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Abstrak 

Sistem Informasi Akademik merupakan suatu sistem yang memberikan layanan informasi yang berupa data 
akademik. Keberadaan sistem informasi ini penting. Dalam hal ini, Madrasah Aliyah Ma’arif Sidomukti 
dijadikan sebagai studi kasus pembuatan aplikasi ini, karena sistem informasi akademik yang ada di sekolah 
tersebut belum terkelola dengan baik sehingga seringkali mempersulit dalam pelaksanaan aktifitas -aktifitas 
akademik yang ada, seperti proses pengolahan data siswa, pengolahan data guru, pengolahan nilai si swa, 
pengolahan presensi siswa, dan pengolahan data informasi kegiatan sekolah. Tujuan pembuatan aplikasi ini 
adalah untuk memberikan kemudahan pada saat proses pengolahan data siswa dan guru, mempermudah 
dalam pengolahan nilai siswa, mempermudah dalam memberikan informasi kegiatan sekolah dan 
meminimalisir kesalahan dalam pencatatan data siswa, dan meningkatkan keamanan data siswa sehingga 
keamanan data siswa lebih terjamin. Dan dari tujuan penelitian tersebut dihasilkan beberapa kegunaan yang 
terdiri dari kegunaan praktis dan akademis. 
Metode dalam pembuatan sistem informasi akademik berbasis web ini dengan menggunakan metode 
Waterfall, dengan Framework Codeigniter, bahasa pemrograman PHP, dan menggunakan database MYSQL 
sebagai media penyimpanan data. 
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Abstract 

Academic Information System is a system which gives the service information in the form of academic data. 
The existence of Academic Information System. In this case, Madrasah Aliyah Ma'Arif Sidomukti Is very 
important, because the existing of academic information system in this schools have not been managed well, 
so often complicates the implementation of academic activities that exist, such as the processing of student 
data, processing of teacher data, the processing of student scores, student presence processing, and 
information of school activity. The purpose of this application being made is to provide ease during the 
process of data processing students and teachers, simplify the processing of student scores, facilitate in 
providing information and school activities to minimize errors in the recording of student data, and improve 
the security of student data so that student data security is guaranteed. And this study produced several 
utilities which consists of practical and academic purposes. 
Methods  in  making  web-based  academic  information  system  by  using  the  Waterfall  method,  with 
CodeIgniter Framework, PHP programming language and uses a MySQL database as a data storage medium . 
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1.      Pendahuluan 

 
1.1    LatarBelakang 

Pada saat ini penyampaian informasi akademik 
maupun kegiatan penting yang ada di Madrasah 
Aliyah Ma’arif Sidomukti   masih dilakukan secara 
manual. Untuk informasi akademik mengenai nilai 
dan abs siswa, guru melakukan secara manual yaitu 
dengan memasukan nilai siswa dan mengabsen para 
siswanya saat di kelas dengan menggunakan kertas 
yang dimasukan dalam map. Setelah guru 
memasukan  nilai  dan  presensi  siswa     selembar 
kertas itu diberikan kepada petugas akademik 
sekolah  untuk  diproses  dan  dimasukan  ke  dalam 

Microsoft Word atau Microsoft Excel. Siswa hanya 
dapat mengetahui nilai dan presensinya pada saat 
pengambilan rapor. Siswa juga tidak mempunyai 
rekap detail nilai dan presensinya karena data yang 
ada adalah data yang sudah diproses. Kemudian pada 
penyebaran informasi seperti informasi untuk wali 
murid, informasi kegiatan tengah semester, 
informasi ujian tengah semester, informasi ujian 
akhir semester dan   informasi akademik sekolah 
lebih   sering   menggunakan   papan   pengumuman 
atau majalah dinding yang ada di sekolah tersebut. 
Untuk informasi kepada wali murid, biasanya guru 
menyampaikan secara lisan kepada siswa, kemudian 
siswa nantinya yang akan menyampaikan informasi
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tersebut kepada wali murid masing-masing. Hal ini 
sangat dikhawatirkan terjadi   error atau kesalahan 
karena siswa dapat juga lupa untuk memberikan 
informasi tersebut kepada orangtuanya. Sehingga 
informasi yang diberikan dari sekolah tidak sampai 
kepada wali murid masing-masing. 

 
Kelemahan dalam pemrosesan data dengan 
menggunakan proses manual adalah kesalahan 
memasukan data, informasi yang diberikan 
membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga 
informasi telat sampai kepada siswa dan wali murid, 
membutuhkan waktu yang lama untuk mengolah 
data. Saat melakukan pengecekan nilai dan presensi 
siswanya kepala sekolah harus melalui layanan 
akademik sekolah terlebih dahulu. Sehingga 
membutuhkan proses yang lama dan membuang- 
buang waktu. 
Dengan keadaan seperti yang disebutkan di atas 
maka  dibutuhkannya  suatu  sistem  informasi yang 
dapat membantu pihak sekolah khususnya untuk 
para guru, siswa, wali murid. Dengan adanya sistem 
ini maka akan memudahkan untuk mengetahui nilai 
siswa, presentasi kehadiran siswa, informasi untuk 
wali murid dan informasi kegiatan sekolah. Untuk 
mewujudkan sistem itu maka akan di buat sistem 
informasi  berbasis  web.  Khusus  untuk  informasi 
para wali murid dan kegiatan sekolah seperti 
kegiatan tengah semester, ujian tengah semester 
dan ujian akhir semester, informasinya akan berupa 
SMS. 

 
1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat 
diperoleh beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai 
berikut: 

1. Bagaimana     memfasilitasi     guru     dalam 
proses rekapitulasi nilai dan presensi siswa 
sehingga dapat mengurangi kesalahan data 
yang dimasukkan ? 

2. Bagaimana memfasilitasi siswa, walimurid 
dan pengurussekolah untuk bisa melihat 
data nilai dan data presensi siswa ? 

 
1.3  Tujuan 

Berdasarkan  rumusan  masalah  yang   ada,  maka 
dapat diperoleh beberapa tuuuan, yaitu sebagai 
berikut: 

1. Membuat  sistem  informasi  berbasis  web 
yang memfasilitasi guru untuk melakukan 
proses rekapitulasi nilai dan presensi siswa 

2. Membuat  sistem  informasi  berbasis  web 
yang menjadi alternatif untuk membantu 
menfasilitasi siswa, walimurid dan 
pengurussekolah untuk dapat melihat data 
nilai dan presensi siswa. 

1.4  Batasan Masalah 

Adapun  ruang  lingkup  atau  batasan  masalah  dari 
pembuatan aplikasi ini  adalah sebagai berikut: 

1. Tidak     membahas     pembayaran     uang 
sekolah. 

2.      Data yang diakses adalah data siswa, guru, 
pengurussekolah,  walimurid, 
matapelajaran, nilai, materi, tugas dan 
presensi. 

3.      SMS Broadcast hanya satu arah saja. 
4. Database     menggunakan     MYSQL     dan 

menggunakan pemrograman PHP dengan 
Framework Codeiginiter. 

 
1.5  Metodologi Pengerjaan 

1.    Requirements Definition 

Pada perancangan sistem informasi yang 
berbasis SDLC ini dilakukan dengan cara 
tanya jawab  dengan survey langsung ke 
sekolah madrasah aliyah ma’arif sidomukti. 
Berdasarkan hasil dari tanya jawab dapat 
langsung diketahui kebutuhan yang 
diperlukan untuk client. 

2.    System and Software Design 
Pada tahap ini dilakukan desain sistem 
berupa   penggambaran   kebutuhan   user 
pada perangkat lunak yang dibangun 
berdasarkan hasil analisa kebutuhan. 
Rincian  kegiatannya  yaitu  merancang 
proses bisnis yang akan dilakukan dalam 
aplikasi ini, dan dalam pembangunan 
aplikasi ini menggunakan pemodelan UML 
antara  lain  menggunakan  use  case 
diagram, Entity Relationship Diagram. 

3.    Implementation and Unit Testing 
Setelah melakukan desain sesuai analisa 
yang dibutuhkan, dilakukan coding. Rincian 
kegiatannya   yaitu membuat aplikasi ini 
menggunakan  bahasa  pemrograman PHP, 
dan pembangunan  aplikasi  ini 
menggunakan MySQL sebagai database 
untuk menyimpan data siswa, guru, nilai, 
tugas, presensi, dan informasi kegiatan 
sekolah. 

 
4.    Integration and System Testing 

Pada  tahap  ini  dilakukan  pengujian 
terhadap aplikasi ini. Pengujian dilakukan 
dengan menggunakan metode Black Box 
Testing. Pengujian dilakukan berdasarkan 
fungsional sistem berdasarkan data ujinya. 
Testing harus diarahkan untuk menemukan 
kesalahan-kesalahan dan memastikan 
bahwa input yang dimasukkan akan 
memberikan hasil yang sesuai.
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5.    Operation and Maintenance 
Pada proyek akhir ini tidak akan dilakukan 
tahapan operation and maintenance. 

 
2.    Tinjauan Pustaka 

 
2.1    PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa 
pemrograman berbasis web yang memiliki 
kemampuan untuk memproses dan mengolah data 
secara   dinamis.   PHP   dapat   dikatakan   sebagai 
sebuah server-side embedded script language, 
artinya semua sintaks dan perintah program yang 
ditulis akan sepenuhnya dijalankan oleh server, tetapi 
disertakan dalam halaman HTML biasa. Pada 
umumnya, semua aplikasi yang dibangun 
menggunakan PHP akkan memberikan hasil pada 
web browser, tetapi prosesnya secara keseluruhan 
dijalankan pada server.[1] 

 
2.2    Framework 

Koleksi atau kumpulan potongan-potongan program 
yang disusun atau diorganisasikan sedemikian rupa, 
sehingga dapat digunakan untuk membantu 
membuat   aplikasi   utuh   tanpa   harus   membuat 
semua kodenya dari awal. Jadi, dengan adanya 
framework akan lebih tertata dan terorganisir. 
Sehingga dalam pencarian kesalahan dalam 
pembuatan program akan lebih mudah dideteksi. 
Intinya, framework merupakan pondasi awal 
sebelum menentukan memakai bahasa 
pemrograman apa yang akan dipakai. Setelah 
menentukan framework apa yang akan dipakai, 
kemudian bangun program diatas framework 
tersebut.  Salah  satu  contoh  dari framework  yaitu 
Codeigniter.[2] 

 
2.3    MYSQL 

MySQL merupakan salah satu aplikasi database 
server     yang  terkenal  saat  ini.  Keunggulan  lain 
MySQL adalah produk open source yang terus 
dikembangkan oleh MySQL AB. Namun ada juga 
produk yang enterprise. Dengan MySQL, pengguna 
dapat  membuat  tabel,  sehingga  data  dapat 
disimpan  lebih  efisien  dibandingkan  menyimpan 
data dalam array. [3] 

3.      Analisis dan Perancangan 

 
3.1    Sistem yang Berjalan 

 
3.1.1          Proses Penilaian Siswa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 
Flowmap nilai siswa 

 
3.1.2          Proses Presensis Siswa 

 
Gambar 3.2 

Flowmap presensi siswa
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3.1.3          Proses Informasi Kegiatan Sekolah 

 
Gambar 3.3 

Flowmap informasi keagiatan sekolah 

 
3.1.4          Tugas atau Materi siswa 

 
Gambar 3.4 

Flowmap tugas atau materi siswa 

3.2    Sistem yang diusulkan 

 
3.2.1          Pengolahan nilai siswa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.5 

Flowmap nilai siswa usulan 

 
3.2.2          Pengolahan presensi siswa 

 
Gambar 3.6 

Flowmap presensi siswa usulan
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3.2.3 Pengolahan informasi kegiatan sekolah 3.2.5 Pengolahan User 
 
 

 
Gambar 3.7 

Flowmap informasi kegiatan sekolah ususlan 

 
3.2.4          Pengolahan Tugas atau Materi Siswa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.8 
Flowmap tugas atau materi 

 

 
Gambar 3.9 

Flowmap pembuatan user 

 
4.      Perancangan Basis Data 

 
4.1    ERD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  4.1 
ERD
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No Jenis Software Keterangan 

1 Sistem Operasi Windows 7 x32 

2 Sistem Manajemen 
Basis Data 

MySQL 

3 Script Editor Notepad ++ 

4 Bahasa Pemograman PHP 

 

4.2    Relasi antar table 6.      Implementasi 

 
6.1    Home Login 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2    Home Admin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.1 
Halaman Login

 

 
 
 
 
 
 

Gambar  4.2 
Relasi antar table 

 
5.      Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 

 
5.1    Kebutuhan Perangkat Keras 

Tabel 5.1 
KebutuhanPerangkatKeras 

 

No Jenis Hardware Keterangan 

1 Processor Intel Core i3 

2 RAM 4 GB 

3 Hardisk 500 GB 

`4 VGA 256 GB 
 

 
 

5.2    Kebutuhan Perangkat Lunak 

Tabel 5.2 

KebutuhanPerangkatLunak 

 

 
Gambar 6.2 

Home Admin 

 
6.3    Mengelola Data Siswa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.3 
Mengelola Data Siswa 

 
6.4    Mengelola Data Kelas 

 
Gambar 6.4 

Mengelola Data Kelas
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6.5    Mengelola Data Walimurid 6.10  Mengelola Data Pengajaran Guru 
 
 

Gambar 6.5 
Mengelola Data Walimurid 

 
6.6    Mengelola Data Kelas SIswa 

 
Gambar 6.6 

Mengelola Data Kelas Siswa 

 
6.7    Mengelola Data Guru 

 
Gambar 6.7 

Mengelola Data Guru 

 
6.8    Mengelola Data Mata Pelajaran 

 
Gambar 6.8 

Mengelola Data Mata Pelajaran 

 
6.9    Mengelola Data Jadwal Pelajaran 

 
Gambar 6.9 

Mengelola Data Jadwal Pelajaran 

Gambar 6.10 
Mengelola Data Pengajaran Guru 

 
6.11  Mengelola Data SMS Informasi Sekolah 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.1 
Mengelola Data SMS Informasi Sekolah 

 
6.12  Mengelola Data Pengurussekolah 

 
Gambar 6.2 

Mengelola Data Pengurussekolah 

 
6.13  Halaman Guru 

 
Gambar 6.13 

Halaman Guru 

 
6.14  Mengelola Data Nilai dan Data Presensi 

 
Gambar 6.3 

Mengelola Data Nilai dan Data Presensi 

 
6.15  Mengelola Tugas dan Materi 

 
Gambar 6.4 

Mengelola Tugas dan Materi
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6.16  Mengelola Laporan Presensi 6.23  Data Siswa Walimurid  

Gambar 6.5 
Mengelola Laporan Presensi 

 
6.17  Halaman Siswa 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 6.6 

Halaman Siswa 

 
6.18  Nilai dan Presensi 

 

 
 
 
 

Gambar 6.7 
Nilai dan Presensi 

 
6.19  Tugas dan Materi 

 
 
 

 
Gambar 6.8 

Tugas dan Materi 

 
6.20  Nilai per Siswa 

Gambar 6.11 
Data Siswa Walimurid 

 
6.24  Halaman Pengurussekolah 

 
Gambar 6-12 

Halaman Pengurussekolah 
 

 
 
 
 
 
 
6.25  Data Seluruh Siswa 

 
Gambar 6.25 

Data Seluruh Siswa 
 

 
 
 
7.      DaftarPustaka

 
 
 
 
 

6.21  Presensi per Siswa 

Gambar 6.9 
Nilai per Siswa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.21 
Presensi per Siswa 
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