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Abstrak
SMA Minhajuth Thullab merupakan salah satu Sekolah yang berada di way jepara
lampung timur. Pada SMA Minhajuth Thullab penulis melakukan analisa dan riset
mengenai sistem informasi akademik yang sedang berjalan saat ini. Sistem informasi
yang hanya diterapkan di SMA Minhajuth Thullab ternyata masih kurang mendapatkan
hasil yang maksimal. Terlambatnya informasi dan kurangnya informasi
yang
menyebabkan para siswa tidak efisien dalam sistem kegiatan belajar mengajar. Sebagai
contoh jika seorang siswa ingin melihat nilai maka dia harus datang ke sekolah dan ini
sangat membutuhkan materi dan waktu yang tidak sedikit. Bahkan Sekolah ini masih
belum terlalu dikenal oleh masyarakat karena kurangnya informasi. Sekolah ini sangat
ingin memperkenalkan diri sebagai salah satu Sekolah Boarding School terbaik dan
dikenal oleh masyarakat luas. Untuk mengatasi masalah seperti itu, maka penulis
bermaksud untuk mencoba menangani proses Informasi dengan merancang suatu
sistem informasi akademik berbasis web yang menggunakan bahasa pemrograman PHP
dan MySQL.
Kata Kunci: akademi, MySQL, PHP, SMA, web
Abstract
SMA Minhajuth Thullab is one way schools are located in Jepara eastern Lampung . At
the high school Minhajuth Thullab authors performed an analysis and research on
academic information systems that are running at the moment. Information system that
only applied in SMA Minhajuth Thullab are still not getting the maximum results . Delayed
information and lack of information that led to the students in the system inefficient
teaching and learning activities . For example if a student wants to see the value he has
to come to the school and in desperate need of material and substantial time . Even the
school is still not very well known by the public because of lack of information . This
school really would like to introduce ourselves as one of the best School Boarding
Schools and recognized by the public . To overcome such problems , the authors intend
to try to deal with the process of designing an information system is a web-based
academic information using PHP and MySQL.
Keywords : academic, MySQL, PHP, SMA, web
1. Pendahuluan
Diera zaman yang semakin
modern
perkembangan
teknologi
informasi dari masa-kemasa semakin
mengalami perkembangan yang cukup
signifikan dalam perkembanganya. Hal
itu tentu harus diiringin dengan sumber
daya yang mampu menjawab tantangan
zaman untuk menghadapinya. Teknologi
informasi mungkin bukan sesuatu hal
yang asing untuk kita dengar, karena
setiap yang kita lakukan berhubungan

dengan teknologi sudah tentu berkaitan
dengan teknologi informasi baik dalam
kehidupan sehari-hari maupun dunia
pekerjaan.
SMA Integral Minhajuth Thullab
Way Jepara berdiri pada tahun 2008
adalah sebagai perwujudan sekolah
yang memiliki standar kualitas dan
kuantitas yang tinggi, dengan membuat
sekolah tersebut menjadi sekolah
Boarding School diwilayah Way Jepara.
Ditinjau dari segi pengamatan dari
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tahun-ketahun sekolah ini mengalami
perkembangan yang cukup pesat yang
dapat dilihat salah satunya dari segi
jumlah
mahasiswa
yang
terus
bertambah. Hal ini tentu harus ditunjang
oleh
sebuah
sistem
yang
bisa
membantu dalam bidang tersebut.
Sudah selayaknya dibutuhkan sebuah
sistem informasi yang menunjang,
sehingga mempermudah siswa/i untuk
memperoleh informasi dengan mudah,
cepat, tepat dan akurat.
(Kurnia, Destiani, & Supriatna,
2012) Sampai saat ini, di SMK Ciledug
Al-Musaddadiyah
Garut
untuk
mendapatkan
informasi
mengenai
jadwal pelajaran, nilai hasil ujian dan
tugas masih bersifat manual. Hal ini
dapat memperlambat dan menghambat
informasi-informasi bagi siswa dan guru,
karena
selama
ini
pengelolaan
akademik yang dilakukan dan penyajian
informasi berada di sekolah.
(Kristiana 2014) Dengan sistem
informasi akademik dan teknologi
yang
sudah ada
maka
proses
pelaporan data nilai dan absensi
keaktifan siswa dapat diinformasikan
dengan cepat.
Sistem informasi dibuat guna
kepentingan yang biasa membantu
proses akademik dan administratif
Sekolah. Dengan kurang tersedianya
layanan yang bisa diakses dimana saja
setiap saat dan setiap waktu dapat
menghambat
dalam
memperoleh
informasi Sekolah, baik informasi nilai,
informasi Akademik dan
Jadwal
pelajaran.
Hal
ini
tentu
pula
menghambat para orangtua untuk
mengetahui
informasi
akademik
anaknya
agar
bisa
memantau
perkembangan
pembelajaranya
disekolah.
Salah satu tools system yang
digunakan adalah activity diagram.
(Munawar 2005) Activity Diagram adalah
teknik untuk mediskripsikan logika
procedural, proses bisnis dan aliran
kerja dalam banyak kasus.
Activity
diagram mempunyai peran seperti
halnya
flowchart,
akan
tetapi
perbedaannya dengan flowchart adalah
activity diagram bisa mendukung
perilaku paralel sedangkan flowchart
tidak bisa. Activity diagram tidak
menunjukan apa yang terjadi, tetap tidak
menunjukan siapa yang melakukan apa.

Rancangan database menggunakan
Entity Relationship Diagram (ERD).
(Rosa dan Shalahuddin, 2011) Entity
Relation Diagram (ERD) adalah bentuk
awal dalam melakukan perancangan
basis data realasional. ERD merupakan
suatu
model
yang
menjelaskan
hubungan antar data dalam basis data
berdasarkan objek-objek dasar data
yang mempunyai hubungan antar relasi.
Pada dasarnya ada tiga simbol yang
digunakan sebagai berikut:
a. Entitas
Digambarkan dengan kotak persegi
panjang dan digunakan untuk
menunjukkan sekumpulan orang,
tempat, objek atau konsep dan
sebagainya
yang
menunjukkan
dimana data dicatat atau disimpan.
b. Hubungan atau Relasi
Digambarkan
dengan
kotak
berbentuk diamond atau belah
ketupat
dengan
garis
yang
menghubungkan ke entitas yang
terkait. Maka relationship diberi nama
dengan kata kerja. Hubungan atau
relasi menunjukkan abstraksi dari
sekumpulan
hubungan
yang
mengaitkan antara entitas yang
berbeda.
c. Atribut
Digambarkan dengan bentuk elips.
Atribut menunjukkan karakteristik
dari tiap entitas atau sesuatu yang
menjelaskan entitas atau hubungan.
Sehingga atribut dikatakan elemn
dari entitas dan relasi. Dari setiap
atribut entitas terdapat satu atribut
yang dijadikan sebagai kunci (key).
Beberapa jeni kunci tersebut antara
lain : Primary key, Candidate key,
Composite key, Secondary key,
Alternate key dan Foreign key.
d. Tingkat Hubungan (Cardinality)
Entity Relation Diagram (ERD) juga
menunjukkan tingkat hubungan yang
terjadi, dilihat dari segi kejadian atau
banyak tiidaknya hubungan antara
entitas tersebut.
2. Metode Penelitian
Metodologi
penelitian
yang
digunakan dalam penulisan untuk
merancang sistem informasi ini adalah
model waterfall. Metode waterfall adalah
suatu proses pengembangan perangkat
lunak berurutan, di mana kemajuan
dipandang sebagai terus mengalir ke
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bawah (seperti air terjun) melewati fasefase Analisis, Disain, Code, dan Test
menurut (Pressman, 2001).
Metode
waterfall
diuraikan
sebagai berikut:
a. Analisis (Analysis)
Proses pengumpulan kebutuhan
diintensifkan dan difokuskan secara
khusus pada perangkat lunak. Untuk
memahami sifat dari program yang
dibangun, seorang pakar perangkat
lunak ("analis") harus memahami
domain informasi untuk perangkat
lunak, serta fungsi, perilaku, kinerja,
dan antarmuka yang dibutuhkan.
b. Desain (Design)
Desain software sebenarnya adalah
proses multistep yang berfokus pada
empat hal yang berbeda atribut
program: struktur data, arsitektur
perangkat
lunak,
representasi
antarmuka, dan detail prosedural
(algoritma). Proses perancangan
menterjemahkan
persyaratan
menjadi
representasi
perangkat
lunak yang bisa dinilai berkualitas
sebelum dikodekan dimulai Seperti
persyaratan,
desain
didokumentasikan
dan
menjadi
bagian dari konfigurasi perangkat
lunak.
c. Kode
Desainnya harus diterjemahkan ke
dalam bentuk yang dapat dibaca
mesin. Langkah pembuatan kode
melakukan tugas ini. Jika desain
dilakukan secara rinci, pembuatan
kode
dapat
dilakukan
secara
mekanis.
d. Test
Begitu
kode
telah
dihasilkan,
pengujian program dimulai. Proses
pengujiannya berfokus pada internal
logis perangkat lunak, memastikan
bahwa semua pernyataan yang ada
telah diuji, dan pada eksternal
fungsional, yaitu melakukan tes
untuk mengungkap kesalahan dan
memastikan bahwa input yang
ditetapkan akan menghasilkan hasil
aktual yang sesuai dengan hasil
yang diharapkan.

3. Hasil dan Pembahasan
Permasalahan yang sering muncul
di SMA Minhajuth Thullab adalah
sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui informasi siswa
baik dalam jadwal pelajaran, nilai
ujian dan informasi lainnya haruslah
datang ke Sekolah sehingga sangat
tidak efisien baik dalam hal waktu
dan biaya.
b. Seorang Guru haruslah mencatat
jadwal mengajarnya sehingga jikalau
Guru tersebut lupa maka beliau
haruslah datang atau menelpon ke
Sekolah. Informasi yang diberikan
oleh akademi kadang terlambat
karena informasi di mading tidak
diketahui oleh siswa.
c. Pengenalan promosi dan iklan dari
keberadaan SMA Minhajuth Thullab
Way Jepara hanya hanya berupa
spanduk,
brosur
dan
tidak
menjangkau luas masyarakat.
Dari permasalahan diatas maka
penulis membuatkan suatu alternatif
didalam penyelesaian masalah ini yaitu
dengan membuat suatu sistem informasi
akademik yang berbasiskan website.
Adapun keuntungan dari sistem yang
akan penulis ajukan adalah sebagai
berikut:
a. Siswa tidak perlu datang ke Sekolah
jika ingin mengetahui dan mencetak
informasi, karena selama siswa itu
mendapatkan koneksi Internet maka
bisa
mengakses
dan
mendapatkannya secara cepat dan
tidak membutuhkan waktu yang
lama.
b. Guru tidak perlu datang kesekolah
jika lupa jadwal mengajarnya cukup
mengakses Internet maka Guru
dapat mengetahui jadwal mengajar.
c. Administrasi cukup dengan upload
semua info akademik ke dalam
website
sehingga
mengurangi
pemakaian
kertas
dan
hasil
informasinya dapat segera diterima
langsung oleh para siswa dan Guru.
d. Pihak Sekolah tidak perlu banyak
menggunakan
biaya
untuk
memasang iklan karena dengan
adanya website ini sudah sangat
membantu dalam hal pengenalan
baik promosi maupun lainnya kepada
masyarakat luas.
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3.1. Perancangan Activity Diagram
Gambaran activity diagram dari
sistem informasi akademik di SMA
Minhajuth Thullab Way Jepara yang
diusulkan adalah Pertama kali yang
dilakukan dalam proses ini adalah Wakil
Kurikulum membuat jadwal mata
pelajaran untuk setiap semester, setelah
itu memberikan ke Kepala Sekolah
untuk meminta acc. Setelah mendapat
Wakil
Kurikulum

Kepala
Sekolah

Membuat Jadwal
Mata Pelajaran

Meminta
Persetujuan

persetujuan dari Kepala Sekolah, jadwal
Mata Pelajaran didistribusikan kepada
para
siswa/i.
Setelah
siswa
mendapatkan jadwal mata pelajaran dan
mengikuti pelajaran siswa/i melakukan
ujian UTS dan UAS, maka Guru akan
memberikan nilai yaitu nilai absen,
tugas,
uts,
dan
uas.
Guru
mengumumkan hasil ujianya di mading.
Hal ini terlihat pada Gambar 1.

Guru

Siswa/i

Tidak
Setuju

Jadwal
Pelajaran

Terima Jadwal
Pelajaran

Setuju
UTS, UAS
Menerima
Jadwal Pelajaran
Acc

Terima Hasil Ujian

Memberikan
Jadwal Pelajaran
Acc

Memberikan
Jadwal Pelajaran
Acc

Melhat
Daftar Nilai

Membuat Nilai Tugas,
Absen, UTS, UAS

Memberikan Daftar
Nilai siswa

Gambar 1. Activity Diagram Sistem Informasi
3.2. Use case Diagram
Use case diagram digunaka nuntuk
mendeskripsikanapa yang seharusnya
dilakukan oleh sistem. Diagram use
case menyediakan cara mendiskripsikan
pandangan eksternal terhadap system

dan
interaksi-interak
sinyal
terhadapdunia luar. Use case diagram
dari sistem informasi akademik online di
SMA Minhajuth Thullab Way Jepara
yang diusulkan dapat dilihat pada
Gambar 2, Gambar 3 dan Gambar 4.
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Gambar 2. Use CaseDiagram Halaman Admin

Gambar 3. Use case diagram berjalan online halaman Guru
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Gambar 4. Use Case Diagram Halaman Siswa
3.3. Desain Database ERD (Entity Relationship Diagram)
password

nis
alamat

tempat_lahir
tanggal_lahir

pekerjaan_ortu

username

jenis_kelamin

id_siswa

1

id

agama

id_kelas

password

nama_ortu

nama
1

siswa

1

membuat

M

admin
1

1

id_guru

id_hari

id_pelajaran
id_kelas
jam_mulai
id_jadwal

jam_selesai
M

Melihat

Jadwal
Pelajaran

membuat

M

1
password
nip
id_pelajaran

melihat

semester

semester

1

membentuk

id_guru
golongan

1

id_kelas
1

kelas

tempat_lahir
tanggal_lahir
jenis_kelamin

id_kelas

kelas
id_semester

nama
melihat

M

gaji

1

1

nilai

M

Membuat

id_nilai

keterangan

id_jenisnilai

nilai

id_guru
id_pelajaran

tanggal
id_kelas

telp
email

guru

M

alamat

id_semester

Gambar 5. Entity Relation Diagram
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3.4. Rancangan Tampilan
Rancangan website sistem informasi
akademik online di SMA Minhajuth
Thullab dapat dilihat pada Gambar 6
sampai Gambar 14.

Gambar 9.
Tampilan Halaman jadwal pelajaran
Gambar 6.
Tampilan Halaman Login admin

Gambar 10.
Tampilan Halaman nilai
Gambar 7.
Tampilan Halaman Beranda Ruang
siswa

Gambar 8.
Tampilan Halaman Data Pribadi asiswa

Gambar 11.
Tampilan Halaman Jadwal Mengajar
Guru
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Gambar 12.
Tampilan Halaman Login Ruang Guru

Gambar 13.
Tampilan Halaman data pribadi Guru

diharapkan bisa membantu dalam
memperoleh sebuah informasi, (2).
Proses
pegolahan
data
yang
diprosespun masih menggunakan data
pembukuan sehingga memakan waktu
yang cukup lama untuk pengolahanya.
Dengan adanya pengolahan data nilai
yang disualkan dalam skripsi ini tentu
dapat membantu dalam penolahan nilai
data siswa, (3). Dengan adanya sistem
informasi berbasis web pada SMA
Integral Minhajuth Thullab diharapkan
agar membantu para guru, siswa/i,
pengunjung dan orangtua wali murid
serta membantu masyarakat pada
umumnya untuk memperoleh informasi
mengenai
sekolah
SMA
Integral
Minhajuth Thullab, (4). Penggunaan
media penyimpanan data berupa
hardisk akan sangat menghemat
tempat,
karena
dapat
digunakan
berulang-ulang dan dapat diperbaharui
isinya. Dibandingkan dengan media
pembukuan untuk pengarsipan datanya.
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Gambar 14.
Tampilan Halaman Input Nilai
4. Kesimpulan
Penulis
mencoba
menarik
beberapa kesimpulan mengenai Sistem
Informasi Akademik Berbasis Web Pada
SMA Integral Minhajuth Thullab. Secara
umum penulis menyimpulkan sebagai
berikut: (1). Sistem informasi pada SMA
Integral Minhajuth Thullab kurang
memadai sehingga dalam pengaksesan
sebuah sistem informasi sekolah harus
datang kesekolah untuk memperoleh
informasi
seputar
akademik.
Diaharapkan
dengan
dibangunya
sebuah sistem informasi berbasis web
pada SMA Integral Minhajuth Thullab
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