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Abstrak
Sistem Informasi Akademik merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh institusi
pendidikan dan dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada siswa atau
mahasiswanya. SMA Negeri 1 Tanjung Lubuk Berdasarkan wawancara yang telah
dilakukan oleh tim peneliti didapatkan informasi bahwa pengolahan data yang selama
ini diterapkan pada SMAN ini terutama pada data siswa, jadwal pelajaran, nilai siswa
masih menggunakan teknik komputerisasi yaitu menggunakan media Aplikasi seperti
Micsoroft Office (Word dan Excel), padahal terdapat fasilitas media WIFI yang
disediakan sekolah dan memiliki tata usaha yang mengelola data. Penelitian ini
bertujuan mengembangkan Sistem Informasi Akademik yang dapat mengolah data
akademik yang dapat terintegrasi dengan pengguna. Pengembangan SIA yang akan
dilakukan menggunakan PHP MySQL karena bahasa pemrograman ini memiliki banyak
kelebihan untuk mengembangkan sistem informasi. Pengembangan SIA memberikan
keuntungan bagi peneliti yang menyesuaikan suatu proses Web Engineering yang
merupakan suatu proses yang digunakan untuk membuat sistem informasi berbasis
web yang berkualitas tinggi. Metode ini memiliki tahapan yaitu Communication,
Planning, Modeling, Construction, dan Deployment. Penelitian in menghasilkan Sistem
Akademik yang dengan menu yang terdapat data pegawai, data guru, data siswa, data
wali kelas, data tahun ajaran dan data jadwal pelajaran yang ada. Berdasarkan
pengujian bahwa sistem sesuai dengan fungsinya.
Kata Kunci: Sistem Informasi Akademik, Web Engineering
1.

PENDAHULUAN

Sistem Informasi Akademik (SIA) merupakan sebuah sistem yang digunakan
oleh institusi pendidikan dan dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan
pelayanan kepada siswa atau mahasiswanya [1]. SIA memiliki banyak sekali
manfaat bagi institusi pada bidang pendidikan, baik untuk pengolahan data
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pengajaran, data nilai dan jadwal, dan data-data lainnya yang berkaitan dengan
kegiatan akademik dalam halnya penelitian khususnya pada Sekolah Menengah
Atas (SMA) baik negeri maupun swasta.
SMA Negeri 1 Tanjung Lubuk merupakan salah satu SMA Negeri yang berada di
Provinsi Sumatera Selatan tepatnya berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh tim peneliti didapatkan
informasi bahwa pengolahan data yang selama ini diterapkan pada SMAN ini
terutama pada data siswa, jadwal pelajaran, nilai siswa masih menggunakan
teknik komputerisasi yaitu menggunakan media Aplikasi seperti Micsoroft
Office (Word dan Excel). Dalam penelusuran data terkadang juga masih
terdistribusi secara berkas manual yang disimpan di lemari atau rak. SMAN ini
memiliki 3 Komputer PC yang ada dikantor guru, dan satu diruang kepala
sekolah. Terkadang penelusuran data akademik membutuhkan waktu yang
relatif lama, padahal terdapat fasilitas media WIFI yang disediakan sekolah dan
memiliki tata usaha yang mengelola data melalui media Micosoft Office. Kondisi
ini menjadi masalah yang signifikan, karena fasilitas yang disediakan sudah ada
namun SIA belum dikembangkan atau dibangun pada sekolah ini.
Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dikembangkan SIA yang dapat
mengolah data akademik yang dapat terintegrasi antara pengguna seperti
kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tata usaha dan para siswa secara
online menggunakan web. Keuntungan dalam pengembangan Sistem ini yaitu
dapat diakses secara mudah, fleksibel, mudah dikembangkan, dan dapat dimaintenance dengan mudah [2].
Pengembangan SIA yang akan dilakukan menggunakan PHP MySQL karena
bahasa pemrograman ini memiliki banyak kelebihan untuk mengembangkan
sistem informasi seperti yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian [3]–[5].
Pengembangan SIA memberikan keuntungan bagi peneliti yang menyesuaikan
suatu proses web engineering yang merupakan suatu proses yang digunakan
untuk membuat sistem informasi berbasis web yang berkualitas tinggi dan juga
merupakan sekumpulan tahapan atau model untuk mengembangkan sistem
berbasis web [6]. Dengan uraian dari penjelasan yang ada, maka penelitian
akan mengembangkan SIA pada SMAN 1 Tanjung lubuk berbasis Web, sehingga
dapat membantu SMAN 1 dalam pengolahan data akademik.
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2.

METHODE

2.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi pada SMA Negeri 1
Tanjung Lubuk sebanyak dua kali dan melakukan wawancara langsung kepada
kepala sekolah yaitu Bapak Drs. H. Ruslan Abdul Gani, M.Si. selaku Kepada
Sekolah, Bapak Fauzi Ismail, S.Pd. selaku wakil Kepala Sekolah, Guru-guru, tata
usaha dan murid yang sedang mengikuti pelajaran pada saat saya hadir di SMA
tersebut.
2.2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode ilmiah
yang didefinisikan sebagai investigasi yang sistematik, terkendali dan empiris
terhadap suatu set hipotesis-hipotesis yang dibangun dari suatu struktur teori
[7].
2.3. Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan SIA ini akan dilakukan dengan menggunakan metode dari Web
Engineering, Web Engineering adalah model rekayasa perangkat lunak yang
digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web dan proses yang
digunakan untuk membuat web berkualitas tinggi , dan metode ini sering
digunakan oleh beberapa peneliti dalam pengembangan sistem informasi[6],
[8], [9]. Metode ini memiliki tahapan yaitu Communication, Planning, Modeling,
Construction, dan Deployment [6] seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Web Wengineering Proses [10]
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1) Communication
Tahap komunikasi, di sini peneliti melakukan komunikasi untuk mendapatkan
data untuk prosedur data akademik yang telah berjalan selama ini yaitu (1)
pengolahan data di SMAN 1 Tanjung Lubuk masih manual seperti pengolahan
Data guru, data siswa, jadwal pelajaran dan nilai siswa, (2) pengolahan data dan
Penyajian menggunakaan berkas dan dokumen, (3) Penyimpana data masih
manual yaitu berkas dan dokumen diletakan pada rak, (4) Pencarian data juga
dilakukan dikomputer berupa file yang tersimpan dalam 2 atau 3 komputer
saja. Sehingga Waktu yang dibutuhkan untuk mencari data relatif lama yaitu
dengan memeriksa setiap berkas yang sangat banyak atau membuka folderfolder di komputer tata usaha, dengan sistem manual dan komputer tanpa
koneksi internet
2) Planning
Tahapan ini didapatkan analisa kebutuhan dalam perancangan SIA yang akan
dikembangkan yaitu (1) Membutuhkan sistem yang dapat membantu
memudahkan menyajikan informasi akademik berupa data guru, data siswa,
jadwal pelajaran dan data nilai siswa, (2) Membutuhkan sistem yang dapat
membantu Sebagai back up data guru, data siswa, jadwal pelajaran dan data
nilai siswa, (3) Memberikan solusi sistem yang mampu mempercepat pencarian
data guru, data siswa, jadwal pelajaran dan data nilai siswa., (4) Membutuhkan
sistem yang dapat membantu Memberikan solusi sistem yang mampu
mempercepat pencarian data guru, data siswa, jadwal pelajaran dan data nilai
siswa.
3) Modeling
Tahapan ini akan merancang sistem yang akan diusulkan di bantu dengan tools
perancangan sistem yaitu UML (Unifed Modelling Language).
Pada Gambar 2. Terdapat use case untuk SIA yang akan dikembangkan, dan
siapa saja user yang akan menggunakan sistem tersebut. Terdapat 4 aktor yaitu
tata usaha, kepala sekolah, guru, dan siswa. Dengan rincian kegiatan aktor
pengguna sistem yaitu (1) Aktor tata usaha memiliki akses untuk mengelolah
datapegawai, data guru, data siswa, wali kelas, tahun ajaran, kelas, mata
pelajaran dan jadwal pelajaran, (2) Aktor guru menginputkan data diri, data wali
kelas jadwal guru, input nilai dan cetak rapot siswa, (3) Aktor siswa
menginputkan dan melihat data diri, jadwal pelajaran berserta nilai pealajaran,
(4) kepala sekolah selanjutnya dapat mengakses data guru, data siswa, dan data
jadwal pelajaran berserta nilai
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Gambar 2. use case diagram
4) Construction
Setelah dilakukan perancangan SIA, maka selanjutnya akan dilakukan
pengembangan sistem dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP
mySQL, sehingga sistem yang akan berjalan dapat berbasis online. Fitur-fitur
dan sub menu yang akan dikembangkan adalah Halaman utama (Beranda),
Form login, Halaman aktor tata usaha, halaman aktor guru, halaman aktor
siswa, halaman aktor wali kelas, Halaman Mata Pelajaran, Halaman Jadwal
Pelajaran
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5) Deployment
Tahapan ini akan melakukan evaluasi akan SIA yang telah dikembangkan
apakah telah memberikan pemecahan masalah dalam sistem akademik yang
telah berjalan.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode penelitian dan metode pengembangan sistem yang telah
terapkan, selanjutnya melakukan implementasi SIA yang telah dikembangkan
dan telah di implementasikan kepada para penggunanya yaitu pimpinan, para
guru, tata usaha dan para siswa.
3.1 Halaman Beranda
Halaman ini merupakan tampilan awal dari SIA yang telah dikembangkan.
Halaman awal ini menampilkan Visi dan Misi dari SMA Negeri 1 Tanjung Lubuk
yang terlihat pada gambar 3.

Gambar 3. Tampilan Halaman Beranda

3.2 Halaman Login
Halaman ini menampilkan validasi dari pengguna yaitu tata usaha, kepala
sekolah, guru, dan siswa. Disini tata usaha akan memberikan ID dan password
dari pengguna, ID merupakan data NISN atau NIP. Gambar 4 merupakan
tampilan dari halaman login ini.
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Gambar 4. Tampilan Halaman Login
3.3 Halaman Tata Usaha
Halaman ini menampilkan semua data-data yang ada pada SIA pada SMA
Negeri 1 Tanjung Lubuk, di mana tata usaha yang melakukan maintenance
untuk semua data yang ada, baik jika ada penambahan data, penghapusan
data, dan melakukan pengeditan data akademik seperti data pegawai, data
guru, data siswa, data wali kelas, data tahun ajaran dan data jadwal pelajaran
yang ada. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 5. Tampilan Halaman Data Usaha
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3.4 Pengujian
Sistem yang dikembangkan di uji terlebih dahulu agar dapat menemukan
kesalahan-kesalahan. Pengujian ini menggunakan pendekatan beta testing,
dimana pengujian ini bersifat secara langsung di lingkungan sebenarnya[11]
yaitu SMA Negeri 1 Tanjung Lubuk. Ketercapaian tujuan dari pengembangan
SIA menggunakan Web Engineering yaitu menghasilkan sistem yang berbasis
web dengan kualitas yang baik, hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian sistem
terhadap usability yang diperoleh sebesa 93,12%, sehingga kesimpulannya
yaitu pengguna sangat setuju, dan berdasarkan pengujian fungsional suitability
diperoleh hasil sebesar 93% bahwa sistem sesuai dengan fungsinya.

4

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik
kesimpulan bahwa penelitian ini telah membantu SMA Negeri 1 Tanjung lubuk
dalam mengintegrasi data antara pengguna yaitu yaitu tata usaha, kepala
sekolah, guru, dan siswa. Proses pelaporan data dilakukan dengan mudah. Dari
evaluasi yang telah dilakukan Sistem ini juga memiliki sistem yang bisa dipahami
dengan baik oleh penggunanya.
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