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ABSTRAK 

 
 

Pada proses pengolahan data siswa SMK Negeri 1 Menggala sendiri masih 

manual pada penginputan data siswa sendiri masih menggunakan buku-buku 

besar dan file pada Excel, dan untuk pencarian data siswa terbilang sangat 

susah untuk dicari dan memakan waktu yang sangat lama dikarenakan harus 

mencarinya satu persatu, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam 

penyajian laporan data pada saat data tersebut diperlukan hal tersebut menjadi 

kurang efektif dan efisien. Dari permasalahan diatas disini penulis akan 

merancangkan sebuah web tentang pengolahan data siswa yang mana nantinya 

akan memudahkan para staf dan guru untuk mencari data siswa yang akan 

dibutuhkan. Web ini juga diharapkan dapat mengatasi beberapa masalah yang 

terjadi dikarnakan penyimpanan data yang masih manual pada file atau buku- 

buku besar, hal tersebut dapat menimbulkan resiko kehilangan data, dapat 

menghabiskan banyak kertas dalam penginputannya dan mudah terkana virus 

pada file yang disimpan pada komputer. Karena itu web ini dapat digunakan 

untuk menyimpan data siswa-siswi yang ada dari tahun ke tahun. 

 

Kata Kunci : Pengolahan Data , SMK Negeri 1 Menggala, Web. 

 
 
 

ABSTRACT 

 
In the data processing process, students of SMK Negeri 1 Menggala themselves 

are still manual in inputting student data themselves, they still use large books 

and files in Excel, and to search for student data it is very difficult to find and 

takes a very long time because they have to book for them one by one, thus 

causing delays in the presentation of data reports when the data is needed it 

becomes less effective and efficient. From the problems above, the author will 

design a web about student data processing which will make it easier for staff 

and teacher to find student data that will be needed. This web is also expected to 

be able to overcome some of the problems that oceur due to manual data stroge 

in files or large books, this can pose a risk of data loss, can spend a lot of paper 

in inputting and easily get viruses on file stored on computers. Therefore, this 

website can be used to store student data from year to year. 

 
Keywords : Data Processing, SMK Negeri 1 Menggala, Web 
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RINGKASAN 

 
 
 
 

Franki Raynaldi. 2021. Implementasi Framework Laravel pada Perancangan 

Aplikasi Pengolahan Data Siswa SMK Negeri 1 Menggala Kabupaten 

Tulang Bawang Berbasis Web. Skripsi. Program Studi Ilmu Komputer, 

Fakultas Ilmu Komputer. Universitas Muhammadiyah Metro. Pembimbing 

(1) Sudarmaji, S.Kom., M.MKom (2) Dedi Irawan, S.Kom., M.T.I 

 
Skripsi ini merupakan hasil dari analisis data siswa yang sedang berjalan 

di SMK Negeri 1 Menggala Tulang Bawang. Dalam instansi pendidikan 

khususnya sekolah menengah kejuruan, selalu membutuhkan sistem untuk 

mengumpulkan, mengolah dan menyimpan data Salah satu pengolahan data 

yang dilakukan Sekolah Menengah Kejuruan meliputi pengolahan data siswa, 

pencarian data siswa. Pengolahan data terdiri dari kegiatan-kegiatan 

penyimpanan data dan penanganan data meliputi pengumpulan, pencarian, 

pemeliharaan. Sedangkan penanganan data meliputi berbagai kegiatan seperti 

pemeriksaan, perbandingan, pemilihan, peringkasan dan penggunaan. 

Dari permasalahan diatas disini penulis akan merancangkan sebuah web 

tentang pengolahan data siswa yang mana nantinya akan memudahkan para staf 

dan guru untuk mencari data siswa yang akan dibutuhkan. Web ini juga 

diharapkan dapat mengatasi beberapa masalah yang terjadi dikarnakan 

penyimpanan data yang masih manual pada file atau buku-buku besar, hal 

tersebut dapat menimbulkan resiko kehilangan data, dapat menghabiskan 

banyak kertas dalam penginputannya dan mudah terkana virus pada file yang 

disimpan pada komputer. Karena itu web ini dapat digunakan untuk menyimpan 

data siswa-siswi yang ada dari tahun ke tahun. 

Dengan ada nya pertimbangan dan permasalahan diatas maka penyusun 

memutuskan memilih judul “Implementasi framework laravel pada perancangan 

aplikasi pengolahan data siswa SMK Negeri 1 Menggala Kabupaten Tulang 

Bawang berbasis web”, yang akan membahas atau mencakup didalamnya 

seperti data siswa dan data alumni. 
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MOTTO 

 
 
 
 

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 

telah bekerja keras (dari suatu urusan), teteplah bekerja keras (untuk urusan 

yang lain). Dan kepada Tuhanmulah engkau berharap. 

(Q.S. Al-Insyirah Ayat 6-8) 

 
 

Terlintas dibenakku tak pernahku berfikir bagaimana dirimu membesarkan diriku, 

perjuanganmu begitu berat saat kau melahirkan diriku tak pernahku berfikir. Oh 

ibu.. Doamu yang selalu menyertaiku, oh ibu.. karena dirimu ku selalu mampu, 

melewati waktu. 

(Fiv Cards Miracle) 

 
 

Biarpun ibadahmu tak henti dari pagi hingga malam, sedekahmu ratusan juta, 

Tapi saat kau lukai hati ibumu maka syurga bukan milikmu, Karena kunci 

kesuksesan dunia akhirat ialah memulaikan ibumu. Bahagiakan mereka selagi 

masih ada dan doakan mereka jika sudah tiada 

(Franki Raynaldi) 
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