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Abstract-Academic Information System 

is a system that manages data and perform all the 

process of academic activities involving all 

academic community in educational institutions. 

The Increasing academic data every semester will 

make the time to be ineffective and efficient if the 

data still processed manually. By the use of 

technology, academic information system will be 

very helpful in facilitating data management, so 

the process of the data is more reliable than 

before and it will fulfill the needs of information 

more quickly, precisely and accurately. 

To help data processing work faster then 

required a computerized system. With the 

establishment of the "Desain of Academic 

Information System of SMAN 1 Montong Gading 

Lombok Timur Based On Web". The system can 

help the school in the processing of academic data 

so it may minimize any errors in the processing 

and the storage of data and help minimize the 

time in the processing process to be faster than 

manual data processing as before. 

 Based on the result of MOS (Mean 

Opinion Score) which has been done on 10 

teachers and 10 students, obtained by 48% very 

agree, 52% agree, 0% disagree and 0% strongly 

disagree. And for the results of tests that have 

been done on 10 students obtained a result of 

48% who strongly agree and 52% who agree, 0% 

who do not agree and 0% who strongly disagree. 

Then it can be stated that the system can be used 

as it should in managing the academic data in 

SMAN 1 Montong Gading. 
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I. PENDAHULUAN 

Sistem Informasi Akademik adalah sistem yang 

mengelola data dan melakukan proses kegiatan 

akademik yang melibatkan seluruh civitas 

akademika pada instansi pendidikan. Data akademik 

yang semakin bertambah setiap semester akan 

membuat waktu menjadi tidak efektif dan efisien 

jika masih diolah secara manual. Dengan 

memanfaatkan teknologi, sistem informasi 

akademik akan sangat membantu dalam 

memudahkan pengelolaan data, sehingga proses 

pengolahan data lebih handal dari sebelumnya dan 

dapat memenuhi kebutuhan informasi yang lebih 

cepat, tepat dan akurat.  

SMAN 1 Montong Gading merupakan salah 

satu SMA yang berlokasi di Lombok Timur dan saat 

ini masih menggunakan alat bantu berupa microsoft 

excel dalam proses pengolahan data akademik. Data 

tersebut meliputi proses pengolahan data guru, data 

siswa, data mata pelajaran, data kelas, data nilai 

serta data kelulusan, data–data tersebut 

membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses 

pengolahannya. Belum adanya sistem informasi 

yang terkomputerisasi untuk memfasilitasi proses 

pengolahan data akademik, guru atau wali kelas 

membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses 

pengolahan data data akademik. 

Untuk membantu agar pengolahan dan 

pemrosesan data dapat berjalan lebih cepat maka 

dibutuhkan sistem yang terkomputerisasi. Dengan 

dibangunnya “Sistem Informasi Akademik SMAN 1 

Montong Gading Lombok Timur Berbasis Web”. 

Sistem ini dapat membantu pihak sekolah dalam 

pengolahan data akademik sehingga dapat 

meminimalisir adanya kesalahan dalam pengolahan 

dan penyimpanan data serta membantu 

meminimalisir waktu dalam proses pengolahan agar 

lebih cepat dari pengolahan data manual seperti 

sebelumnya. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pembuatan sistem informasi akademik telah 

banyak dilakukan. Kegunaan sistem informasi 

akademik adalah untuk memudahkan pihak sekolah 

dalam mengelola data akademik sekolah sehingga 

proses pengolahan data lebih cepat dari sistem yang 

masih manual sebelumnya. Adapun sistem 

informasi akademik yang dibuat oleh peneliti 

terdahulu diantaranya sebagai berikut. 

Pada penelitian pertama pada tugas 

akhirnya yang berjudul sistem informasi pengolahan 

data nilai siswa berbasis web pada sekolah 

menengah kejuruan (SMK) PGRI 1 Pacitan, di 

dalam tugas akhir ini sistem ini menggunakan 

multiuser yang terdiri admin, guru dan siswa pada 

bagian login saat akan membuka aplikasi sehingga 

tersedianya keamanan program. Penelitian ini telah 
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menghasilkan sebuah sistem pengolahan nilai yang 

membantu kerja dari para guru dan wali kelas. 

Sistem Informasi Berbasis Web yang menggunakan 

teknologi pendukung berupa PHP dan basis data 

MySQL ini memberi kemudahan bagi admin dalam 

hal ini wali kelas/guru dan siswa untuk mengakses 

melalui piranti apapun selama terkoneksi dengan 

jaringan internet. Hal ini dilakukan 

untukmembangun sistem yang membantu dalam 

pengolahan serta penyajian informasi data nilai 

siswa. Dengan tujuan agar pengolahan nilai dapat 

diolah secara efektif dan efisien, sehingga bisa 

langsung diakses serta informasi dapat tersampaikan 

dengan baik [1]. 

Pada penelitian kedua pada tugas akhirnya 

yang berjudul sistem informasi akademik berbasis 

desktop pada SMA Bina Cipta Palembang, di dalam 

tugas akhir ini peneliti bertujuan mempermudah, 

mempercepat dan mengurangi tingkat kesalahan 

dalam pengelolaan data siswa, data guru, nilai siswa 

dan laporan data-data siswa, guru serta nilai yang 

akan disajikan ke Kepala Sekolah pada SMA Bina 

Cipta Palembang. Peneliti membangun sebuah 

sistem informasi akademik berbasis dekstop. 

Metode yang digunakan dalam penulisan laporan ini 

adalah metode Iterative, dengan melakukan fase 

perencanaan, fase analisis, fase perancangan, 

analisis sistem yang berjalan, wawancara dan 

observasi serta pengumpulan data-data untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan [2]. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan tersebut, dapat dibuat sistem informasi 

akademik SMAN 1 Montong Gading yang akan 

diteliti penulis dan mampu diselesaikan dengan 

berbasiskan web. Sistem informasi akademik ini 

dapat menampilkan grafik kelulusan siswa setiap 

tahun sehingga dapat memudahkan dalam arsip 

kelulusan. Pengguna dapat dibedakan menjadi 

admin, guru, siswa dan wali siswa. Admin akan 

dimudahkan untuk melakukan pengelolaan data 

akademik, guru dapat mengisi nilai siswa, siswa dan 

wali siswa hanya dapat melihat nilai. Pengaksesan 

sistem informasi akademik SMAN 1 Montong 

Gading dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja 

selama terkoneksi dengan jaringan internet. 

Penyajian data yang akan disajikan sistem kepada 

pengguna akan dibuat dengan tampilan yang baik 

sehingga akan memberikan pemahaman yang 

mudah dimengerti oleh pengguna. Kemudian, akan 

dilakukan uji coba terhadap sistem informasi 

akademik SMAN 1 Montong Gading ini, guna 

mengetahui persentase keberhasilan dari sistem. 

 

III. METODE USULAN 

Berikut ini adalah diagram alir dari sistem yang 

diusulkan pada sistem informasi SMAN 1 Montong 

Gadingdapat dilihat pada Gambar 1. 

 

START

Menyediakan data-data yang 
dibutuhkan

Jika ada perbaikan?

Menghasilkan output berupa 
rekap kelulusan

Menghasilkan output berupa 
raport

Data siswa

Data nilai

END

Tidak

Ya

 
Gambar 1 Diagram Alir sistem yang diusulkan 

Gambar 1 menjelaskan alur proses sistem 

informasi yang diusulkan pada tugas akhir ini. 

Karena saat ini SMAN 1 Montong Gading masih 

menggunakan alat bantu excel dalam mengelola data 

akademik. Adapun tahap pertama yang dilakukan 

pada penelitian ini adalah menyediakan data-data 

yang dibutuhkan seperti data siswa dan data nilai. 

Setelah data-data yang dibutuhkan sudah tersedia, 

maka tahap selanjutnya adalah meng-input kan data 

nilai siswa pada web dan kemudian dapat 

menghasilkan output berupa raport. Sistem berbasis 

web ini diusulkan untuk memudahkan dalam 

pengelolaan data sehingga dapat dilakukan dimana 

saja dan kapan saja, tidak harus disekolah. 

 

A. Usecase Diagram 

Use case diagram SIA Montong Gading 

digunakan untuk menjelaskan kegiatan dari aktor 

yang dapat dilakukan oleh 4aktor yaitu admin/staff 

TU, guru, siswa dan wali siswa. Adapun data yang 

dapat diakses oleh admin yaitu mengelola data siswa 

dalam hal ini admin dapat (input data, update data, 

hapus data), mengelola data guru dalam hal ini 

admin dapat (input data, update data, hapus data), 

mengelola data mata pelajaran dalam hal ini admin 

dapat (input data, update data, hapus data), 

mengelola data kelas dalam hal ini admin dapat 

(input data, update data, hapus data), mengelola data 

jadwal dalam hal ini admin dapat (input data, update 

data, hapus data), mengelola data pengaturan umum 

dalam hal ini admin dapat (input data, update data, 

hapus data), mengelola data pengaturan akun dalam 

hal ini admin dapat (update data), mengelola data 

nilai dalam hal ini admin hanya dapat melihat nilai 
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dan mencetak raport. Adapun data yang dapat 

diakses oleh guru yaitu mengelola data nilai dalam 

hal ini guru dapat (input data, update data, hapus 

data, lihat data), mengelola data pengaturan akun 

dalam hal ini guru dapat (update data) dan guru 

dapat melihat data jadwal. Adapun data yang dapat 

diakses oleh siswa dan wali siswa adalah data nilai 

dan data jadwal dalam hal ini dapat melihat data nilai 

dan jadwal. Usecase diagram SIA Montong Gading 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

siswa dan wali siswa

guru

admin

melakukan login

mengelola data guru

mengelola data nilai

mengelola data siswa

input data nilai

edit data nilai

lihat data nilai

cetak raport

hapus data nilai

edit data guru

input data guru

hapus data guru

edit data siswa

input data siswa

hapus data siswa

mengelola data kelas

mengelola data mata pelajaran

input data kelas

edit data kelas

hapus data kelas

input data mapel

hapus data mapel

edit data mapel

mengelola data jadwal

edit data jadwal

hapus data jadwal

input data jadwal

mengelola data akun

edit data akun

<<include>>

<<include>>

<<include>>

mengelola pengaturan umum

edit pengaturan 
umum

hapus pengaturan 
umum

input pengaturan 
umum

<<include>>

<<include>>

lihat data jadwal

melakukan logout

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
Gambar 2 Usecase Diagram 

 

 

B. Entity Relationship Diagram 

Perancangan Entity Relationship Diagram 

(ERD) adalah perancangan yang dilakukan untuk 

menganalisis berapa jumlah tabel dan atribut yang 

akan dibuat dan diimplementasikan di dalam sistem. 

Gambar ERD untuk sistem informasi akademik 

SMA Negeri 1 Montong Gading dapat dilihat pada 

Gambar 3.  
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Gambar 3 Entity Relationship Diagram 
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IV. HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Implementasi Interface dari Sisi Admin 

‘ 

Pada sistem informasi akademik ini terdapat 

fitur-fitur yang dikelola oleh admin dalam sistem 

seperti, admin melakukan login terlebih dahulu, 

setelah berhasil login, admin dapat mengelola 

kelengkapan data guru, siswa, kelas dan jadwal. 

Berikut penjelasan dari beberapa proses yang 

dikelola oleh admin sebagai berikut: 

1. Laman Form Login 

Berikut Form login seperti yang terdapat 

dalam Gambar 4. 

 
Gambar 4 Form login admin 

 

2. Laman Grafik kelulusan 

Berikut laman grafik kelulusan dapat dilihat 

pada Gambar 5. 

 

Gambar 5 Laman Grafik kelulusan 

 

3. Laman Data Guru 

Laman data guru adalah laman yang berisi 

tentang data-data guru yang terdiri dari NIP, nama, 

pendidikanterakhir, jenjangpendidikan, 

jeniskelamin, alamat, tempatlahir, tanggal lahir, 

username dan password. Admin dapat melakukan 

beberapa proses seperti tambah data, edit data dan 

hapus data. 

a) Form tambah data guru 

Berikut form tambah data guru pada 

Gambar 6 

 
Gambar 6 Form tambah data guru 

 

b) Form edit data guru 

Berikut Form edit data guru seperti pada 

Gambar 7. 

 
Gambar 7Form edit data guru 

 

c) Form hapus data guru 

Berikut Form hapus data guru pada 

Gambar 8. 

 
Gambar 8Form hapus data guru 

 

4. Laman Data Siswa 

Laman data siswa adalah laman yang berisi tentang 

data-data siswa yang terdiri dari NIS, NISN, nama, 

jeniskelamin, tempatlahir, tanggal lahir, alamat, 

username dan password siswa serta username dan 

password walisiswa. Admin dapat melakukan 

beberapa proses seperti tambah data,edit data dan 

hapus data. 

a) Form tambah data siswa 

Berikut form tambah data siswa pada 

Gambar 9. 

 

 
Gambar 9Form tambah data siswa 
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b) Form edit data siswa 

Berikut Form edit data siswa seperti pada 

Gambar 10. 

 

 
Gambar 10 Form edit data siswa 

 

c) Form hapus data siswa 

Berikut Form hapus data siswa pada 

Gambar 11. 

 
Gambar 11Form hapus data siswa 

 

5. Laman Data Kelas 

   a). Form tambah data kelas 

Berikut form tambah data kelas pada   

Gambar 12. 

 
Gambar 12.Form tambah data kelas 

 

b). Form edit data kelas 

Berikut form edit data kelas seperti pada 

Gambar13. 

 
Gambar13Form edit data kelas 

 

c). Form hapus data kelas 

Berikut Form hapus data kelas pada 

Gambar 14. 

Gambar 14Form hapus data kelas 

 

6.  Laman nilai siswa 

Pada laman nilai siswa, admin hanya dapat 

melihat nilai dan cetak raport. Berikut dapat dilihat 

pada Gambar 15. 

 
Gambar 15 Laman nilai siswa 

 

7. Laman raport 

 
Gambar 16 Raport 
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8. Laman jadwal 

 

 
Gambar 17Form data jadwal 

 

 

a)  Form tambah jadwal 

Berikut form tambah data jadwal pada 

Gambar 18. 

Gambar 18 Form tambah data jadwal 

 

b). Form edit jadwal 

 Berikut form editdata jadwal seperti pada 

Gambar 19. 

 
Gambar 19Form edit data jadwal 

 

c). Form hapus jadwal 

Berikut Form hapus data jadwal pada 

Gambar 20. 

Gambar 20 hapus jadwal 

 

9. Laman pengaturan akademik 

a). Form tambah pengaturan akademik 

Berikut form tambah data pengaturan 

akademik pada Gambar 21. 

 
Gambar 21 form tambah pengaturan akademik 

 

b). Form edit pengaturan akademik 

Berikut form editdata jadwal seperti pada 

Gambar 22. 

Gambar 22 form edit pengaturan akademik 

 

 

 

c). Form hapus pengaturan akademik 

Berikut Form hapus data pengaturan 

akademik pada Gambar 23. 

Gambar 23form hapus pengaturan akademik 

 

 

10. Form kelola pengaturan sekolah 

Form kelola pengaturan sekolah adalah form 

yang diisi oleh admin pada saat kelola data 

pengaturan akademik dengan menekan menu 

pengaturan sekolah. Pada form edit data, admin 
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dapat mengisi berbagai data yang diperlukan, 

Berikut form kelola data pengaturan sekolah pada 

Gambar 24. 

 
Gambar 24 form kelola pengaturan sekolah 

 

 

11. Laman pengaturan jurusan 

a). Form tambah pengaturan jurusan 

Berikut form tambah data pengaturan 

sekolah pada Gambar 25. 

Gambar 25 form tambah pengaturan jurusan 

 

b). Form edit pengaturan jurusan 

Berikut form edit data jurusan seperti pada 

Gambar 26. 

 
Gambar 26 form edit pengaturan jurusan 

 

 

c). Form hapus pengaturan jurusan 

Berikut Form hapus data pengaturan 

jurusan pada Gambar 27. 

Gambar 27 form edit pengaturan jurusan 

 

12. Laman pengaturan kategori mata pelajaran 

       a). Form tambah pengaturan kategori mata 

pelajaran. Berikut form tambah data pengaturan 

kategori mata pelajaran pada Gambar 28. 

Gambar 28 form tambah pengaturan kategori mata 

pelajaran 

 

 

b). Form edit pengaturan kategori mata pelajaran 

Berikut form editdata pengaturan kategori 

mata pelajaran seperti pada Gambar 29. 

Gambar 29 edit pengaturan kategori mata pelajaran 

 

c). Form hapus pengaturan kategori mata pelajaran 

Berikut Form hapus data pengaturan 

kategori mata pelajaran pada Gambar 30. 

Gambar 30 form hapus pengaturan kategori mata 

pelajaran 

 

13. Laman pengaturan mata pelajaran 

  a). Form tambah pengaturan  mata pelajaran 

Berikut form tambah data pengaturan mata 

pelajaran pada Gambar 31 

 
Gambar 31form tambah pengaturan mata pelajaran 

 

b). Form edit pengaturan mata pelajaran 

Berikut form edit data pengaturan mata 

pelajaran seperti pada Gambar 32. 
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Gambar 32form edit pengaturan mata pelajaran 

 

c). Form hapus pengaturan  mata pelajaran 

Berikut Form hapus data pengaturan mata 

pelajaran pada Gambar 33. 

Gambar 33 hapus pengaturan mata pelajaran 

 

B. Implementasi Interface dari Sisi Guru 

Pada sistem informasi akademik ini terdapat fitur-

fitur yang diakses oleh guru dalam sistem seperti, 

guru melakukan login terlebih dahulu, setelah 

berhasil login, guru dapat mengelola data nilai 

siswa. Berikut penjelasan dari beberapa proses yang 

dikelola oleh guru sebagai berikut: 

1. Laman Form Login 

Berikut Form login seperti yang terdapat dalam 

Gambar 34 

Gambar 34Form login guru 

 

2. Laman Nilai 

a). Laman nilai siswa 

Berikut dapat dilihat pada Gambar 35. 

Gambar 35 Kelola data nilai 

 

 

 

C. Implementasi Interface dari Sisi Siswa 

Pada sistem informasi akademik ini terdapat 

fitur-fitur yang akses oleh siswa/wali siswa dalam 

sistem seperti, siswa/wali siswa melakukan login 

terlebih dahulu, setelah berhasil login, siswa/wali 

siswa dapat melihat data nilai. Berikut penjelasan 

dari beberapa proses yang dikelola oleh siswa/wali 

siswa sebagai berikut: 

 

 

1. Laman Form Login 

Berikut Formlogin seperti yang terdapat dalam 

Gambar 36.  

Gambar 36Form login siswa/wali siswa 

 

2. Tampilan jadwal 

Berikut tampilan data nilai siswa dapat dilihat 

pada Gambar 37 

Gambar 37 laman jadwal 

 

3. Tampilan data nilai siswa 

Berikut tampilan data nilai siswa dapat dilihat 

pada Gambar 38. 

Gambar 38 Tampilan data nilai siswa 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengujian 

sistem yang dibuat, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Sistem informasi akademik pada SMAN 1 

Montong Gading Lombok Timur sudah dapat 

digunakan oleh civitas akademik pada SMAN 

1 Montong Gading secara online. 

2. Berdasarkan hasil pengujian blackbox pada 

sistem informasi akademik SMAN 1 Montong 

Gading Lombok Timur, semua fungsi yang 

diujikan pada sistem telah berjalan baik. 

3. Berdasarkan hasil MOS (Mean Opinion Score) 

yang telah dilakukan pada 10 guru dan 10 
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siswa, diperoleh hasil sebesar 48% yang sangat 

setuju, 52% yang setuju, 0% yang tidak setuju 

dan 0% yang sangat tidak setuju. Dan untuk 

hasil pengujian yang telah dilakukan pada 10 

mahasiswa diperoleh hasil sebesar 49% yang 

sangat setuju dan 51% yang setuju, 0% yang 

tidak setuju dan 0% yang sangat tidak setuju. 

Maka dapat dinyatakan bahwa sistem dapat 

digunakan sebagaiman mestinya dalam 

melakukan proses kelola data akademik pada 

SMAN 1 Montong Gading. 

Adapun saran yang dapat disampaikan untuk 

pengembangan sistem informasi akademik pada 

SMAN 1 Montong Gading adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan kedepannya sistem dapat 

menambah fitur informasi tentang sekolah 

untuk para pengguna sistem. 

2. Diharapkan sistem dapat melakukan 

perhitungan nilai akhir untuk semua mata 

pelajaran. 

3. Menambahkan fitur sms gateway agar 

memudahkan dalam broadcast username dan 

password untuk pengguna sistem. 
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