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Pertemuan ke-12 
Studi Kasus: Pemrograman Web e-Sekolah (Part-3) 

 
Pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana menampilkan data pada 

dashboard (sesuai level user) dan input data melalui FORM menggunakan PHP, 
serta penggunaan datatables untuk mempermudah proses CRUD. 

 
A. Dashboard 
 

Maksud dashboard di sini adalah halaman pertama atau halaman default ketika 
user berhasil login. Seperti dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, dimana 

ketika username dan password disubmit, akan dicek masuk level mana user 
tersebut. Jika sebagai Administrator akan diarahkan ke file admin/index.php 
(Dashboard Admin), jika level Guru akan diarahkan ke guru/dashboard.php 

(Dashboard Guru) begitu seterusnya. 
 

 
 

Sekarang mari kita lihat Dashbaord Admin dengan file admin/index.php. 
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Terdapat 4 file yang di-include-kan (baris ke-2 sampai baris ke-5). File 
koneksi.php untuk koneksi ke database, file cek_admin.php untuk 

memastikan hanya level administrator yang bisa akses halaman ini. Sementara 
header.php dan sidebar-admin.php untuk theme dashboard. Baris kode 

selanjutnya adalah kode HTML dengan kombinasi bootstrap. 
 

 
 

Pada baris ke-27 sampai baris ke-31, disisipkan kode PHP untuk query jumlah 
siswa. Baris ke-47 sampai ke-51, kode PHP untuk query total jumlah guru, 

sementara baris ke-67 sampai ke-71 merupakan qurry untuk menghitung 
jumlah kelas. Output dari file admin/index.php seperti gambar di bawah ini. 
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B. Datatables 
 

 
 

Tampilan gambar di atas adalah daftar siswa (daftar_siswa.php) dalam format 
table dengan menggunakan Datatables sebagai pihak ketiga (komponen). Untuk 

mempelajari lebih detail bagaimana cara mengintegrasikan datatable pada PHP 
dapat dipelajari melalui situs resminya di https://datatables.net/. 
 

Source code daftar_siswa.php 
 

 
 
 

https://datatables.net/
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Pada baris ke-58 sampai ke-91 adalah kode HTML untuk membuat table. Pada 
tag table pembuka disisipkan ID table (id="data_siswa"). Dari ID table tersebut 

dipanggil menggunakan kode javascript (Baris ke-99 sampai ke-103) agar bisa 
menggunakan komponen datatable. Pemanggilan datatables di atas tidak akan 

berfungsi, karena terlebih dahulu harus disisipkan beberapa file pendukung. File 
pendukung disisipkan pada file header.php dan footer.php sebagai file theme. 
 

Pada baris ke-23 dan ke-24 dalam file header.php disisipkan kode berikut: 
 

 
 

 

Selanjutnya pada file footer.php, baris ke-23 sampai ke-25 disisipkan kode 
berikut: 

 

 
 

 

C. FORM INPUT DATA 
 

Misalkan kita ingin menambah data siswa, silakan klik menu Daftar Siswa 
terlebih dahulu yang ada pada Sidebar Menu Admin. Pada halaman tersebut 

terdapat tombol Tambah Data yang terletak di pojok atas kanan pada table 
daftar siswa. Ketika mengklik tombol Tambah data akan muncul Form Tambah 
Data Siswa. Silakan isi pada setiap kolom (field) yang disediakan, akhiri dengan 

mengklik tombol Tambah. 
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Bagaimana cara membuat Form tambah data, mari kita lihat source code 

siswa_form_tambah.php. 
 

 
 
Seperti halnya file yang lain pada folder admin, pada baris awal disisipkan kode 
PHP untuk mensisipkan 3 file yang dibutuhkan yaitu file cek_admin.php, 

header.php dan sidebar-admin.php. Setelah itu dilanjutkan dengan kode HTML. 
Kode HTML yang digunakan berupa FORM. Pada awal setiap tag form selain ada 

method, juga ada tag action (Baris kode ke-23). Isi action adalah 
siswa_proses_tambah.php, artinya setelah form inputan diisi dan disubmit, 
data form tersebut diproses pada file siswa_proses_tambah.php. 

 
Berikut source code lengkap siswa_proses_tambah.php 
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Baris ke-3 memanggil file koneksi.php untuk menghubungkan ke database. Blok 
kode berikutnya, yaitu baris ke-5 sampai ke-16 mendefiniskan variable-variable 

yang diinput melalui form dengan methode POST. 
 

Blok kode selanjutnya berupa query untuk input data ke table siswa. Gaya 
penulisan query di atas dengan memisahkan kolom (field) dalam bentuk baris-
baris bertujuan hanya untuk memudahkan mengingat kolom apa saja yang akan 

diinput. Tidak ada masalah jika kode query ditulis dalam satu baris tanpa 
ENTER.  

 
 

##### 

 
 

 
 
 


