use Case Diagram 
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 Use Case Diagram menerangkan alur dari aplikasi jika dilihat 

dari sudut pandang orang yang berada di luar sistem(Aktor). 

Tabel 2.1 simbol Use Case Diagram 

Simbol dan Nama Keterangan 

Actor 

 

Actor yang dimaksud adalah berupa 

orang, perangkat keras atau sistem 

lain yang berinteraksi langsung 

dengan aplikasi perangkat lunak. 

Use Case 

 

Use case menjelaskan urutan kegiatan 

yang dilakukan actor dan sistem. Use 

case hanya menjelaskan apa yang 

dilakukan actor dan sistem, bukan 

bagaimana keduanya melakukan 

kegiatan. 

 

 

Dependency 

 

Dependency merupakan relasi yang 

memberikan penjelasan terhadap 

semua perubahan yang terjadi pada 

salah satu elemen dan mempengaruhi 

elemen yang lain. 

Association 

 

 

Association adalah untuk 

menggambarkan relasi antara actor 

dan use case. 

Generalization 

 

 

Generalization berfungsi untuk 

menggambarkan relasi lanjut antar use 

case. 

 

2.4.4.2 Class Diagram 

Class Diagram adalah untuk memvisualisasikan struktur kelas-

kelas dalam sistem dan juga banyak memperlihatkan hubungan antar 

kelas dan penjelasan detail tiap kelas dalam pemodelan desain dari 

suatu sistem. 

Tabel 2.2 simbol Class Diagram 

Simbol dan Nama Keterangan 

Class 

Class berisi sekumpulan objek yang 

memiliki atribut dan operasi. Class 

dapat pula untuk menjelaskan 
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perangkat lunak maupun perangkat 

keras, baik konsep maupun benda 

nyata.  

Dependency 

 

Dependency merupakan relasi yang 

memberikan penjelasan terhadap 

semua perubahan yang terjadi pada 

salah satu elemen dan mempengaruhi 

elemen yang lain. 

Interface 

 

 

Interface merupakan kumpulan operasi 

tanpa implementasi dari suatu kelas. 

Implementasi operasi dalam interface 

dijabarkan oleh operasi dalam kelas. 

Generalization 

 

Generalization menunjukkan antara 

elemen yang lebih umum ke elemen 

yang lebih khusus atau spesifik. 

Generalization kelas yang lebih 

spesifik (subclass) akan menurunkan 

atribut dan operasi dari kelas yang 

lebih umum(superclass) 

Association 

 

Association mengambarkan hubungan 

antar kelas. 

 

2.4.4.3 Sequence Diagram 

Sequence Diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun 

dalam suatu urutan waktu. Sequence diagram ini memperlihatkan tahap 

demi tahap yang terjadi untuk menghasilkan suatu diagram. 

Tabel 2.3 simbol Sequence Diagram 

Simbol dan Nama Keterangan 

Actor 

 

Actor yang dimaksud adalah berupa 
orang, perangkat keras atau sistem 
lain yang berinteraksi langsung 
dengan aplikasi perangkat lunak. 

Destroy Message 
 

Destroy Message digunakan untuk 
memperlihatkan suatu objek tertentu 
dihancurkan,atau yang dihancurkan 
adalah LifeLine itu tersebut. 
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LifeLine 

 

Menambahkan objek baru pada 
diagram. Setiap objek memiliki garis 
hidup (LifeLine) yang digambarkan 
sebagai garis vertikal dibawah nama 
objek. 

Message 

 

Menggambarkan pesan (message) 
antara dua objek. 

Return Message 

 

Pengembalian dari pengambilan 
prosedur. 

Self Message 

 

Membawa pesan (message) yang 
menuju objek itu sendiri. 

 

2.5     Pengertian Absensi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, arti 'absen' adalah 'tidak 

hadir'. Absensi adalah suatu sistem pencatatan yang dilakukan oleh orang tertentu yang 

bertujuan untuk mengetahui daftar ketidakhadiran seseorang dari tugas atau 

kewajibannya (http://elib.unikom.ac.id). 

2.6 Pengertian CodeIgniter 

CodeIgniter adalah sebuah framework PHP yang dapat membantu memepercepat 

developer dalam pengembangan aplikasi berbasis PHP dibandingkan jika menulis semua 

kode program dari awal (Seto El Kafhi,2007). 

 Framework adalah Framework merupakan sekumpulan  perintah/fungsi dasar 

yang dapat membantu dalam menyelesaikan proses-proses yang lebih kompleks, 

menangani berbagai masalah dalam pemrograman seperti koneksi database, 

pemanggilan variable, dll (Seto El Kafhi,2007). 

2.7  Pengertian XAMPP 

 XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem operasi, 

merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang 

berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL 

http://elib.unikom.ac.id/
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database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan 

Perl. 

2.7.1 Apache 

 Server HTTP Apache atau SERVER Web/www Apache adalah server web yang 

dapat dijalankan dibanyak sistem operasi (Unix, BSD, LINUX, Microsoft Windows dan 

Novell Netware serta platform lainnya) yang berguna untuk melayani dan memfungsikan 

situs web. Protokol yang digunakan untuk melayani fasilitas web/www ini menggunakan 

HTTP. 

2.7.2 MySQL 

 MySQL merupakan turunan salah satu konsep utama dalam basis data yang 

telah ada sebelumnya yaitu SQL(Structured Query Language). MySQL mendukung 

operasi basis data transaksional maupun operasi basis data non-transaksional. 

2.7.3  PHP 

 PHP adalah singkatan dari Hypertext preprocessor, yang merupakan sebuah  

bahasa scripting yang terpasang pada HTML. 

2.8 Pengertian Sublime Text 

 Sublime Text adalah salah satu dari sekian banyak text editor yang digunakan 

untuk memanipulasi sebuah data yang berhubungan dengan pembuatan program, baik 

yang berbasis desktop, web maupun mobile. Sublime sendiri adalah aplikasi open source 

yang artinya bisa didapat secara gratis. 

3.  Analisis dan Perancangan Sistem 

3.1  Tinjauan Umum 

3.1.1  Visi Misi Sekolah 

 SMP BOPKRI 1 WATES mempunyai visi dan misi sebagai berikut: 

 Visi 

  Terbentuknya tamatan yang professional, mandiri berdasar karakter 

 dan budaya bangsa. 

Misi 

1. Melaksanakan sistem pendidikan yang fleksibel 

2. Meningkatkan kerjasama dengan DU/DI 

3. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan taqwa 

4. Meningkatkan institusi kejuruan yang bermutu 

3.1.2 Struktur Organisasi 

NO Nama/NIP Status Jabatan/Tugas Mata Pelajaran 



 

 

9 

 

Tambahan 

1 Dra. Nursilah GTY Kepala Sekolah 1. BP/BK 

2 Drs. Budiman 

19561102 198203 

1 006 

DPK 1. Waka 

Kuriulum 

2. Ketua Lab. 

Mengetik 

1. Komunikasi Bisnis 

2. Mengetik 

3. Menerapkan Prinsip Prof 

Kerja 

3 Dra. Nur’aini 

19631120 198903 

2 009 

DPK 1. Waka 

Sapras 

2. Kaprodi 

Akuntansi 

1. Akuntansi Biaya 

2. P. Akuntansi 

4 Drs. Suparman 

19600813 198903 

1 003 

DPK 1. Kep. 

Perpustakaan 

1. Akuuntansi 

2. P. Akuntansi 

3. Akuntansi Keuangan 

5 Sumiyati, S.Pd. 

19570107 198703 

2 001 

DPK 1. Piket 

2. Wali Kelas 

XI_A 

1. PKn 

2. Seni Budaya 

6 Parjilah, S.Pd. 

19580827 198602 

2 004 

DPK 1. Kep. Unit 

Kantin 

1. BK/BP 

7  Yogawati, S.Pd 

19640205 200701 

2 007 

DPK 1. Wali Kelas 

XII_B 

1. Akt. Pajak 

2. Akt. Keuangan 

3. IPA 

8 Dwi Cahyanti, 

S.Pd 

19650106 200701 

2 005 

DPK 1. Piket 1. Seni Budaya 

2. IPS 

9 Futihatun, 

S.Ag.,MSI 

150320713 

DPB 

Depag 

1. Piket 

2. Wali Kelas 

XI_C 

1. Pend. Agama Islam 

10 Sakiman GTY 1. Pembina 

OSIS 

2. Piket 

1. Bahasa Indonesia 

2. Bahsa Jawa 

11 Dra. Mujirah GTY 1. Waka 

Humas du/di 

2. Kep. Unit 

Kopsis 

1. Kewirausahaan 

2. P. Kewirausahaan 
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12 Wati Suharyani, 

S.Pd 

GTY 1. Waka 

Kesiswaan 

1. Ekonomi 

2. Kewirausahaan 

13 Siti Nurhayati, 

S.Ag 

GTY 1. Wali Kelas 

X_B 

1. Bhs. Inggris 

14 Kitik supadmi, 

S.Pd 

GTY 1. Piket 

2. Wali Kelas 

XI_B 

1. Bahasa Inggris 

2. Program Remidial 

15 Walidi, ST GTY 1. Piket 

2. Ketua Lab 

Komputer 

1. KKPI 

16 Ana Dwi Yani, 

S.Pd 

GTY 1. Wali Kelas 

XII_A 

1. Akuntansi 

2. Spredsheet Akt 

3. Kompak 

4. IPA 

17 Sri Hindiyah, S.Pd 

19530916 197803 

2 003 

GTT 

(PNS) 

 1. Bahasa Indonesia 

2. Bahasa Jawa 

18 S. Riyanti, S.Pd 

19680115 200801 

2 005 

GTT 

(PNS) 

1. Kep. Unit 

UKS 

1. Penjaskesor 

2. IPA 

19 Y. Priehyono, 

S.Ag 

131784525 

GTT 

(PNS) 

 1. PA. Katholik 

20 Drs. Muryono 

131784525 

GTT 

(PNS) 

 1. PA Kristen 

21 Siti Mabruroh, 

S.Si 

GTT  1. Matematika 

22 Firdiana 

Rahmawati, S.Si 

GTT 1. Wali Kelas 

X_A 

1. Matematika 

23 Windhu PTT Ka. TU  

24 Djumari PTY Bendahara 

Sekolah 

 

25 Damiri PTY Pesuruh/Staf 

TU 

 

26 Maikhana P PTT Petugas 

Perpustakaan 
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27 Ngadilah PTT  Petugas 

Kebersihan 

 

 

3.2 Analisis Sistem 

 Analisis dapat diartikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang 

utuh kedalam bagian-bagian atau komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi 

dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-

hambatan yang terjadi dari kebutuhan-kebutuhan yang dihadapkan sehingga dapat 

diusulkan perbaikan-perbaikannya. 

3.2.1 Identifikasi Masalah 

 Masalah dapat diidentifikasikan sebagai suatu pernyataan yang diinginkan untuk 

dipecahkan. Tujuan dilakukan identifikasi masalah yaitu dengan mendeteksi sistem 

apabila sistem ini kurang bermanfaat. 

3.2.2 Analisis PIECES 

 Untuk mengidentifikasi masalah, maka kita perlu melakukan analisis terhadap 

kinerja, informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, efisiensi dan pelayanan pelanggan. 

Panduan ini dikenal dengan PIECES Analysis (Performance, Information, Economic, 

Control, Efficiency, Service). Dari masalah ini kita dapatkan beberapa masalah yang 

akhirnya dapat menemukan masalah utamanya. 

3.2.3 Analisis Kebutuhan Sistem 

 Analisis kebutuhan sistem menjelaskan tentang apa saja yang dibutuhkan dalam 

proses perencanaan sistem informasi absensi komputerisasi. Adapun kebutuhan-

kebutuhan yang digunakan dalam perancangan sistem adalah sebagai berikut: 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

2. Perangkat Lunak(Software) 

3. Kebutuhan Informasi 

4. Kebutuhan Pengguna (user) 

 Pada dasarnya sistem absensi siswa yang akan diterapkan pada SMP BOPKRI 1 

WATES merupakan sistem yang sangat user friendly, yang artinya siapa saja bisa 

menjalankan sistem ini. Akan tetapi demi keamanan maka dibutuhkan pembatasan 
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pengoperasian sistem. Dalam pengoperasiannya sistem ini hanya dioperasikan oleh satu 

admin yang mengelola seluruh data absensi siwa. 

3.2.4 Analisis Kelayakan Sistem 

 Analisis kelayakan adalah sebuah studi yang mempertimbangan kebutuhan-

kebutuhan dalam pembangunan sebuah sistem sehingga dapat ditentukan layak atau 

tidaknya sistem tersebut. 

3.3 Perancangan Sistem 

3.3.1  Arti dan Tujuan Perancangan Sistem 

 Perancangan sistem dilakukan dengan maksut untuk memberikan gambaran 

secara umum kepada user tentang sistem yang baru /sistem yang akan diusulkan. 

3.3.2 Perancangan Struktur Halaman Aplikasi Sistem 

 Perancangan struktur menu halaman aplikasi ini merupakan gambaran umum 

tentang isi halaman perhalaman. Struktur ini mempermudah perancangan aliran 

informasi yang akan berjalan pada sistem tersebut. Pada perancangan ini hanya 

menggambarkan satu user saja yaitu admin yang dipercaya untuk mengolah sistem ini. 

Struktur halaman untuk user (admin) terdiri dari beberapa titik yang akan menampilkan 

informasi. 

 Struktur halaman untuk admin digunakan oleh administrator untuk mengolah 

sistem ini. Pada halaman ini admin dapat memasukkan, mengolah, dan menghapus data 

atau informasi. 

3.3.3  Perancangan Sistem Secara Umum 

 Rancangan sistem secara umum merupakan suatu gambaran secara umum 

tentang tahap-tahap yang dilalui dalam pembuatan sistem. Dalam hal ini rancangan 

model yang dibuat menggunakan diagram flowchart yaitu suatu sistem yang akan 

mendefinisikan urutan-urutan kegiatan pada sebuah sistem informasi . 

3.3.4  Perancangan Proses 

 Adapun tujuan umum dari tahap rancangan sistem ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data dan memeperlajari untuk disusun menjadi sebuah struktur 

data yang teratur sesuai sistem yang dibuat yang dapat memberikan kemudahan 

dalam pemrograman sistem. 
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b. Melakukan evaluasi serta merumuskan pelayanan sistem yang baru secara rinci 

dan menyeluruh dari masing-masing bentuk informasi yang akan dihasilkan. 

c. Menyusun criteria tampilan informasi yang dihasilkan secara keseluruhan 

sehingga dapat memudahkan dalam pengidentifikasian, analisis, dan evaluasi 

terhadap aspek yang ada dalam permasalahan sistem yang lama. 

3.3.5  Perancangan Model 

 Rancangan model merupakan suatu gambaran secara umum tentang tahap-

tahap yang dilalui dalam pembuatan sistem. Model dari sistem informasi yang diusulkan 

akan disajikan dalam dua bentuk, yang pertama yaitu physical model, bentuk ini 

digambarkan dengan bagan alir sistem (system flowchart) yang akan menunjukkan 

kepada pengguna bagaimana nantinya sistem yang diusulkan bekerja secara fisik. 

Bentuk kedua adalah logical model, model ini menggambarkan dengan diagram arus 

data(UML) yang akan menjelaskan kepada pengguna bagaiman nantinya fungsi-fungsi 

disistem informasi yang diusulkan secara logika sistem ini akan bekerja. 

3.3.6 Perancangan UML 

 UML (Unified Modelling Language) merupakan bahasa standar yang digunakan 

untuk menjelaskan dan memvisualisasikan artifak dari proses analisis dan desain 

berorientasi objek.Dengan menggunakan UML,developer dapat melakukan pemodelan 

secara visual yaitu, penekanan pada penggambaran, bukan didominasi oleh narasi 

  3.3.6.1  Diagram Use Case    

Admin dapat mengakses dan mengelola menu absensi, user, siswa dan 

semester, kelas, laporan.Kemudian untuk User hanya dapat mengelola menu absensi 

dan laporan. 

1. Diagram Activity 

3.3.6.3  Diagram Sequence 

 diagram digunakan untuk menggambar prilaku pada sebuah scenario. Diagram 

ini menunjukkan sejumlah contoh obyek dan message(pesan) yang diletakkan diantara 

obyek-obyek ini didalam usecase. 

3.3.6.4 Class Diagram 

 Class diagram mendeskripsikan jenis-jenis obyek dalam sistem dan 

berbagai macam hubungan statis yang terjadi. Class diagram juga menunjukkan property 

dan operasi sebuah class dan batasan yang terdapat dalam hubungan dengan obyek. 
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Class merupakan alat terbaik dalam perancangan perangkat lunak. Class diagram 

membantu pengembang mendapatkan struktur sistem dan menghasilkan rancangan 

sistem yang baik. 

3.4 Perancangan Database 

3.4.1 Rancangan Struktur Tabel 

 Perancangan basis data merupakan tahap pendefinisian struktur tabel 

basis data dan penetapan nilai hubungan/relasi antar tabel. Basis data merupakan 

kumpulan dari data-data yang saling terhubung satu dengan yang lainnya, tersimpan 

pada luar komputer dan digunakan perangkat lunak tertentu untuk memanipulasinya. 

3.4.2 Relasi  Antar Tabel 

Relasi antar tabel pada perancangan sistem informasi, digunakan untuk 

melihat hubungan dari tiap-tiap tabel yang dibuat. 

3.5 Perancangan Antarmuka 

 Rancangan masukan pada penelitian ini adalah sketsa halaman absensi siswa 

yang akan dibangun dengan tujuan membantu dan mempermudah pembuatan program 

dan meminimalisir penyimpangan dari batasan masalah sehingga jika ada perubahan 

pada hasil rancangan diharapkan perubahan tersebut lebih baik daripada sketsa 

rancangan penelitian. 

4.  Implementasi dan Pembahasan 

4.1.1 Proses Pembuatan Aplikasi 

 Langkah awal pembuatan aplikasi sistem imformasi absensi siswa adalah 

dengan penginstalan perangkat lunak seperti XAMPP dan Codeigniter. 

4.1.2 Instalasi Codeigniter 1.7.2 

Langkah- langkah dalam penginstalan codeigniter versi 1.7.2 yang telah dipilih oleh 

penulis 

4.2 Pengujian 

 Tahap demi tahap perancangan aplikasi telah dikerjakan mulai dari rancangan 

sistem, rancangan basis data dan rancangan masukakan dan keluaran. Semua 

rancangan ini berguna untuk mempermudah dalam penjabaran sistem kedalam bahasa 

pemrograman. Sebelum program diterapkan, maka program harus bebas dari kesalahan-

kesalahan. 
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Pengujian sistem dilakukan setelah pengetesan program tidak ditemukan lagi 

masalah. Tujuan pengujian sistem untuk mengetahui bahwa komponen-komponen dari 

sistem telah berfungsi dengan baik dan setelah mengetahui kesalahan-kesalahan perlu 

diadakan perbaikan. 

4.3 Implementasi 

 Implementasi yang dilakukan penulis adalah dengan cara memperlihatkan 

interface  aplikasi  absensi  siswa  dan  meminta  bantuan  beberapa  orang  untuk 

menjalankan aplikasi tersebut. 

 Adapun interface aplikasi sistem informasi absensi siswa adalah sebagai berikut: 

 

5.  Penutup 

5.1  Kesimpulan 

 Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari sistem yang dibuat : 

1. Dari analisis yang telah disimpulkan, penulis telah memberikan inovasi baru 

dalam dunia teknologi informasi dalam kepentingan pendidikan di SMP BOPKRI 

1 WATES dengan menerapkan aplikasi absensi siswa berbasis teknologi 

informasi, dimana bisa memberikan informasi secara akurat kepada pengguna 

sistem. 

 2. Penulis berhasil memeberikan inovasi baru dalam pengolahan data absensi 

siswa berupa komputerisasi, yang dimana sebelumnya berupa teks buku. 

 3. Sesuai dengan analisis penulis, maka sistem absensi berupa teks buku 

memerlukan waktu yang cukup lama dalam pendataan absensi maupun 
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pembuatan laporan, oleh karena itu penulis memberikan inovasi baru berupa 

absensi siswa dengan komputerisasi dengan tampilan yang sederhana (user-

friendly) sehingga mudah untuk digunakan. Absensi siswa dengan komputerisasi 

juga bisa melakukan perekapan/laporan data kapan saja secara cepat dan 

akurat. 

5.2        Saran 

 Harapan dalam pembuatan aplikasi sistem informasi absensi ini dapat membantu 

mempermudah dalam proses absensi siswa dan perekapan data secara cepat di SMP 

BOPKRI 1 WATES . Beberapa saran untuk pengembangan sistem dan aplikasi : 

 1. Aplikasi absensi yang dibuat ini masih bersifat offline, diharapkan untuk 

kedepannya bisa mungkin dibuat untuk online agar bisa mendata absensi siswa 

dimana saja. 

2. Menambahkan fitur-fitur lain yang lebih menarik, seperti menambahkan 

download untuk rekap absensi untuk di cetak di pdf. 

 3. Dari segi keamanan mungkin perlu ditingkatkan untuk menjaga kevalitan data 

absensi siswa. 
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