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Abstrak 

Absensi merupakan hal yang penting bagi suatu instansi ataupun dibidang pendidikan. Absensi 
dikatakan penting karena dapat melihat tingkat kedisiplinan satu siswa yang sering hadir maupun yang tidak 
hadir. Oleh karena itu dalam penerapannya haruslah diperhatikan dengan baik agar tidak menghambat kinerja 
sekolah tersebut. Kehadirian Program Web aplikasi ini akan memberikan layanan sistem Kehadiran dan 
ketidakhadiran siswa melalui rekapan data siswa yang bertujuan untuk membantu Guru, Guru Piket dan 
Administrator dalam membuat rekapan data absen dalam bentuk  Laporan. Dalam membuat aplikasi web ini 
dibutuhkan software penunjang seperti PHP, Apache, CodeIgniter dan My SQL. Implementasinya dengan 
memaksimalkan kemampuan dalam mendesain dengan software pendukung yang digunakan.  Dengan adanya 
tampilan rekapan absen yang bisa di lihat berdasarkan persentasi kehadiran setiap kelas dan juga jumlah 
kehadirannya dan proses absensi di SMAN 4 Batam berjalan tepat  waktu dan akurat untuk memproses 
informasi absensi yang dibutuhkan.. 

Kata kunci : Absensi, Web Aplikasi, Codeigniter, MySQL dan Framework 

Abstract 

Absence are important for company and aducation. Absence is important because can to see percentation 
discipline a student, who is attend and not present. Therefore, considered don’t change performance of school. 
With the presence web program, it will provide presence and absence system of student by recap of student data 
which aims to help teachers and picket teacher and administrator in making recap absence of data in to form of 
report. In making this web application, required supporting software such as PHP, Apache, CodeIgniter and 
MySQL. It’s mean to maximize the capability of designing the supporting software that is used. With absence 
recap can view by percentation of attendance every class and also amount present and process absence at 
SMAN 4 Batam can running ontime and accurate to process the information required. 
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I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah 
membawa manusia memasuki kehidupan yang 
berdampingan dengan informasi dan teknologi itu 
sendiri yang berdampak pada sebagian orang untuk 
meninggalkan proses penelusuran informasi secara 
manual yang membutuhkan waktu yang lama untuk 
mendapatkan atau  menemukan informasi yang 
diinginkan. Dengan teknologi informasi yang 
berkembang saat ini, pengolahan informasi dapat 
dilakukan secara lebih aktual dan optimal. Dengan 
adanya bantuan teknologi, seperti : komputer, 
program-program aplikasi, perangkat komunikasi serta 
jaringan internet dan intranet.  
Penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk 
mencapai efisiensi dalam berbagai aspek pengolahaan 
informasi, yang ditujukkan dengan kecepatan dan 
ketepatan waktu pemprosesan, serta ketelitian dan 
keakuratan informasi. Perkembangan internet telah 
menciptakan cara baru bagi dunia pendidikan. Banyak 
Sekolah yang telah memanfaatkan dunia internet untuk 
mempermudah siswanya dalam memperoleh data 
maupun informasi seputar dunia pendidikan. Sebagai 
contoh, dalam dunia pendidikan saat ini telah 
menggunakan sistem E-learning. E-learning memiliki 
keuntungan yang memungkinkan peserta didik untuk 
memilih (dalam batasan) kapan, di mana, dan 
bagaimana mereka belajar. Hal ini juga memungkinkan 
peserta didik untuk meninjau materi dan mendapatkan 
umpan balik. 
Demikian halnya di dalam dunia pendidikan, yang 
menggunakan manfaat teknologi untuk menunjang 
proses belajar dan mengajar. Dengan bantuan 
teknologi informasi, diharapkan dapat membantu 
mengelola sistem suatu instansi tersebut agar 
meringankan tugas para guru dan karyawannya dalam 
waktu yang lebih cepat dan akurat dalam memproses 
infromasi yang  dibutuhkan. Dalam hal ini, sistem 
absensi bisa menjadi salah satu contohnya. Terkadang 
membutuhkan waktu yang lebih lama bagi para guru 
dan karyawan untuk merekap data hasil absensi yang 
dibutuhkan untuk laporan kerja siswa yang biasa 
disebut rapor pada setiap akhir semester atau akhir 
tahun ajaran.  
Selain itu juga, hal  yang terjadi adalah dikarenakan 
banyaknya siswa yang bolos dari sekolah atau pun 
melakukan absensi namun tidak masuk kelas. Hal ini 
nantinya dapat berdampak buruk bagi prestasi siswa 
tersebut dan citra negatif yang di dapatkan oleh 
sekolah tersebut. Dengan dibantu program yang 
sederhana yang lebih melihat fungsi dan efisiensinya 
bisa sangat membantu bagi guru dan karyawan untuk 
mendapatkan rekap data dari absensi para siswa. 
Dengan berformat web program mungkin akan lebih 
mudah untuk proses pemahaman dan 
pengoperasiannya. Karena tidak memerlukan proses 
lama dalam instalasi dan penerapannya. Dari uraian 

diatas, akan dicoba untuk membangun sebuah web 
program absensi siswa pada SMAN 4 Batam. Hal ini 
dikarenakan  sampai saat ini masih menggunakan 
sistem manual untuk pengolahan data dari sistem 
absensi siswanya. 

B. FRAMEWORK 

Framework adalah kumpulan kode-kode program yang 
disimpan pada file-file yang berbeda yang dapat 
menyederhanakan operasi yang berulang-ulang. 
Kelebihan dengan adanya Framework adalah dapat 
melakukan pengembangan aplikasi menjadi seragam, 
dimana pengembang dituntut untuk mengikuti alur 
kerja yang ditetapkan oleh Framework. Dalam artian 
setiap pengembang harus mempunyai metode yang 
sama dalam menyelesaikan aplikasi tersebut. 

C. MVC 

MVC adalah singkatan dari Model, View dan 
Controller yang merupakan sebuah arsitektur untuk 
membuat sebuah program. Arsitektur ini menekankan 
kepada pembagian dari komponen-komponen program 
menjadi tiga bagian utama yaitu Model, View, dan 
Controller. Tujuan dari pembagian program ke dalam 
tiga bagian besar ini adalah untuk memisahkan fokus 
perhatian, tanggung jawab, dan logika ke dalam bagian 
masing-masing: 

1. Model 

Model yang merepresentasikan data yang digunakan 
oleh aplikasi sebagaimana proses bisnis yang 
diasosiasikan terhadapnya. 

2. View 

Layer ini berisi keseluruhan dari implementasi user 
interface. Disini, komponen grafis menyediakan 
representasi proses internal aplikasi dan menuntun alur 
interaksi user terhadap aplikasi. 

3. Controller 

Layer ini berisi keseluruhan alur program dan transisi 
layer, dan juga bertanggungjawab akan penampungan 
events yang dibuat oleh user dari View dengan 
melakukan update terhadap komponen Model 
menggunakan data yang dimasukkan oleh user. 

D. Code Igniter 

Code Igniter adalah aplikasi open source yang berupa 
Framework dengan model MVC (Model, View, 
Controller) untuk membangun website dinamis dengan 
menggunakan PHP. Code Igniter memudahkan 
developer untuk membuat aplikasi web dengan cepat 
dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari 
awal. 
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II. Metode Pengembangan Sistem 

A. Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem menggunakan metode 
Waterfall. Dimana fokus utama ini melihat pada 
hubungan antar objek-objek dalam pencapaian tujuan. 

1. Analisis 

Proses ini menjelaskan mengenai bagaimana 
sebenarnya sebuah aplikasi akan dibuat dan di rancang 
sesuai dengan kemauan sistem yang akan dijadikan 
kebutuhan dasar dari aplikasi tersebut. Pada pembuatan 
aplikasi abensi siswa ini, tahapan analisis data terfokus 
pada saat fungsi guru mata pelajaran dan guru piket 
dalam melakukan absensi disetiap kelas yang ada. Pada 
saat guru melakukan proses absensi di kelas, maka 
sistem akan memberikan  4 kriteria dalam 
menjalankannya, diantaranya tombol Sakit, Izin, Alfa 
dan Hadir. 

2. Design 

Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-
kebutuhan diatas menjadi representasi ke dalam bentuk 
rancangan. Proses dalam fase ini akan dijelaskan 
berikut ini: 

A. ERD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 ERD 

 

 

 

B. Context Diagram 

Context Diagram mendeskripsikan jenis –jenis objek 
pada sistem dan berbagai macam hubungan statis yang 
terjadi. Context Diagram juga menunjukkan properti 
dan operasi sebuah kelas dan batasan yang terdapat 
dalam hubungan dengan objek Context Diagram  di 
bawah ini : 

 Gambar 2 Context Diagram 

 

C. DFD Level 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 DFD level 1 
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DFD level 1 ini menjelaskan keseluruhan proses yang 
dilakukan pada sistem aplikasi absensi yang dimana 
dilakukan dari proses login, proses absensi, 
pengimputan pegawai,siswa, kelas dan laporan. Proses 
diawali dengan Proses pengecekan user dimana 
dilakukan berdasarkan  NIP dan password yang 
dimasukan kedalam sistem. Setelah itu, NIP dan 
password di periksa oleh administrator, maka akan 
tampil menu yang sesuai dengan hak akses user. Proses 
selanjutnya adalah proses yang dimiliki oleh guru mata 
pelajaran, dimana guru dapat memasukan data abesensi 
dari siswa dalam suatu kelas berdasarkan mata 
pelajarannya dan juga dapat melihat grafik di tunjukan 
untuk melihat frekuensi absensi siswa agar terlihat 
lebih jelas perbandingannya dari satu kelas dan semua 
kelas. Selain itu, user sebagai guru piket juga dapat 
memasukan data absen siswa berdasarkan kelas dalam 
hari tersebut .  

User sebagi administrator dalam hal ini dapat 
melakukan beberapa hal, diantaranya : Proses 
administrasi mengolah data tahun ajaran, mengolah 
data siswa, mengolah data isi kelas,  mengolah data 
absen, membuat  laporan dan membuat grafik. 

 
3. Coding 

Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-
kebutuhan diatas menjadi representasi ke dalam bentuk 
“blueprint” atau tampilan. 

 

1. Halaman Login 

 

 

Gambar 4 Login 

 

 

 

 

 

4. Halaman Guru Absen 

 

 

Gambar 5 Guru Absen 

 

5. Halaman Input Pegawai 

 
Gambar 6 Input Pegawai 

6. Halaman Laporan 
 

 
 

Gambar 7 Laporan 
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7. Halaman Grafik 
 

 

Gambar 8 Grafik 

 

III. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang sudah 
dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
dalam membangun sistem aplikasi absensi harian 
SMAN 4 Batam dapat di implementasi menggunakan 
teknik MVC melalui PHP Framework Code Igniter. 
Hal ini dikarenakan penataan komponen yang sudah 
terstruktur rapi berdasarkan fungsinya. 

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan 
dengan pelaksanaan penelitian ini adalah 

1. Untuk pengembangan selanjutnya, dapat membuat 
sistem absensi berbasis web yang dapat 
diintegrasikan dengan perangkat keras (Hardware) 
seperti Barcode, Finger Print, Card Magnetic dan 
Sensor. 

2. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan 
aplikasi absensi siswa dengan  mengggunakan 
metode baru yang sedang berkembang saat ini, 
diluar dari MVC yang sudah diterapkan. 

3. Aplikasi ini perlu ditambahkan variabel 
pendukung lainnya, seperti : jam peringatan batas 
waktu pengabsenan, bobot nilai jika didapat siswa 
yang sering datang terlambat atau tidak masuk 
kelas tanpa alasan yang jelas. 
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