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Abstrak
Kemajuan teknologi informasi pada masa sekarang ini mengalami kemajuan yang sangat pesat.
Peranan teknologi informasi kini sangat diperlukan disegala aspek pekerjaan manusia. Selain
memberikan kemudahan didalam mengoperasikannya juga memberikan dampak efisien kerja yang
cepat,tepat dan akurat. Untuk mendapatkan, mengolah, dan memberikan informasi secara cepat,
tepat dan akurat diperlukan sarana penunjang yang tepat. Salah satunya adalah dengan media
website. Media website merupakan salah satu produk teknologi informasi serta sistem informasi
yang dikembangkan secara online atau lebih dikenal dengan internet. Sistem informasi berbasis
website dapat dikembangkan baik sebagai pengolahan data, manajemen data, bahkan pembuatan
laporan di suatu instansi ataupun lembaga pendidikan dan lain sebagainya.Sistem Informasi
Akademik berbasis web secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan sebuah Sekolah
Menengah Atas dalam melakukan proses pengolahan data-data akademik siswanya, seperti halnya
sistem yang diterapkan di SMA Negeri 1 Kutasari. Pada sistem yang ada tersebut, segala informasi
yang berkaitan dengan proses akademik seperti daftar nilai, jadwal sekolah, dan sebagainya, dapat
di akses dengan mudah dan cepat oleh siswa atau guru sehingga mampu mengefektifkan waktu dan
mengefisienkan biaya. Sistem Informasi Akademik adalah sebuah perangkat lunak berbasis web
yang digunakan untuk membantu proses akademik. Dengan adanya Sistem Informasi Akademik
berbasis web ini diharapkan akan menciptakan pengolahan data yang terorganisir dan jauh lebih
efektif dan efisien, sehingga kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah menjadi lebih
terkomputerisasi secara terstruktur, memudahkan dalam pengaksesan data dan penyampaian
informasi yang tersedia.
Kata Kunci: Sistem Informasi, Informasi Akademik Sekolah, Website.

1. PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi informasi pada
masa sekarang ini mengalami kemajuan yang
sangat pesat. Perkembangan teknologi
informasi tersebut ditandai dengan adanya
pengolahan bidang pekerjaan yang awalnya
dikelola menggunakan cara yang manual kini
telah dikelola menggunakan hasil teknologi.
Peranan teknologi informasi kini sangat
diperlukan disegala aspek pekerjaan
manusia. Selain memberikan kemudahan di
dalam mengoperasikannya juga memberikan
dampak efisien kerja yang cepat, tepat dan
akurat. Untuk mendapatkan, mengolah, dan
memberikan informasi secara cepat,tepat dan
akurat diperlukan sarana penunjang yang
tepat. Salah satunya adalah dengan media
website. Media website merupakan salah satu
produk teknologi informasi serta sistem
informasi yang dikembangkan secara online
atau lebih dikenal dengan internet. Sistem
informasi
berbasis
website
dapat

dikembangkan baik sebagai pengolahan data,
manajemen data, bahkan pembuatan laporan
di suatu instansi ataupun lembaga pendidikan
dan lain sebagainya.
Seperti halnya yang ada di SMA Negeri
1 Kutasari dimana sistem informasi akademik
masih menggunakan proses yang mengacu
pada dokumen yang berupa berkas atau arsip
dan belum memiliki penyimpanan basis data
yang terbagi ke dalam beberapa tahapan yaitu
pertama, melakukan pencatatan data siswa di
buku induk. Kedua,membuat laporan data
siswa, ketiga, pencatatan nilai akademik
siswa ke dalam buku nilai akademik siswa.
Keempat, pencatatan data staf dan guru di
buku staf dan guru. Kelima, membuat jadwal
pelajaran siswa dan nama guru yang
mengajar mata pelajaran tersebut ke dalam
buku mata pelajaran siswa. Dengan demikian
sistem informasi yang ada tersebut masih
berjalan manual, sehingga sering terjadi
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kesalahan-kesalahan
dalam
proses
pengolahan data-data akademik siswa.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Sistem Informasi Akademik
Untuk mencapai suatu sasaran tertentu
dibutuhkan suatu komponen-komponen atau
elemen-elemen yang mendukung, dengan
adanya sistem, sehingga tujuan atau sasaran
dapat tercapai. Menurut Sutopo (2012:85)
mengemukakan bahwa “Sistem adalah
kumpulan elemen yang saling berhubungan
dan saling bekerjasama untuk mencapai
tujuan tertentu”.
Informasi sangatlah penting dalam
suatu organisasi, suatu sistem yang kurang
mendapatkan informasi tidak akan bisa
bekerja dengan baik, menjadi lemah dan
berakhir. Menurut McLeod dalam Sutopo
(2012:90) mengemukakan bahwa “Informasi
adalah data yang berguna yang diolah
sehingga dapat dijadikan dasar untuk
pengambilan keputusan yang tepat”. Data
dapat diartikan sebagai fakta atau jumlah
yang merupakan masukan (input) bagi suatu
sistem informasi. Biasanya data ini dapat
digunakan sebagai dasar dalam pengambilan
keputusan oleh manajemen.
Sistem
Informasi
Akademik
merupakan
sebuah
aplikasi
untuk
mendukung penyelenggaraan pendidikan,
sehingga dapat menyediakan layanan
informasi yang lebih baik dan efektif melalui
internet. Menurut Setiawan dkk (2010:2)
menerangkan bahwa “Sistem Informasi
akademik adalah sistem yang memberikan
layanan informasi yang berupa data dalam
hal yang berhubungan dengan data
akademik”.
Secara umum sistem informasi
akademik dapat digambarkan sebagai sebuah
sistem yang dirancang untuk memenuhi
kebutuhan Akademik dengan pola layanan
pendidikan yang terkomputerisasi untuk
meringankan dan meningkatkan kinerja,
kualitas pelayanan, daya saing dan kualitas
SDM (Sumber Daya Manusia) yang
dihasilkannya
2.2. Website
Website merupakan komponen atau
kumpulan komponen yang terdiri dari teks,
gambar, suara dan animasi sehingga lebih
merupakan media informasi yang menarik
untuk dikunjungi. Menurut Puspitosari
(2010:1) menjelaskan bahwa “Website adalah
halaman informasi yang disediakan melalui
jalur internet sehingga bisa diakses diseluruh
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dunia, selama terkoneksi dengan jaringan
internet”.
Secara garis besar menurut Puspitosari
(2010:1) menggolongkan website menjadi
beberapa jenis yaitu:
a. Website Statis
Website Statis adalah web yang
mempunyai halaman tidak berubah.
Artinya, untuk melakukan perubahan
pada suatu halaman dilakukan secara
manual dengan mengedit code yang
menjadi struktur dari website tersebut.
b. Website Dinamis
Website Dinamis merupakan website
yang secara terstruktur diperuntukan
untuk update sesering mungkin, biasanya
selain halaman utama bisa diakses oleh
user pada umumnya, juga disediakan
halaman backend untuk mengedit konten
dari website.
c. Website Interaktif
Website Interaktif adalah web yang saat
ini memang sedang ‘booming’. Salah satu
contoh website interaktif adalah blog dan
forum. Di website ini user bisa
berinteraksi dan beradu argument
mengenai apa yang menjadi pemikiran
mereka.
3. METODE PENELITIAN
3.1. Metode Pengembangan Perangkat
Lunak
Metode yang digunakan pada
pengembangan
perangkat
lunak
ini
menggunakan model water fall menurut Rosa
dan Salahudin (2013:28) yang terbagi
menjadi lima tahapan yaitu:
a. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak
Proses
pengumpulan
kebutuhan
dilakukan
secara
intensif
untuk
menspesifikasikan kebutuhan perangkat
lunak agar dapat dipahami perangkat
lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh
user.
b. Desain
Desain perangkat lunak adalah proses
multi langkah yang fokus pada desain
pembuatan program perangkat lunak,
representasi antar muka, dan prosedur
pengodean.
c. Pembuatan Kode Program
Desain harus ditranslasikan ke dalam
program perangkat lunak. Hasil dari tahap
ini adalah program komputer sesuai
dengan desain yang telah dibuat pada
tahap desain.
d. Pengujian
Pengujan fokus pada perangkat lunak
secara dari segi logic dan fungsional dan
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memastikan bahwa semua bagian sudah
diuji.
e. Pendukung (support) atau Pemeliharaan
(maintenance)
Tidak menutup kemungkinan sebuah
perangkat lunak mengalami perubahan
ketika sudah dikirimkan ke user.
Perubahan bisa terjadi karena adanya
kesalahan yang muncul dan tidak
terdeteksi saat pengujian atau perangkat
lunak
harus
beradaptasi
dengan
lingkungan baru.
3.2. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Pada metode ini dilakukan analisis awal
yaitu sebagai rujukan untuk melakukan
perancangan tentang hal-hal yang
berkaitan
dengan
dengan
proses
akademik, misalnya nilai mahasiswa,
jadwal pelajaran sekolah dan jadwal
mengajar guru.
b. Wawancara
Pada metode ini diajukan beberapa
pertanyaan secara langsung dengan
kepala staf tata usaha SMA Negeri 1
Kutasari mengenai data-data yang
berkaitan dengan SMA Negeri 1 Kutasari.
Data-data tersebut meliputi profil,
sejarah, visi-misi, data guru, data siswa
dan data pendukung lainnya.
c. StudiPustaka
Selain metode observasi dan wawancara,
penulis juga menggunakan metode studi
pustaka, yaitu membaca, mempelajari dan
mencari informasi melalui beberapa buku
yang berhubungan dengan masalah pokok
penulisan ini.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Identifikasi Kebutuhan
a. Kebutuhan Pengguna
1. Visitor
Visitor dapat dikatakan sebagai
pengunjung website.
a) Membutuhkan
informasi
mengenai profil dari SMA Negeri
1 Kutasari.
b) Membutuhkan
informasi
mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan
kesiswaan
seperti:
kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler
dan tata tertib sekolah
c) Membutuhkan
informasi
mengenai gallery atau foto-foto
kegiatan siswa maupun guru baik
di dalam lingkungan sekolah
maupun di luar lingkungan
sekolah.

d) Membutuhkan informasi fasilitasfasilitas di sekolah
e) Membutuhkan
informasi
mengenai kontak dan peta lokasi
dari SMA N 1 Kutasari yang dapat
dihubungi apabila sewaktu-waktu
ada yang dibutuhkan.
2. Guru
Guru
membutuhkan
sistem
informasi yang dapat membantu siswasiswanya guna meningkatkan prestasi
akademik sesuai dengan kriteria nilai
standar minimum dari setiap mata
pelajaran. Sistem informasi yang
dibutuhkan oleh guru dapat dijabarkan
sebagai berikut:
a) Membutuhkan sistem informasi
untuk dapat mengelola nilai-nilai
akademik siswa.
b) Membutuhkan
informasi
mengenai jadwal mengajar guru.
c) Membutuhkan
informasi
mengenai kalender akademik
untuk dapat mengetahui informasi
jadwal
seluruh
kegiatan
penyelenggaraan pembelajaran di
sekolah.
d) Membutuhkan
informasi
mengenai data pribadi guru.
3. Siswa
Secara
garis
besar
siswa
membutuhkan sebuah sistem informasi
yang menyajikan laporan nilai siswa
untuk mengetahui tingkat prestasi
akademiknya. Sistem informasi yang
dibutuhkan oleh siswa dapat lebih
dijelaskan sebagai berikut:
a) Membutuhkan informasi untuk
dapat
mengetahui
nilai-nilai
akademik yang pernah dicapai
selama menjadi siswa.
b) Membutuhkan
informasi
mengenai jadwal pelajaran bagi
siswa.
c) Membutuhkan
informasi
mengenai kalender akademik
untuk dapat mengetahui informasi
jadwal
seluruh
kegiatan
penyelenggaraan pembelajaran di
sekolah.
d) Membutuhkan
informasi
mengenai data pribadi siswa.
4. Administrator
Secara garis besar Administrator
membutuhkan sistem informasi yang
dapat memberi kemudahan dalam
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mengelola semua data yang ada di
website.
Sistem
informasi
yang
dibutuhkan
tersebut
dapat
lebih
dijelaskan sebagai berikut:
a) Membutuhkan informasi yang
dapat memberi kemudahan dalam
mengelola data-data sekolah
seperti data jadwal pelajaran, data
mata pelajaran, data kelas, data
tahun ajaran, data ruangan, data
foto album sekolah, data kalender
akademik.
b) Membutuhkan informasi yang
dapat memberikan kemudahan
dalam mengelola data-data yang
berkaitan
dengan
pengguna
diantaranya mengelola data siswa
dan guru.
c) Membutuhkan informasi yang
dapat memberikan kemudahan
dalam mengelola data-data yang
berkaitan dengan artikel seperti
mengelola data berita SMA Negeri
1 Kutasari, testimonial, buku tamu
dan kata bijak.
d) Membutuhkan informasi yang
dapat memberikan kemudahan
dalam mengelola data-data yang
berkaitan dengan pengaturan yang
digunakan
untuk
merubah
tampilan
website
seperti
mengelola data menu bar,
halaman, website, admin dan data
pribadi admin yang sedang aktif.

Pada Gambar 1 merupakan tampilan
rancangan halaman user/ utama website yang
di dalamnya terdapat :
a. Header
Di dalam bagian header merupakan
tampilan banner sekolah.
b. Menu Bar
Di dalam bagian menu bar terdapat menu
seperti: beranda, profil, kesiswaan,
gallery, fasilitas, kontak kami dan buku
tamu.
c. Slider
Berisi tampilan gambar berjalan secara
bergantian.
d. Content
Content berhubungan dengan isi dari
menu bar dan content merupakan isi yang
terdapat pada menu bar.
e. Sidebar
Sidebar merupakan sebuah content
tambahan untuk menunjang isi dari
website agar tampilan website menjadi
lebih kreatif, termasuk didalamnya
terdapat ruang login guru dan siswa.
f. Teks Berjalan
Teks berjalan berisi tulisan visi dari
sekolah.
g. Gambar Sponsor
Berisi gambar sponsor yang mendukung
sekolah.
h. Footer
Berisi nama terang pembuat website.
HEADER
Teks Berjalan

Foto Guru

4.2. Rancangan Antar Muka
Rancangan antar muka merupakan
rancangan awal tampilan suatu website
sebelum website tersebut dibangun. Berikut
ini merupakan rancangan antar muka website
yang akan di bangun:

Nama Guru

CONTENT
HOME

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROFIL
Data Diri
Ubah Password
Ubah Foto

JADWAL MENGAJAR
NILAI

HEADER

Input Nilai
Rekap Nilai

MENU BAR

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KALENDER AKADEMIK
Logout

SLIDER

FOOTER

Gambar 2. Rancangan Antar Muka Halaman
Guru
SIDEBAR
CONTENT

Text Berjalan

GAMBAR SPONSOR SEKOLAH
FOOTER

Gambar 1. Rancangan Antar Muka User
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Rancangan antar muka halaman guru
dapat dilihat pada gambar 2, dalam rancangan
tersebut terdapat menu-menu yang berisi
penunjang sistem akademik berupa profil
guru, jadwal mengajar, input data nilai, dan
rekap nilai serta kalender akademik.
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HEADER
Teks Berjalan

Foto Siswa

Nama Siswa

CONTENT
HOME

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROFIL
Data Diri
Ubah Password
Ubah Foto

NILAI
Nilai Murni UTS
Nilai Murni UAS
Kartu Hasil Studi
Nilai Per Semester

JADWAL PELAJARAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KALENDER AKADEMIK
Logout

FOOTER

Gambar 3. Rancangan AntarMuka Halaman
Siswa
Selain rancangan halaman guru,
terdapat juga rancangan halaman siswa
seperti yang terlihat pada gambar 3 serta
berisi mengenai informasi akademik yang
dibutuhkan siswa seperti : profil siswa, nilai
siswa baik dari nilai UTS hingga kartu hasil
studi, jadwal pelajaran, serta kalender
akademik.
HEADER
Teks Berjalan

Foto

Nama Administrator
HOME
SEKOLAH
Jadwal Pelajaran
Mata Pelajaran
Kelas
Tahun Ajaran
Ruangan
Foto Album Sekolah
Kalender Akademik

CONTENT
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PENGGUNA

Gambar 5. Struktur Navigasi Halaman
Utama Website
Gambar 5 merupakan struktur
navigasi dari halaman utama website.
Didalamnya terdapat menu beranda untuk
halaman pembuka, profil berisi sejarah dan
seluk-beluk mengenai sekolah, kesiswaan
berisi mengenai kegiatan ekstrakurikuler, dan
tata tertib, gallery berisi foto kegiatan,
fasilitas menampilkan fasilitas yang ada pada
sekolah tersebut, kontak dan buku tamu serta
peta lokasi untuk mengetahui keberadaan
sekolah melalui tampilan peta, serta
disediakannya ruang login untuk guru dan
siswa.
4.3. Implementasi

Jadwal Pelajaran
Mata Pelajaran
ARTIKEL
Berita
Testimonial
Buku Tamu
Kata Bijak
Pengumuman
PENGATURAN
Menu
Halaman
Website
Kata Jelek
Data Pribadi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Logout

FOOTER

Gambar 4. Rancangan Antar Muka Halaman
Administrator
Tidak hanya rancangan antar muka
user, guru dan siswa, sebuah website juga
diperlukan halaman administrator seperti
tampilan pada gambar 4. Pada halaman
administrator terdapat menu untuk mengatur
seluruh isi dari website serta tampilan
website.
Gambar 6. Entity Relationship Diagram
Gambar 6 merupakan tampilan ERD
(Entity Relationship Diagram) yang
menggambarkan relasi antar entity dari
sistem informasi akademik sekolah.
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Gambar 10. Halaman Administrator

Gambar 7. Halaman Utama Website
Halaman utama website didesain dengan
warna dominan biru yang lembut supaya
nyaman dilihat oleh mata.

Pada
halaman
administrator
merupakan halaman untuk mengelola seluruh
tampilan website serta informasi akademik
yang diperlukan, seperti data siswa,guru,
kelas, jadwal, materi pelajaran, foto serta data
lainnya yang digunakan untuk informasi
akademik.
Tabel 1. Hasil Pengujian Halaman Login

Gambar 8. Halaman Ruang Guru
Halaman ruang guru merupakan
halaman yang berfungsi mengelola akademik
siswa dari jadwal pelajaran, hingga nilai
siswa. Dalam halaman ruang guru berwarna
hijau berbalut hitam seperti tampilan gambar
8.

Gambar 9. Halaman Ruang Siswa
Sedangkan untuk halaman ruang
siswa merupakan halaman untuk melihat
jadwal dan nilai siswa dan informasi
akademik yang dibutuhkan siswa.
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Selain desain tampilan yang ada,
diperlukannya pengujian terhadap sistem
yang ada. Pada tabel 1 diatas merupakan
tampilan pengujian untuk halaman login
supaya sesuai dengan yang diharapkan.
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Tabel 2. Kuisioner Penerimaan Pengguna
terhadap Website

Tidak hanya pengujian terhadap
sistem, tetapi juga dilakukannya pendataan
penerimaan pengguna terhadap sistem
informasi akademik sekolah melaui kuisioner
seperti yang terlihat pada tabel 2.

berupa berkas atau arsip, sehingga sering
terjadi kesalahan-kesalahan dalam proses
pengelolaan data-data akademik siswa.
b. Sistem informasi akademik berbasis web
ini dirancang sebagai solusi bagi pihak
SMA Negeri 1 Kutasari untuk mengelola
bagian akademik secara cepat dan tepat
sehingga kinerja dalam mencapai
pekerjaan dapat diwujudkan secara lebih
maksimal.
c. Sistem informasi akademik berbasis web
ini bersifat intern, artinya pengguna
program ini hanya kalangan tertentu yang
memiliki hak akses terhadap sistem ini,
yaitu siswa, guru dan administrator.
Sedangkan untuk pengunjung atau visitor
hanya bisa mengakses web utamanya
saja.
d. Sistem informasi akademik berbasis web
ini memberikan berbagai informasi
mengenai data guru, data siswa, data
admin, data kelas, data semester, data
mata pelajaran, data jadwal mengajar
guru, data jadwal sekolah siswa dan data
nilai siswa.
e. Sistem Informasi Akademik berbasis
web ini dapat diterima oleh pengguna,
baik itu user/ masyarakat, guru dan
siswa itu sendiri.
DAFTAR PUSTAKA

Gambar 11. Grafik Penerimaan Pengguna
terhadap Website
Dari
hasil
kuisioner
tersebut
kemudian
dituangkan
dalam
grafik
penerimaan pengguna terhadap sistem
informasi akademik sekolah tersebut seperti
yang terlihat pada gambar 11.
5. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahasan di atas,
maka dapat penulis simpulkan sebagai
berikut :
a. Sebelum adanya Sistem informasi
akademik di SMA Negeri 1 Kutasari
berbasis web, sistem informasi akademik
yang diterapkan masih menggunakan
proses yang mengacu pada dokumen yang
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