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Abstrak – SMK Tamansiswa Cikampek merupakan sebuah bentuk perwujudan dalam mendidik generasi muda
bangsa Indonesia. Dengan perkembangan jumlah siswa yang terus bertambah dari tahun ke tahun, dituntut
ketepatan dan ketelitian dalam memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada guru, siswa, calon siswa, dan
orang tua siswa tanpa adanya pengulangan data yang sama. SMK Tamansiswa Cikampek sangat membutuhkan
adanya sebuah sistem informasi yang menunjang dalam proses penyajian informasi akademik sekolah. Untuk itu
penulis mencoba menangani masalah tersebut dengan merancang suatu sistem informasi akademik berbasis web
pada SMK Tamansiswa Cikampek. Sistem informasi akademik merupakan salah satu solusi untuk memberikan
sebuah informasi secara tepat dan akurat. Sistem informasi akademik berbasis web sangat berguna dalam
memberikan kemudahan baik pada para pengajar, siswa, orang tua siswa maupun calon siswa. Sistem informasi
akademik berbasis web merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan sebuah sistem informasi yang efektif
dan efisien.
Kata kunci: Sistem, Informasi akademik, web

PENDAHULUAN
SMK Tamansiswa Cikampek merupakan sebuah
bentuk perwujudan dalam mendidik generasi muda
bangsa Indonesia. Dengan Perkembangan jumlah
siswa yang terus bertambah dari tahun ke tahun,
dituntut
ketepatan
dan
ketelitian
dalam
memberikan informasi pengolahan data nilai dan
pendaftaran siswa baru yang tepat dan akurat
kepada para siswa tanpa danya pengulangan data
yang sama.
Sistem Informasi akademik merupakan salah satu
solusi untuk memberikan sebuah informasi
pengolahan data secara tepat, cepat dan akurat.
SMK Tamansiswa Cikampek merupakan salah satu
sekolah yang eblum memiliki sistem informasi
akademik berbasis web yang memberikan
kemudahan dalam hal pengolahan data nilai baik
kepada para pengajar maupun pelajar dan
perndaftaran siswa baru bagi calon siswa. Dengan
pembuatan sistem informasi akademik seara online,
siswa, guru, orang tua siswa, dan calon siswa bisa
mendapatkan
informasi-informasi
yang
berhubungan dengan akademik secara lengkap,
praktis dengan cara megakses infernet.
Permasalahan yang teridentifikasi pada SMK
Tamansiswa Cikampek adalah sebagai berikut :
1. SMK
Tamansiswa
Cikampek
belum
mempunyai sistem informasi akademik
khususnya pengolahan data nilai yang efektif
dan efisien, dalam artian semua informasi baik
guru maupun siswa masih menggunakan
sistem konvensional.

2.

3.

4.

SMK Tamnasiswa Cikampek juga masih
belum menggunakan media internet dalam hal
promosi. Sehingga masih banyak kalangan
masyarakat luar daerah yang belum
mengetahui keberadaan sekolah tersebut.
Belum mempunyai sistem pendaftaran siswa
baru secara online yang dapat memudahkan
calon pendaftar/ calon siswa baru.
Orang tua sulit memperoleh informasi
mnegenai perkembangan belajar putraputrinya di sekolah contohnya informasi nilai
dan informasi akademik lainnya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada subbab sebelumnya, penulis mencoba membangun
sebuah sistem informasi akademik berbasis web
pada SMK Tamansiswa Cikampek dengan tujuan
untuk mengurangi permasalahan yang diantaranya
pengolahan nilai siswa, pendaftaran siswa baru
untuk calon siswa, media promosi dan akses orang
tua
untuk
mendapatkan
informasi.
METODOLOGI PENELITIAN
Teknik Pengumpulan Data
A. Observasi
Penulis melakukan observasi pada SMK
Tamansiswa Cikampek, degan maksud agar penulis
lebih memahami situais dan proses pekerjaan yang
sebenarnya, mengenai sistem yang sedang berjalan.
B. Wawancara
Selain melakukan observasi penulis juga
melakukan wawancara yaitu pengumpulan data
dengan mengajarkan beberapa pernyataan kepada
pihak sekolah khususnya bagian yang berkaitan
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dengan sistem yang diteliti yaitu kepala sekolah,
kwakasek kurikulum dan bagian tata usaha.
C. Studi Pustaka
Penulis mengumpulakn data dan studi kepustakaan
(Library Research) yaitu dengan membaca bukubuku yang berkaitan dengan kebutuhan penulisan
skripsi ini.
Model Pengembangan Sistem
Dalam mengembangkan System Development Live
Cycle (SDLC) yang merupakan metodologi umum
dalam pengembangan sistem ynag menandai
kemuajuan dan usaha analisa dan desain. SDLC
yang sering juga disebut sebagai pendekatan air
terjuan (waterfall) yaitu penggunaan sistem yang
memiliki tahapan sebagai berikut.
A. Analisa Kebutuahan Sistem
Pada tahapan ini penulis mengamati setiap masalah
yang ada di SMK Tamansiswa Cikampek.
Khususnya masalah pada sistem informasi
akademik, antara lain informasi data guru, siswa,
aklender akademik, pendaftaran siswa abru dan
pengolahan data nilai kemudian mendefinisikan
maalah
tersebut.
Selanjutnya
penulis
mendeskripsikan sistem yang sudah bejalan di
SMK Tamansiswa dan kemudian memberikan
rekomendasi perbaikan, meningkatkan sistem yang
sudah berjalan, dengan pembuatan website ini,
sehingga softwareyang diterapkan bisa berjalan
dengan efektif dan efisien. Software yang penulis
gunakan dalam perncangan web ini adalah script
web PHP dengan database MySQL.
B. Desain
Desain merupakan hal sangat penting dalam sebuah
software, dimana sebuah desain dicipkatan untuk
pengguna menjadi mudah dalam melaksanakan
tugasnya, pada tahap ini penulis menggambarkan
rancangan databasenya menggunakan Entity
Relationship Diagram (ERD), sedangkan sistemnya
menggunakan Unifiied Modeling Language (UML).
C. Code Generation
Pada tahap ini rancangan akan dibuat dan di
implementasikan ke dalam bentuk PHP dengan
teknik programnya berbasis terstruktur.
D. Testing
Pengujian program yang sudah dibuat ke dalam
sistem yang sudah ada merupakan suatu proses
pengubahan dari hasil perancangan sistem yang
berbaiss web PHP, dalam hal ini penulis
menggunakan Balck Box Testing.
E. Support
Dalam implementasi software sistem informasi
akademik, harus didukung oleh perangkat lunak
yang digunakan agar sistem ini berjalan
sebagaimana mestinya yaitu aplikasi untuk client
dijalankan pada web browser seperti Google
Chrome, Mozilla Firework, Internet Explorer, dan
lain sebagainya. Aplikasi bundling untuk
menjadikan komputer kita sebagai server lokal,
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program yang harus diinstal adalah : Apache2triad
atau Xampp. Sedangkan perangkat keras
menggunakan Personal Conputer.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisa Kebutuhan Software
Sistem pada SMK Tamansiswa Cikampek dibuat
menjadi sisteminformasi akademik online yang
diakses melalui media browser. Berikut ini
spesifikasi kebutuhan (System Requirement) dari
sistem informasi akademik SMK Tamansiswa
Cikampek :
1. Halaman Admin
A1. Admin dapat mengelola data siswa
A2. Admin dapat mengelola data guru
A3. Admin dapat mengelola data mata pelajaran
A4. Admin dapat mengelola data orang tua
siswa
A5. Admin dapat mengelola data wali kelas
A6. Admin dapat mengelola data kelas
A7. Admin dapat mengelola data penempatan
Kelas
A8. Admin dapat mengelola data nilai
A9. Admin dapat mengelola data jadwal
Pelajaran
A10. Admin dapat mengelola data kalender
akademik
A11. Admin dapat mengelola data calon siswa
2. Halaman Guru
B1. Guru dapan melakukan Login
B2. Guru dapat melihat data pribadi Guru
B3. Guru dapat melihat data jadwal mengajar
B4. Guru dapat meihat data siswa
B5. Guru dapat melihat data kalender akademik
B6. Guru dapat menginput nilai
3. Halaman Siswa
C1. Siswa dapat melakukan Login
C2. Siswa dapat meilhat data pribadi
C3. Siswa dapat melihat nilai rapot
C4. Siswa dapat melihat jadwal pelajaran
C5. Siswa dapat melihat jadwal mengajar guru
C6. Siswa dapat melihat kalender akademik
4. Halaman Orang Tua Siswa
D1. Orang Tua Siswa dapat melakukan login
D2. Orang Tua Siswa dapat meilaht data pribadi
Siswa
D3. Orang Tua Siswa dapat meilihat nilai siswa
D4. Ornag Tua Siswa dapat melihat jadwal
Pelajaran
D5. Orang Tua Siswa dapat meilaht Rapot
Siswa
D6. Orang Tua Siswa dapat meilaht kalender
Akademik Sekolah
5. Halaman PPDB Online
E1. Calon siswa dapat melakukan login
E2. Calon siswa dapat meilhat data login
E3. Calon Siswa dapat melihat rincian biaya
Sekolah
E4. Calon siswa dapat mendaftar sebagai calon
siswa
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E5. Calon siswa dapat mencetak bukti
pendaftaram
E6. Calon siswa dapat melakukan konfirmasi
Pembayaran
E7. Calon siswa dapat melihat data pendaftaran
E8. Calon siswa dapat melihat kalender
Akademik

B. Use Case Diagram
Login
<<include>>

Mengelola Data Siswa

<<include>>

Mengelola Data Guru

<<include>>

Mengelola Data kelas

<<include>>

Mengelola Data Mata
Pelajaran

<<include>>

Mengelola data wali
kelas

<<include>>

Mengelola Data Nilai

<<include>>

Mengelola Data
Penempatan Kelas

Admin

Mengelola Data
Jadwwal Pelajaran

<<include>>

<<include>>

Mengelola Data
Kalender Akademik

<<include>>

Mengelola Data Biaya
Sekolah
<<include>>

Mengelola Data Calon
siswa baru
<<include>>

Mengelola Data siswa
baru
<<include>>

Mengelola Data
konfirmasi pembayaran
sekolah
<<include>>

Mengelola Data Orang
Tua siswa

Sumber : hasil penelitian (2017)
Gambar 1. Use Case Diagram Halaman Admin

Actors
Main flow / 1. Admin melihat data
Basic path
siswa
2. Admin memilih tombol
tambah untuk menambah
3. System
menampilkan
form data siswa.
4. Admin menginput data
siswa baru.
5. Admin memilih tombol
“simpan”
6. System menyimpan data
siswa dan kemudian
menutup form
Alternate
A1. Admin menginput
Flow/
nama siswa atau nis
A2. Admin memilih tombol
Invariant A
go
A3. Sistem menampilkan
form data yang dicari
A4. Admin memilih tombol
edit
A5. System menampilkan
form data edit siswa
A6. Admin mengedit data
siswa.
Invariant B
B1. Admin memilih data
siswa
B2. Admin memilih tombol
“hapus”
B3. Sistem menampilkan
doalog
konfirmasi
penghapusan
B4. Admin memilih “OK”
B5. Sistem menghapus data
siswa
Invariant C
C1. Admin memilih data
siswa
C2. Admin memilih tombol
detail
C3. Sistem menampilkan
detail data siswa
Sumber : hasil Penelitian (2017)

Tabel 1. Deskripsi Usecase Diagram Halaman
Admin
Use
Case Mengelola data siswa
Name
Requirments
A1
Goal
Admin dapat menambah,
mengedit, menghapus, dan
melihar detail data siswa.
Pre-Condition Admin telah Login.
PostData siswa tersimpan,
Condition
terupdate, atau terhapus.
Failed
end Gagal
menimpan,
condition
mengupdate dan terhapus.
Primary
Admin
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Login
<<extend>>

<<include>>

Tampil data login

Data Login

<<extend>>
<<include>>

Lengkapi biodata

<<extend>>

Cetak Bukti
Pendaftaran

Daftar
<<extend>>

<<include>>
Calon siswa

<<extend>>

Biaya Sekolah

Postcondition
Failed end
condition
Primary
Actors
Main flow /
basic path

Lakukan Konfirmasi
pembayaran

Tampil biaya sekolah

<<include>>
<<extend>>

Data Pendaftar

<<include>>

Tampil data pendaftar

<<extend>>

Kalender Akademik

Tampil Kalender
Akademik

Sumber : hasil penelitian (2017)
Gambar 2. Use Case Diagram Halaman PPDB
Online
Tabel 2. Deskripsi Usecase melihat data login
Use
Case Melihat data login
Name
Requirments E1
Goal
Calon siswa dapat melihat
dta pribadi
PreCalon siswa telah login
condition
PostData login calon siswa dapat
condition
telihat
Failed end Gagal menampilkan data
condition
calon siswa
Primary
Calon siswa
actors
Main Flow / 1. Calon siswa memilih
Basic Path
menu data pribadi siswa
2. Sysrem menampilkan data
pribadi siswa
Alternate
flow
/
invariant A

Alternate
Flow
/
invariant A

Invariant B

Invariant C

Biodata dan monfirmasi
pembayaran dapat tersimpan
Gagal simpan biodata dan
konfirmasi pendaftaran
Calon siswa
1. Calon siswa memilih menu
daftar
2. Sistem menampilkan tahap
pendaftaran siswa baru
3. Pilib “lengkapi biodata”
pada
langkah1
untuk
melengkapi biodata
4. Pilih
“cetak
bukti
pendaftaran” pada langkah
ke -2 untuk mencetak bukti
pendaftaran
5. Pilih
“konfirmasi
pembayaran” pada langkah
3
untuk
melakukan
konfirmasi pembayaran
A1. Sistem menampilkan
form input biodata
A2. Pilib “simpan” untuk
menyimpan biodata yang
sudah diinput
A3. Sistem menyimpan data
biodata kemudian menuup
form input biodata
B1. Sistem menampilkan
form cetak bukti pendaftaram
B2. Pilih “cetak” untuk
mencetak bukti pendaftaran
B3.
Sistem
akan
menampilkan
bukti
pendaftaran
C1.
Sistem
akan
menampilkan form konfirmsi
pembayaran
C2. Pilih “simpan” untuk
menyimpan
konfirmasi
pembayaran
C3. Sistem akan menyimpan
data konfirmasi pembayaran
dan menutup form konfirmasi
pembayaran

Sumber : hasil Penelitian (2017)

Sumber : hasil Penelitian (2017 – 2018)

Tabel 3. Deskripsi Usecase melihat data daftar
Use
Case Daftar
Name
Requirments E2
Goal
Calon
siswa
dapat
melengkapi
biodata,
mencetak bukti pendaftaran,
dan melakukan konfirmasi
pembayaran
Pre
– Calon siswa telah login
conditions

Tabel 4. Deskripsi Usecase melihat biaya
sekolah
Use
Case Melihat biaya sekolah
Name
Requirments
E3
Goal
Calon siswa dapat melihat
data biaya sekolah
Pre-condition Calon siswa telah login
Post-condition Biaya sekolah dapat terlihat
Failed
end Gagal
melihat
biaya
condition
sekolah
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Primary
actors
Main
flow/basic
path
Alternate
flow/invarian
A

Calon siswa
B. Activity Diagram
1. Calon siswa memilih
menu biaya
2. Sistem
menampilkan
rincian biaya sekolah
-

Sumber : Hasil Penelitian (2017 – 2018)

Calon Siswa

Web

Login Gagal
Membuka browser

Tidak

Tabel 5. Deskripsi Usecase melihat data
Kalender Akademik
Use
Case Melihat kalender akademik
Name
Requirments
E4
Goal
Calon siswa dapat melihat
kalender akademik
Pre-condition Calon siswa telah login
Post-condition Kalender akademik dapat
terlihat
Failed
end Gagal melihat kalneder
condition
akademik
Primary
Calon siswa
actors
Main
1. Calon siswa memilih
flow/basic
menu kalender akademk
3. Sistem
menampilkan
path
kalender akademik
Alternate
flow/invarian
A
Sumber : Hasil Penelitian (2017 – 2018)

Login Halaman PPDB
Online

Kirim data Login

Cocok

Masuk Halaman PPDB
Online

Pengisisan Formulir data
calon siswa

Proses simpan data
formulir

Cetak Bukti pendaftaran

Lakukan Konfirmasi
Pembayaran

Proses calon siswa
menjadi siswa baru

Calon siswa melihat status
pembayaran telah diterima

Sumber : Hasil Penelitian (2017 -2018)
Gambar 3. Activity Diagram PPDB Online
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Admin

Web

Membuka
Browser

Halaman Login
admin

Login Gagal

Tidak
Masukan
username dan
password

Kirim data
login

cocok
Masuk halaman
admin

Input data
master

Proses simpan
data master

Menyimpan
data master

Menampilkan
data master

Logout

Menutup browser

Sumber : Hasil Penelitian (2017-2018)
Gambar 4. Activity Diagram Adminpenginputan Data Master
D. Entity Relationship Diagram

jabatan

alamat

foto

jkel

pendidikan_t
erakhir

nip
id_guru

nip

kode_jadwal

kode_mk

jam

ruang

kelas
id_kelas

password
1

t_guru

hari

kode_kelas

telp

nama_guru

M

t_jadwal

melihat
1

M

N

kode_kelas

t_kelas

membentuk

M

N

id_mk

membuat

membentuk
matapel

semes ter
kode_mk

M

membentuk

M

kkm

N

nis
N

t_nilai

t_mk

membentuk

ta

t_penempatan_kelas

id_tmp_kelas

uts

t_admin

nilai_akhir

nis

melihat
password

Mengelola

tugas
absen

semes ter
status

nik

skhu

alamat

foto

nis

Id_pendafta
ran

Id_konfirma
si
Id_calon

No_skhu
Asal_sekola
h

Id_calon

Nama_peng
irim

1

Bank_pengi
rim

t_konfirmasi

No_rek

N

1

1

t_pendaftaran

melihat
Nama

Jumlah_kiri
m

1

berisi

1

t_siswa
1

No_hp

Tanggal_lah
ir
bukti

j_kel

Tempat_lahi
r

jurusan

Id_calon

nama

username

1

password
t_ortu

nim
nama_siswa

Sumber : Hasil Penelitian (2017 – 2018)
Gambar 5. Entity Relationship Diagram Sistem Informasi Akademik
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nis

memiliki

1

t_calon

id_siswa
alamat

melakukan

email

tempat_lahir

telp

No_ijazah

No_hp

namasiswa

foto

akta
kk

tgl_lahir

sekolah_asal

agama

jkel

E. Logical Record Structure

kode_kelas

username

nilai_huruf

kode_mk

M

id

uas

id_nilai

semes ter

M
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t_guru
t_jadwal
id_guru
nip
nama_guru
alamat
jkel
telp
pendidikan_terakhir
jabatan
foto
password

1

t_jadwal
kode_kelas
jam
hari
nip
kode_mk
ruang

M

t_kelas
M

N

id_kelas
kode_kelas
kelas
M

1

N

t_penempatan_kelas
M

t_nilai
id_nilai
nis
kode_mk
absen
tugas
uts
uas
nilai_akhir
nilai_huruf
semester

id_tmp_kelas
nis
ta
kode_kelas
semester

t_mk
N

M

id_mk
kode_mk
matapel
kkm
semester

M

t_admin
id
username
password
1
1
M

t_siswa

t_konfirmasi
id_siswa
nis
namasiswa
tempat_lahir
tgl_lahir
jkel
alamat
telp
sekolah_asal
foto

t_pendaftaran

1

1

Id_pendaftaran
id_daftar
nama
tempat_lahir
tanggal_lahir
jkel
alamat
no_hp
asal_sekolah
jurusan
foto
skhun
akta
kk
status
nis
no_ijazah
nik
agama1

1

1

id_siswa
nis
namasiswa
tempat_lahir
tgl_lahir
jkel
alamat
telp
sekolah_asal
foto
1

1

t_ortu
Username
password
nis
nama_siswa

1

1

t_daftar
id_daftar
nama
email
no_hp

Sumber : Hasil Penelitian (2017 – 2018)
Gambar 6. Logical Record Structure
User Interface
User Interface merupakan bentuk tampilan
grafisyang berhubungan langsung dengan pengguna
(user). antarmuka pengguna berfungsi untuk
menghubungkan antara pengguna dengan sistem
operasi, sehingga komputer tersebut bisa
digunakan.

Sumber : Hasil Penelitian (2017-2018)
Gambar 7. User Interface Halaman index
Pengunjung
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Sumber : Hasil Penelitian (2017 -2018)

Sumber : hasil Penelitian (2017-2018)
Gambar 8. User Interface Halaman Nilai Murni
Siswa

Sumber : Hasil Penelitian (2017 – 2018)
Gambar 9. User Interface Halaman Jadwal
Pelajaran

Sumber : Hasil Penelitian (2017-2018)
Gambar 10. User Interface Halaman Form
Pendaftaran Online
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Gambar 11. User InterfaceHalaman Bukti
Pendaftaran Online
KESIMPULAN
Dengan adanya Sistem informasi akademik
berbasis web pada SMK Tamansiswa Cikampek
sarana komunikasi bagi siswa, guru,orang tua,
calon siswa, dan pihak sekolah untuk memperoleh
informasi mengenai segala sesuatu yang
berhubungan dengan sistem proses belajar
mengajar dan pendaftaran sekolah menjadi lebih
mudah dan lebih teratur.
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