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ABSTRAKSI 

 

Pendidikan  anak  usia  dini  (PAUD)  adalah  jenjang  pendidikan  

sebelumjenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan bagi  anak  sejak  lahir  sampai  dengan  usia  enam  tahun  yang  

dilakukan  melaluipemberian  rangsangan  pendidikan  untuk  membantu  

pertumbuhan  dan perkembangan  jasmani dan  rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasukipendidikan  lebih  lanjut, yang diselenggarakan dalam 

bentuk playgroup, TK A danTK  B.    Penyampaian  informasinya  masih  dalam  

bentuk  yang  manual.  Hal  inimemungkinkan  terjadi  ketidakefisienan  terhadap  

biaya  dan  waktu, maka  dibuat aplikasi  yang menggunakan  teknologi website. 

Website bertujuan  agar  informasi kegiatan, pendidikan maupun berita  aktual  

seputar kegiatan PAUD Pelangi  akan lebih praktis, murah, dan efisien untuk 

sampai ke masyarakat luas. Tesis  ini  membahas  mengenai  perancangan  sistem  

administrasi  dan informasi  pegawai  dengan  mengambil  studi  kasus  PAUD  

Pelangi  Gonilan Kartosuro. Dalam perancangan aplikasi pada tugas akhir ini 

penulis menggunakan metode  waterfall.  Software  pendukung  yang  digunakan  

antara  lain  :  Server2Go, PHP 5.3, MySQL 5, Apache 2.2, dan PhpMyAdmin. 

Lingkup  perancangan  meliputi:  perencanaan,  pendefinisian  kebutuhan, analisis  

serta  desain.  Pada  bagian  akhir  dihasilkan  web  yang  menampilkan informasi  

pegawai,  anak  didik,    serta  mencetak  dalam  bentuk  laporan  yang berkaitan 

dengan presensi, cuti dan gaji. 
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PENDAHULUAN 

 

Dunia  teknologi  informasi saat  ini semakin berkembang pesat dan maju 

dalam  era  penyebaran  informasi  yang  sangat  cepat  dan  luas. Salah satu media  

informasi  yang  efektif  adalah  internet.  Telah  diakui  banyak kalangan  bahwa  

internet  adalah  salah  satu media  informasi  yang  cukup  

efektif dan murah dalam hal penyebarluasan informasi, baik dalam bidang 

pendidikan maupun dalam bidang publikasi atau pemberitaan.  

     Sudah  banyak  perusahaan  yang  menggunakan  situs  internet sebagai 

media  transaksi  jual beli produk-produknya. Rata-rata perusahaan besar  

memiliki  situs  internet  atau  website  sendiri  mengingat  betapa pentingnya 

suatu sistem pengolah data sebagai alat pendukung pengambil kebijakan dan 

keputusan perusahaan.   

     Jika  PAUD  Pelangi  memiliki  website  maka  informasi  kegiatan, 

pendidikan  maupun  berita  aktual  seputar  kegiatan  PAUD  Pelangi  akan lebih  

mudah  diakses,  sehingga  masyarakat  luas  dan  dunia  dapat mengetahuinya.  

Masyarakat  yang  ingin  mencari  informasi  mengenai  

PAUD Pelangi dapat dengan mudah mendapatkannya,  tak  terbatas  ruang dan 

waktu, karena website dapat diakses kapan saja, di mana saja dan oleh siapa  saja.  

Pada  akhirnya,  akan  menjadi  sebuah  kemajuan  yang  dapat dibanggakan oleh 

PAUD Pelangi di mata masyarakat luas. 

 

 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

 

Metode-metode  berikut  untuk  memperoleh  data  untuk  keperluan proses 

pembuatan sistem administrasi pegawai.  

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)   

Pengumpulan bahan yang berasal dari buku atau teori-teori.  

2. Penelitian Lapangan (Field Research)  

Penelitian  di  tempat  untuk  memperoleh  informasi  serta data. Langkah 

yang ditempuh adalah:  

a. Pengamatan (observasi)  langsung ke objek penelitian untuk 

memperoleh  gambaran  serta  keterangan  terhadap  sistem yang sedang 

berjalan. Hasil yang diperoleh berupa:  

1) Struktur organisasi PAUD Pelangi,   

2) Sistem penggajian yang sedang berjalan,  

3) Tujuan serta visi dan misi organisasi,   

4) Kegiatan belajar mengajar anak-anak asuh,  

5) Sarana prasarana yang tersedia.  

b. Wawancara  (interview)  yaitu  penulis  mengumpulkan  data secara  

tatap  muka  langsung  dengan  pimpinan  PAUD Pelangi  guna 

mendapatkan  data-data  dan  keterangan  yang diperlukan. 

  



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Perancangan  ini  terdiri atas beberapa kategori antara lain:  

1.  pendaftaran  dan  pengelolaan  

2.  pegawai  serta  anak  didik  paud,  

3.  pembuatan  laporan  presensi,  

4.  pembuatan  laporan  cuti,  

5.  pembuatan  laporan  gaji  dan   

6.  manajemen update.  

 

1 Pembuatan Laporan  Presensi 

Presensi  berfungsi    untuk mendata  kehadiran  karyawan. Penerapan  AJAX  

request  pada input  nip.  Nip  user  yg  berhasil dimasukkan dikirim ke server 

dan dikonfirmasi  balik  dengan  nama user.  Ketika  user  terdeteksi 

memasukkan  nip  lagi  dalam  hari yang  sama  kode konfirmasi  telah 

masuklah  yang  keluar.  Pada pembuatan  laporan,  request  AJAX  

diterapkan  untuk menentukan  bulan,  tahun  dan hasil query database 

presensi dari input  user  yang  direkap  selamasatu bulan.     

2 Pembuatan Laporan Cuti  

Cuti  berfungsi    untuk  mengeksekusi  karyawan  bila  ada yang  meminta  

cuti.  Penerapan AJAX request pada eksekusi cuti. Data  cuti  yang diajukan 

user  ada dalam  satu  halaman web  dengan data  user  yang  telah  disetujui  

cutinya. Pada section pre-cuti ada dua  tombol,  yaitu  tolak  dan setujui.  

Request  AJAX digunakan  pada  database  user. Pada  database  user  yang  

tidak cuti  tersimpan  data  1  dan  user  yang  telah  disetujui  cutinya 

memiliki  data  0.  Diawali  dari pilihan  setujui  pada  section  pre-cuti,  nip  

user  sebagai  index dikirim  ke  server  dan dikonfirmasi  balik  pada  section 

post-cutidan  dikategorikan  sudah cuti  dan  database  user  yang semula 1 

berubah menjadi 0. Jika memilih  tolak  data  pre-cuti  user  menghilang dan 

database tetap 1.   

 



3 Manajemen Menu  

Menu  Admin  »  Setup berfungsi untuk mengubah nama,  level  menu  

navigasi. Pada  halaman  tersebut  terdiri  atas : 

1) Nama menu  

2) Fungsi menu  

3) Target menu  

4) Trap, ialah posisi sub menu pada menu (1,2 atau 3)  

5) Hak  akses,  bila  kosong  artinya menu tersebut tidak aktif.  Selanjutnya  

hak akses  dapat  diatur  untuk user atau untuk visitor saja atau  

administrator  atau ketiga-tiganya  

6) Tindakan  

Dimana  teks  akan bertuliskan  SWITCH  OFF dengan  maksud  menu 

sedang  dipublikasikan,  klik SWITCH  OFF  untuk membuatnya  tidak  aktif 

sehingga  pengunjung  dan user  takkan  dapat melihatnya.  Begitu  pula 

sebaliknya,  Dimana  teks 1akan  bertuliskan  SWITCH ON  dengan  maksud  

menu sedang  disembunyikan,  klik SWITCH  ON  untuk membuatnya  aktif  

sehingga visitor,  user  dan    administrator  dapat melihatnya.  Update  menu 

dengan  menekan  Edit  pada kolom Tindakan.Update data meliputi:  

1) Nama menu  

2) Target menu  

3)  Menu Group  

4) Status  

Sistem  informasi  ini terdiri  dari  2  bagian  yaitu administrator  dan  user. 

Administrator  adalah  petugas yang  mengelola  web  site  ini. Petugas  

administrator  berhak untuk  mengganti,  menambah maupun  menghapus  

informasi  – informasi  yang  terdapat di dalam web  site. User  adalah  

pengguna, seorang user hanya sebagai pihak yang melihat  semua  content  

atau isi  web  site dan  tidak  memiliki hak  untuk  mengubah  apa  yang ada 

di dalam web site tersebut.   



Sistem  informasi  ini selain  memuat  berbagai informasi  tentang PAUD 

Pelangi Kartasuro  juga  memuat  tentang sistem presensi dan cuti. Laporan 

presensi  mengelompokkan sejumlah  input  kehadiran  tiap user dalam 

jangka waktu sebulan.  

Sistem  cuti  mengatur  hak  akses tiap user pada sistem online user, User  

yang  mengajukan  cuti seketika  itu menunggu keputusan administrator  

untuk dinonaktifkan akunnya.   

Fitur  report pdf merupakan  bentuk  kertas kerja berfungsi mencetak hasil  

aplikasi.  Laporan  aplikasi mencetak  siapa  user  yang  hadir mengajar dan 

diurutkan sesuai nip.  

Selain  itu,  laporan  menghasilkan output   data user  yang  lain  seperti 

laporan  gaji,  informasi  detail  user serta informasi detail anak didik. 

Pengujian kedua sistem yang  telah dipadu  dalam  satu  rangkaian sistem  

dilakukan  baik  secara localhost  maupun  secara  hosting internet.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan  hasil  dan analisa  perancangan  maka  dapat ditarik kesimpulan dan 

saran sebagai berikut:  

1. PAUD  Pelangi  akan  dapat mengurangi  masalah-masalah yang  terjadi  di  

dalam pengelolaan  data  murid  yang pernah dikerjakan dengan cara 

konvensional.  Hal  itu  dapat digunakan    sebagai  sarana dalam  pencatatan  

informasi secara  lebih  detail  dan signifikan    berdasarkan kalender  

pendidikan  sehingga lebih  terarah dan  tepat sasaran dalam mengambil 

keputusan.  

2. Perancangan  ini  menerapkan juga  sistem  keamanan  data dengan  memakai  

sistem loginuntuk  user  dan  admin yang  bertujuan  menjaga informasi  

penting  yang  tidak boleh sembarangan diubah.  



DAFTAR PUSTAKA 

Chandrasa, Gilang. <http://komunitasweb.com/tag/codeigniter/>, Diakses 

tanggal12 Desember 2011.  

Afruj.  Some  Codeigniter  tutorial  

links<http://afruj.wordpress.com/2008/05/02/some-codeigniter- 

tutorial-links/>, Diakses tanggal12 Desember 2011. 


