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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Bahan dan Alat Penelitian

Bahan penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan rekap

kehadiran peserta didik. Selain itu, didukung pula dengan data peserta didik tahun

ajaran 2016/2017 sebagai alat bantu sampel data kontak dalam proses pengiriman

dan penerimaan pesan singkat (SMS). Teknik sampel yang digunakan adalah acak

dari populasi peserta didik yang duduk dibangku kelas X. Pengumpulan data

dilakukan melalui wawancara langsung dengan beberapa narasumber, yaitu : guru

bimbingan konseling di bidang informatika, guru bimbingan konseling, dan staff

tata usaha yang mendata kehadiran siswa. Pengumpulan data juga didukung

dengan studi pustaka menggunakan buku maupun jurnal yang berkaitan dan

sesuai atau relevan dengan topik penelitian sehingga dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun alat – alat yang digunakan adalah

seperangkat komputer yang terhubung dengan jaringan dan bahasa pemrograman

PHP dan SQL sebagai basis datanya.

3.2. Prosedur Penelitian

Tahapan pengembangan tersebut terdiri dari tiga langkah, yaitu tahap studi

pendahuluan, tahap studi pengembangan, dan tahap evaluasi. Tahap studi

pendahuluan merupakan tahapan awal atau persiapan yang terdiri atas tiga

langkah, yaitu : studi kepustakaan, survei lapangan, wawancara, dan penyusunan

produk awal atau draft. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara,

untuk mengetahui proses, kendala atau masalah yang dihadapi, dan keinginan

maupun harapan dari pengguna, yaitu guru bimbingan konseling dalam proses

merekap, mengkonfirmasikan, dan melaporkan kehadiran peserta didik di SMA

Warga. Narasumber yang diwawancarai antara lain Bapak Budi Prabowo,S.T,

S.Kom, dan Ibu Nina Septiana, S.Pd selaku guru bimbingan konseling, serta Ibu

Yudi Hapsari selaku staff tata usaha. Studi lapangan dilakukan untuk meninjau

dan mengetahui kebutuhan sumber daya yang ada seperti, perangkat keras,
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perangkat lunak, dan tenaga operasionalnya yang ada di sekolahan. Selain itu dari

studi lapangan juga diperoleh data berupa dokumen mengenai contoh rekap

kehadiran peserta didik dan pelaporannya. Studi pustaka mengenai teori yang

berhubungan dengan Quality Assurance Evaluation System maupun SMS gateway.

Sumber – sumber literatur pustaka diperoleh tidak hanya secara offline maupun

dari buku, namun juga menggunakan literatur online yang sesuai atau relevan

dengan topik penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tahapan studi pengembangan dimulai dengan temuan pada studi

pendahuluan dan disusun dalam bentuk perangkat lunak. Hasil dari perangkat

lunak tersebut diuji dalam dua langkah, yaitu pengujian terbatas dan pengujian

lebih luas. Uji coba pertama dilakukan hanya pada guru BK, guru atau staff IT,

dan staff tata usaha di SMA Warga. Kemudian hasil dari evaluasi tersebut

dijadikan sebagai bahan perbaikan jika ada, jika tidak maka dapat dilanjutkan ke

tahap uji coba lebih luas. Uji coba dilakukan di lima sekolahan yang ada di

wilayah kota Surakarta. Hasil dari tahapan ini digunakan sebagai tahap

penyempurnaan dari perangkat lunak yang dikembangkan.

Perangkat lunak yang sudah jadi, maka akan dilakukan tahap akhir yaitu

tahap evaluasi. Tahapan ini untuk menguji kehandalan dari produk yang

dikembangkan. Bentuk dari evaluasi tersebut berupa pengimplementasian produk

dan evaluasi tes dalam bentuk angket atau kuesioner. Kuesioner diberikan kepada

pengguna utama guru BK, guru atau staff IT, dan staff tata usaha pada kelima

sekolahan di wilayah kota Surakarta. Jika telah diperoleh hasil akhir dari

pengguna menyatakan positif dan handal maka dapat dikatakan produk yang

dihasilkan telah selesai dan dapat digunakan.

Secara umum gambaran dari prosedur penelitian yang dilakukan seperti
pada gambar 3.1.
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Tahap Studi Pendahuluan

Tahap Studi Pengembangan

Tahap Evaluasi

Gambar 3.1 Tahap Penelitian Research and Development

3.3 Kerangka Sistem Informasi

Kerangka Sistem Informasi merupakan gambaran input, proses, output dari

sebuah sistem informasi untuk memudahkan dalam pemahaman sistemnya.

Berikut ini dijelaskan mengenai input, proses, dan output dari sistem yang dibuat.

Masukanan (input) dari sistem ini dilakukan oleh admin, dimana terdiri

dari 2 pengguna, yaitu admin tata usaha dan guru BK. Admin tata usaha

memasukkan data master berupa data kelas, data siswa, dan data guru. Sedangkan

guru BK memasukkan data absensi yang diperoleh dari kelas, nis, nama siswa,

tanggal absen, keterangan absensi, dan jam.

Proses dari rule absensi atau ketidakhadiran peserta didik, antara lain jika

peserta didik tidak hadir tanpa keterangan (Alpha) selama 3 kali berturut – turut /
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tidak, maka orang tua peserta didik akan menerima SMS dan memperoleh Surat

Panggilan serta Surat Pernyataan  (SP1). Jika selama 6 kali berturut – turut / tidak

hadir tanpa keterangan maka, akan menerima SMS dan memperoleh Surat

Panggilan serta Surat Pernyataan (SP2). Selain itu, jika selama 9 kali berturut –

turut / tidak hadir tanpa keterangan maka, orang tua peserta didik akan menerima

SMS dan memperoleh Surat Panggilan serta Surat Pernyataan (SP3).

Keluaran (output) dari sistem ini adalah informasi ketidakhadiran peserta

didik dan pemberitahuan kepada orang tua berupa notifikasi SMS, Surat

Panggilan, dan Surat Pernyataan (SP), serta Laporan kehadiran dan ketidakhadiran

peserta didik dalam periode bulanan dan semester yang dihasilkan secara otomatis

oleh sistem.

Kerangka sistem informasi dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar

3.2.

Simpan
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Kirim SMS
ke

Orangtua

Buat SMS dan
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Data
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Siswa,
Guru,
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Kehadiran
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Surat Panggilan,
Surat Peringatan

Laporan Bulanan,
Laporan Semester

Gambar 3.2 Kerangka Sistem Informasi

3.4 Data FlowDiagram

Pada gambar 3.3 ini menggambarkan alir data dalam bentuk diagram

konteks mengenai perangkat lunak monitoring kehadiran peserta didik.

INPUT OUTPUTPROSES
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Gambar 3.3 Diagram Konteks Monitoring Kehadiran Peserta Didik

3.5. Use Case Diagram

Pada bagian ini menjelaskan hubungan antar aktor, yaitu staff TU, guru

BK, kepala sekolah, dan orang tua. Seperti dijelaskan pada gambar 3.4 , diawali

dengan proses penginputan data kelas, siswa, dan guru oleh staff TU. Kemudian

dilanjutkan dengan penginputan data kehadiran siswa yang dilakukan oleh guru

BK. Lalu, data kehadiran tadi akan dianalisa menggunakan rule base QAES

berdasar klasifikasi hadir atau tidak hadir, dan jumlah ketidakhadiran dalam kurun

waktu tertentu untuk memproses dan menghasilkan informasi dalam bentuk pesan

singkat (SMS) yang dikirimkan kepada orang tua peserta didik. Selain itu juga

akan menghasilkan laporan kehadiran peserta didik baik harian, bulanan, maupun

semester dan persentase peserta didik yang hadir maupun tidak hadir.

Gambar 3.4 berikut ini akan menunjukkan use case diagram dari masing –

masing aktor.
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Gambar 3.4 Gambar Use Case Diagram

3.6. Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan suatu alir aktifitas perancangan sistem,

bagaimana alir berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana akhir

dari aktifitas.

a. Activity Diagram Login

Pada gambar 3.5 menjelaskan tentang alur untuk mengakses sistem yang

dilakukan oleh admin, yaitu dengan cara memasukan username dan

password, kemudian akan divalidasi oleh sistem apakah username dan

password yang dimasukan sesuai atau tidak, jika sesuai maka akses diterima

dan admin dapat masuk ke halaman utama, jika tidak maka sistem akan

menampilkan informasi gagal pada halaman login.
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Gambar 3.5 Activity Diagram Login

b. Activity Diagram Pengelolaan Data Siswa

Pada gambar 3.6 menjelaskan tentang alur untuk mengelola data siswa yang

dilakukan oleh admin (staff tata usaha). Admin terlebih dahulu harus

melakukan login dan dinyatakan telah valid oleh sistem, sehingga sudah

berhasil masuk ke halaman utamanya. Kemudian, admin tinggal melanjutkan

dengan memilih menu data siswa. Selanjutnya admin dapat melakukan

pilihan aksi, yaitu tambah data baru, ubah data atau hapus data. Jika aksi yang

dipilih tambah/ubah data maka akan menampilkan form dan admin diminta

untuk melengkapi atau melakukan perubahan data kemudian akan diproses

oleh sistem, jika ada kesalahan atau data yang tidak lengkap maka akan

diberikan informasi kegagalan, namun jika sudah sesuai maka akan

menampilkan halaman tampil data siswa. Jika aksi yang dipilih adalah hapus,

maka akan diproses oleh sistem dan akan dikembalikan ke halaman

sebelumnya dengan data yang sudah berhasil terhapus.
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Gambar 3.5 Activity Diagram Login

b. Activity Diagram Pengelolaan Data Siswa

Pada gambar 3.6 menjelaskan tentang alur untuk mengelola data siswa yang

dilakukan oleh admin (staff tata usaha). Admin terlebih dahulu harus

melakukan login dan dinyatakan telah valid oleh sistem, sehingga sudah

berhasil masuk ke halaman utamanya. Kemudian, admin tinggal melanjutkan

dengan memilih menu data siswa. Selanjutnya admin dapat melakukan

pilihan aksi, yaitu tambah data baru, ubah data atau hapus data. Jika aksi yang

dipilih tambah/ubah data maka akan menampilkan form dan admin diminta

untuk melengkapi atau melakukan perubahan data kemudian akan diproses

oleh sistem, jika ada kesalahan atau data yang tidak lengkap maka akan

diberikan informasi kegagalan, namun jika sudah sesuai maka akan

menampilkan halaman tampil data siswa. Jika aksi yang dipilih adalah hapus,

maka akan diproses oleh sistem dan akan dikembalikan ke halaman

sebelumnya dengan data yang sudah berhasil terhapus.
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Gambar 3.5 Activity Diagram Login

b. Activity Diagram Pengelolaan Data Siswa

Pada gambar 3.6 menjelaskan tentang alur untuk mengelola data siswa yang

dilakukan oleh admin (staff tata usaha). Admin terlebih dahulu harus

melakukan login dan dinyatakan telah valid oleh sistem, sehingga sudah

berhasil masuk ke halaman utamanya. Kemudian, admin tinggal melanjutkan

dengan memilih menu data siswa. Selanjutnya admin dapat melakukan

pilihan aksi, yaitu tambah data baru, ubah data atau hapus data. Jika aksi yang

dipilih tambah/ubah data maka akan menampilkan form dan admin diminta

untuk melengkapi atau melakukan perubahan data kemudian akan diproses

oleh sistem, jika ada kesalahan atau data yang tidak lengkap maka akan

diberikan informasi kegagalan, namun jika sudah sesuai maka akan

menampilkan halaman tampil data siswa. Jika aksi yang dipilih adalah hapus,

maka akan diproses oleh sistem dan akan dikembalikan ke halaman

sebelumnya dengan data yang sudah berhasil terhapus.
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Gambar 3.6 Activity Diagram Pengelolaan Data Siswa

c. Activity Diagram Pengelolaan Data Guru

Pada gambar 3.7 menjelaskan tentang alur untuk mengelola data guru yang

dilakukan oleh admin (staff tata usaha). Admin terlebih dahulu harus

melakukan login dan dinyatakan telah valid oleh sistem, sehingga sudah

berhasil masuk ke halaman utamanya. Kemudian, admin tinggal melanjutkan

dengan memilih menu data guru. Selanjutnya admin dapat melakukan pilihan

aksi, yaitu tambah data baru, ubah data atau hapus data. Jika aksi yang dipilih

tambah atau ubah data maka akan menampilkan form dan admin diminta

untuk melengkapi atau melakukan perubahan data kemudian akan diproses

oleh sistem, jika ada kesalahan atau data yang tidak lengkap maka akan

diberikan informasi kegagalan, namun jika sudah sesuai maka akan

menampilkan halaman tampil data guru. Jika aksi yang dipilih adalah hapus,
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maka akan diproses oleh sistem dan akan dikembalikan ke halaman

sebelumnya dengan data yang sudah berhasil terhapus.

Gambar 3.7 Activity Diagram Pengelolaan Data Guru

d. Activity Diagram Pengelolaan Data Kelas

Pada gambar 3.8 menjelaskan tentang alur untuk mengelola data kelas yang

dilakukan oleh admin (staff tata usaha). Admin diasumsikan telah melakukan

login. Kemudian, admin tinggal melanjutkan dengan memilih menu data

kelas. Selanjutnya admin dapat melakukan pilihan aksi, yaitu tambah data

baru, ubah data atau hapus data. Jika aksi yang dipilih tambah atau ubah data

maka akan tampil form untuk dilengkapi datanya kemudian akan diproses

oleh sistem, jika ada kesalahan atau data yang tidak lengkap maka akan
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diberikan informasi kegagalan, namun jika sudah sesuai maka akan

menampilkan halaman tampil data kelas. Jika aksi yang dipilih adalah hapus,

maka akan diproses oleh sistem dan akan dikembalikan ke halaman

sebelumnya dengan data yang sudah berhasil terhapus.

Gambar 3.8 Activity Diagram Pengelolaan Data Kelas

e. Activity Diagram Pengelolaan Data Kehadiran Peserta Didik

Pada gambar 3.9 menjelaskan tentang alur untuk mengelola data kehadiran

peserta didik yang dilakukan oleh admin (guru bimbingan konseling). Admin

diasumsikan telah login dan berhasil masuk ke halaman utamanya.

Kemudian, admin tinggal melanjutkan dengan memilih menu data absensi.

Selanjutnya admin melakukan pilihan kelas, maka sistem akan menampilkan

data siswa sesuai kelas yang dipilih. Lalu, admin dapat menginputkan absensi

dari siswa tersebut dan tekan tombol simpan. Pada saat menekan tombol
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tersebut maka sistem akan memproses pengiriman SMS, jika sukses maka

akan dipindahkan dari outbox ke send items, namun jika gagal maka akan

tetap berada di outbox.

Gambar 3.9 Activity Diagram Pengelolaan Data Kehadiran

f. Activity Diagram Laporan Kehadiran Peserta Didik

Pada gambar 3.10 menjelaskan tentang alur untuk mengelola laporan

kehadiran peserta didik yang dilakukan oleh admin (guru bimbingan

konseling). Admin terlebih dahulu harus melakukan login dan dinyatakan

telah valid oleh sistem, sehingga sudah berhasil masuk ke halaman utamanya.

Kemudian, admin tinggal melanjutkan dengan memilih menu laporan.

Selanjutnya admin melakukan pilihan jenis laporan dan periode yang diminta,

maka sistem akan menampilkan laporan kehadiran yang telah diekspor dalam
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bentuk format PDF. Kemudian diberikan kepada Kepala Sekolah dalam

bentuk lembaran tercetak.

Gambar 3.10 Activity Diagram Laporan Kehadiran Peserta Didik

g. Activity Diagram Logout

Activity diagram logout ini menggambarkan admin, baik staff tata usaha

maupun guru bimbingan konseling untuk keluar dari perangkat lunak

monitoring dengan aman. Adapun gambaran alur diagramnya dapat dilihat

pada gambar 3.11 dibawah ini.
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Gambar 3.11 Activity Diagram Logout

3.7. Sequence Diagram

Diagram sequence merupakan diagram yang menggambarkan perilaku

pada sebuah skenario dalam use-case.

a. Diagram Sequence Login

Pada gambar 3.12 menjelaskan tahapan untuk mengakses sistem melalui

proses login. Seorang admin baik tata usaha maupun guru bimbingan

konseling diharuskan untuk menginputkan username dan password secara

valid atau sesuai dengan yang terdaftar pada sistem. Sistem akan melakukan

validasi username dan password, jika sesuai maka, akan ditampilkan halaman

utama masing – masing admin. Namun jika tidak sesuai maka akan

ditampilkan informasi gagal.
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Gambar 3.12 Diagram Sequence Login

b. Diagram Sequence Pengelolaan Data Siswa

Pada Gambar 3.13 menjelaskan tentang pengelolaan data siswa yang diakses

dan dikelola oleh admin tata usaha. Sebelum mengakses halaman ini, admin

harus login terlebih dahulu. Didalam sistem ini admin dapat melakukan aksi

tambah data baru, ubah data, maupun hapus data. Pada setiap pengelolan aksi

data siswa terdapat operasi kondisional, yangmana jika valid maka proses

aksi berhasil dan akan ditampilkan hasil berupa tampil data siswa. Namun,

jika tidak valid, maka akan ditampilkan informasi gagal.
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Gambar 3.13 Diagram Sequence Pengelolaan Data Siswa

c. Diagram Sequence Pengelolaan Data Guru

Pada Gambar 3.14 menjelaskan tentang pengelolaan data guru yang diakses

dan dikelola oleh admin tata usaha. Sebelum mengakses halaman ini, admin

harus login terlebih dahulu. Didalam sistem ini admin dapat melakukan aksi

tambah data baru, ubah data, maupun hapus data. Pada setiap pengelolan aksi

data guru terdapat operasi kondisional, yangmana jika valid maka proses aksi

berhasil dan akan ditampilkan hasil berupa tampil data siswa. Namun, jika

tidak valid, maka akan ditampilkan informasi gagal.
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Gambar 3.14 Diagram Sequence Pengelolaan Data Guru

d. Diagram Sequence Pengelolaan Data Kelas

Pada Gambar 3.15 menjelaskan tentang pengelolaan data kelas yang diakses

dan dikelola oleh admin tata usaha. Sebelum mengakses halaman ini, admin

harus login terlebih dahulu. Didalam sistem ini admin dapat melakukan aksi

tambah data baru, ubah data, maupun hapus data. Pada setiap pengelolan aksi

data kelas terdapat operasi kondisional, yangmana jika valid maka proses aksi

berhasil dan akan ditampilkan hasil berupa tampil data siswa. Namun, jika

tidak valid, maka akan ditampilkan informasi gagal.
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Gambar 3.15 Diagram Sequence Pengelolaan Data Kelas

e. Diagram Sequence Pengelolaan Kehadiran Peserta Didik

Pada gambar 3.16 menjelaskan bahwa aktor disini adalah seorang admin yang

berprofesi sebagai guru bimbingan konseling (BK) dan orang tua. Yangmana

guru BK disini terlebih dahulu mendata kehadiran siswa melalui menu data

absensi, kemudian sistem akan menampilkan data kelas. Setelah

menginputkan data kelas, maka sistem akan memproses dan menampilkan

data yang terkait dengan absensi atau kehadiran peserta didik. Guru BK akan

menginputkan data masing – masing peserta didik disetiap kelas, bila telah

lengkap dan terpenuhi maka pada saat menekan tombol simpan data akan

diproses ke sistem untuk disimpan dan dilanjutkan dengan proses pengiriman

pesan atau SMS yang akan dikirimkan dan diterima oleh orang tua peserta

didik, jika sukses maka data pesan akan terpindahkan ke send items, namun

jika tidak terkirim maka akan berada di outbox.
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Gambar 3.16 Diagram Sequence Pengelolaan Kehadiran Peserta Didik

f. Diagram Sequence Laporan Kehadiran Peserta Didik

Pada gambar 3.17 menjelaskan tentang proses pembuatan laporan kehadiran

peserta didik yang dilakukan oleh dua aktor, yaitu guru bimbingan konseling

(BK) sebagai admin yang melaporkan dan kepala sekolah sebagai aktor yang

menerima laporan dari guru BK. Proses diawali dengan guru BK memilih

menu laporan kemudian sistem menampilkan jenis laporan beserta ketentuan

yang diberlakukan dalam menampilkan laporan kehadiran peserta didik.

Kemudian, guru BK akan mengekspor terlebih dahulu ke dalam file dengan

jenis format PDF, lalu dicetak untuk diberikan kepada kepala sekolah.
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Gambar 3.17 Diagram Sequence Laporan Kehadiran Peserta Didik

3.8. Class Diagram

Pada gambar 3.18 menggambarkan mengenai class diagram dari sistem

yang saling terhubung satu sama lain.

Gambar 3.18 Class Diagram
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3.9. Basis Data

Tabel data yang digunakan dan diolah dalam pengelolaan data oleh

pengguna terdiri dari 4 tabel yaitu : tabel data guru, tabel kelas, tabel siswa, dan

tabel absensi. Berikut ini rincian dari perancangan tabel – tabel yang digunakan.

a. Tabel Data Guru

Tabel 3.1 Tabel data Guru

Nama Tipe Panjang Keterangan

idg Integer 10 Nomor id data sampel secara
auto_increment

nip Varchar 50 Nomor Induk Guru sebagai username login
nama Varchar 100 Nama lengkap
jk Varchar 1 Jenis Kelamin
alamat Text Alamat tinggal / rumah
idk Varchar 5 Berhubungan dengan id kelas dari tabel

data kelas
pass Text 32 Password dienkripsi untuk akses login

b. Tabel Data Kelas

Tabel 3.2 Tabel data kelas

Nama Tipe Panjang Keterangan

idk Integer 5 Nomor id data kelas auto_increment
nama varchar 30 Nama dari kelas

c. Tabel Data Siswa

Tabel 3.3 Tabel data siswa

Nama Tipe Panjang Keterangan

ids Integer 10 Nomor id data sampel secara
auto_increment

nis Varchar 10 Nomor Induk Siswa
nama Varchar 100 Nama lengkap
jk Varchar 1 Jenis kelamin
alamat Text Alamat tinggal siswa
idk Integer 5 Berhubungan dengan id kelas dari

tabel data kelas
tlp Varchar 12 Nomor telephone
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bapak Varchar 30 Nama Orang tua (Bapak)
k_bapak Varchar 12 Pekerjaan Bapak
ibu Varchar 30 Nama Orang tua (Ibu)
k_ibu Varchar 12 Pekerjaan Ibu
pass Varchar 32 Password dienkripsi
sp1 Int 1 Surat Pernyataan ke-1, jika 0=Tidak,

1=Ya
tgl1 Date Tanggal keluar surat SP1
sp2 Int 1 Surat Pernyataan ke-2, jika 0=Tidak,

1=Ya
tgl2 Date Tanggal keluar surat SP2
sp3 Int 1 Surat Pernyataan ke-3, jika 0=Tidak,

1=Ya
tgl3 Date Tanggal keluar surat SP3

d. Tabel Kehadiran Siswa

Tabel 3.4 Tabel data kehadiran siswa

Nama Tipe Panjang Keterangan

ida Integer 10 Nomor id data absensi secara
auto_increment

ids Integer 10 Berhubungan dengan id siswa dari
tabel siswa

tgl Date Tanggal dilakukan absen
ket Varchar 1 Keterangan berupa I = ijin, s = sakit,

a = alpha, m = masuk
jam Integer 1 Jam pelajaran

3.10. User Interface

Pada tahap ini akan menunjukkan gambaran dari perancangan user

interface, meliputi antara lain : menu login, tambah data, ubah data, hapus data,

pengolahan data absensi, dan pelaporan data absensi peserta didik.

a. Form Login

Menu login digunakan untuk mengakses menu utama perangkat lunak dengan

cara memasukan username dan password yang valid. Seperti ditunjukkan

pada gambar 3.19 dibawah ini :
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Gambar 3.19 Perancangan Form Login

b. Halaman Utama (User Interface)

Pada perancangan halaman utama terdapat beberapa menu pilihan sesuai

dengan hak masing – masing pengguna. Hak akses yang ditunjukkan seperti

pada gambar 3.20 merupakan gambaran halaman utama untuk pengguna

bagian tata usaha, yaitu terdapat beberapa menu diantaranya : master data

kelas, master data guru, master data siswa, pengaturan profil admin dan

logout. Sedangkan untuk gambaran halaman utama untuk pengguna bagian

guru bimbingan konseling dapat dilihat pada gambar 3.21 yang mana

memiliki hak akses meliputi : data absensi, laporan absensi, pengaturan profil

admin, folder sms, dan logout.

Gambar 3.20 Halaman Utama Admin Tata Usaha
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Gambar 3.21 Halaman Utama Admin Guru Bimbingan Konseling

c. User interface Tampil Data

Pada user interface admin tata usaha bagian menu master data ini terdapat

beberapa sub menu diantaranya data kelas, data guru, dan data siswa

yangmana didalamnya terdapat pengelolaan data berupa input data, edit data,

dan hapus data. Berikut ini akan ditunjukkan gambaran tampilan data dari

salah satu menu. Pada frame bagian kanan atas menunjukkan tombol dari aksi

operasi dan terdapat input pencarian serta dibawahnya menunjukkan hasil

tampilan data. Berikut ini perancangan dari user interface tampil data yang

ditunjukkan pada gambar 3.22.

Gambar 3.22 Perancangan User Interface tampil data pada Admin TU
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d. User interface Tambah Data Kelas

Pada user interface tambah data kelas bagian admin tata usaha ini nantinya

dirancang untuk dapat tampil seperti pop up/layer baru yang muncul didepan

halaman tampil data. Seperti ditunjukkan pada gambar 3.23 berikut ini.

Gambar 3.23 Perancangan User Interface Tambah Data Kelas

e. User interface Tambah Data Guru

Pada user interface tambah data guru bagian admin tata usaha ini nantinya

dirancang untuk dapat tampil seperti pop up/layer baru yang muncul didepan

halaman tampil data. Seperti ditunjukkan pada gambar 3.24 data harus

diisikan dengan lengkap, jika tidak maka akan muncul informasi untuk

melengkapi isian form.

Gambar 3.24 Perancangan User Interface Tambah Data Guru
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f. User interface Tambah Data Siswa

Pada user interface tambah data siswa bagian admin tata usaha ini nantinya

dirancang untuk dapat tampil seperti pop up/layer baru yang muncul didepan

halaman tampil data. Seperti ditunjukkan pada gambar 3.25 data harus

diisikan dengan lengkap, jika tidak maka akan muncul informasi untuk

melengkapi isian form.

Gambar 3.25 Perancangan User Interface Tambah Data Siswa

g. User interface Ubah Data

Pada user interface ubah data berikut ini hampir sama dengan form tambah

data baik kelas, guru maupun siswa bagian admin tata usaha. Oleh karena itu,

seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.26 dibawah ini menjelaskan

gambaran form ubah data siswa. Yangmana selanjutnya dapat menjadikan

rujukan gambaran form ubah data untuk kelas maupun guru. Pada bagian ini

admin diberikan ijin yang luas untuk melakukan perubahan data di seluruh

field pada form yang tersedia.
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Gambar 3.26 Perancangan User Interface ubah Data Siswa

h. User interface Ubah Profil

Pada user interface ubah data profil ini berlaku baik untuk admin tata usaha

maupun guru bimbingan konseling. Seperti ditunjukkan pada gambar 3.27

dibawah ini, untuk melakukan perubahan password admin cukup dengan

menekan tombol ubah password, maka akan ditampilkan hasil seperti pada

gambar 3.28.

Gambar 3.27 Perancangan User Interface Ubah Profil
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Gambar 3.28 Perancangan User Interface Ubah Password

i. User interface Absensi

Pada user interface input data absensi ini hanya dapat dilakukan oleh guru

bimbingan konseling. Seperti ditunjukkan pada gambar 3.29 berikut, terlebih

dahulu admin menentukan pilihan kelas yang ingin direkap absensi kehadiran

peserta didiknya. Untuk waktunya otomatis menyesuaikan dengan tanggal

yang ada pada sistem, sehingga tidak perlu menginputkannya secara manual.

Selanjutnya, akan ditampilkan form inputan absensi seperti pada gambar 3.30.

Yangmana guru bimbingan konseling cukup menginputkan keterangan sesuai

urutan daftar absensi yang ada. Sehingga, pada saat diklik tombol simpan data

secara otomatis akan diproses oleh sistem dan SMS gateway untuk dikirimkan

kepada orang tua peserta didik.

Gambar 3.29 Perancangan User Interface Absensi Pilih Kelas



40

Gambar 3.30 Perancangan User Interface Input Absensi


