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Abstrak 

 

SMA Xaverius 1 Belitang Kab. Oku Timur Prop. Sumatera Selatan sebagian besar 

proses pengolahan dan penyimpanan data terutama nilai siswa masih 

konvensional seperti dalam bentuk worksheet atau disebut juga cara manual. Cara 

manual dirasa kurang efektif dan efisien karena mempunyai keterbatasan, lambat 

dalam pencarian data dan bahan pelaporan dan yang paling menjadi hambatan 

adalah masih belum di mungkinkannya pengolahan nilai secara bersama-sama 

dalam sebuah database yang terpadu.  

Dengan melihat adanya beberapa permasalahan di atas penulis terdorong untuk 

melakukan penelitian tentang ”Pembuatan Sistem Informasi Akademik Berbasis 

Web pada SMA Xaverius 1 Belitang Kab. Oku Timur Prop. Sumatera Selatan” 

dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, yang 

diharapkan dapat meningkatkan kerja dan kinerja lembaga menjadi lebih baik 

serta dapat memberikan pelayanan yang baik pula kepada semua elemen yang 

terdapat di SMA Xaverius 1 Belitang Kabupaten Oku Timur Propinsi Sumatera 

Selatan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Waterfall. Dimana 

metode Waterfall merupakan urutan aktivitas yang terstruktur mulai dari analisis 

sistem, desain sistem, penulisan program (Coding), Implementasi sistem, pengujian 

dan pemeliharaan. Dimana informasi yang dihasilkan antara lain data siswa, data 

guru, data jadwal pelajaran, data jadwal mengajar, data nilai, data absensi dan 

rapor hasil belajar siswa. 

 

Kata Kunci : Sistem Informasi Akademik, web, PHP, MySQL, WaterfallI. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

SMA Xaverius 1 Belitang 

Kabupaten Oku Timur Propinsi 

Sumatera Selatan merupakan salah satu 

sekolah yang dituntut untuk selalu 
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berkembang dan meningkatkan kualitas 

pendidikan serta profesionalisme 

pelayanan kepada para siswa. SMA 

Xaverius 1 Belitang belum 

menggunakan komputer secara optimal, 

sebagian besar proses pengolahan dan 

penyimpanan data terutama nilai siswa 

masih konvensional seperti dalam 

bentuk worksheet dengan formulasi-

formulasi sederhana atau disebut juga 

cara manual. Cara manual dirasa kurang 

efektif dan efisien karena mempunyai 

keterbatasan, lambat dalam pencarian 

data dan bahan pelaporan dan yang 

paling menjadi hambatan adalah masih 

belum di mungkinkannya pengolahan 

nilai secara bersama-sama dalam sebuah 

database yang terpadu. 

Sebuah sekolah yang memiliki 

banyak siswa, guru dan kegiatan seperti 

SMA Xaverius 1 Belitang seharusnya 

telah memiliki sistem informasi 

akademik guna menunjang dan 

memudahkan sistem pendidikan di 

sekolah tersebut. Sistem informasi 

akademik yang belum memadai serta 

masih menggunakan sistem informasi 

akademik yang bersifat manual pada 

SMA Xaverius 1 Belitang 

mengakibatkan kurangnya informasi 

mengenai SMA Xaverius 1 Belitang 

yang seharusnya dapat diakses dengan 

cepat oleh semua pihak. Dengan adanya 

sebuah sistem informasi akademik 

berbasis web ini diharapkan dapat 

membantu serta menunjang sistem 

pendidikan khususnya didalam ruang 

lingkup SMA Xaverius 1 Belitang. 

Melihat adanya beberapa 

permasalahan di atas penulis terdorong 

untuk melakukan penelitian tentang 

”Sistem Informasi Akademik Berbasis 

Web pada SMA Xaverius 1 Belitang 

Kabupaten Oku Timur Propinsi 

Sumatera Selatan” yang diharapkan 

dapat meningkatkan kerja dan kinerja 

lembaga menjadi lebih baik serta dapat 

memberikan pelayanan yang baik pula 

kepada semua elemen yang terdapat di 

SMA Xaverius 1 Belitang Kabupaten 

Oku Timur Propinsi Sumatera Selatan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah 

yang telah disampaikan di atas, maka 

penulis dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

Bagaimana menganalisa dan 

mendesain Sistem Informasi Akademik 

pada SMA Xaverius 1 Belitang Kab. 

Oku Timur Prop. Sumatera Selatan 

sehingga dapat membantu memberikan 

informasi yang cepat, tepat dan akurat.  

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Untuk menghindari pembahasan 

masalah yang terlalu luas, maka penulis 

membatasi permasalahan pada Sistem 

Informasi Akademik Berbasi Web Pada 

SMA Xaverius 1 Belitang yang meliputi 

: 

1. Proses pendataan data siswa, data 

guru, data nilai, data mata pelajaran 

berbasis web. 

2. Proses pengolahan data nilai raport 

berbasis web. 

3. Proses pembuatan jadwal mata 

pelajaran berbasis web. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 

Secara garis besar tujuan dari 

penelitian ini adalah merancang sistem 

informasi akademik berbasis web pada 

SMA Xaverius 1 Belitang sehingga 

dapat membantu mempercepat proses 

pengolahan data guru, data siswa, data 

pelajaran dan data nilai serta 

meminimalis terjadinya kesalahan yang 

mungkin terjadi.  

 

2. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Definisi Sistem 

 

Secara sederhana sistem dapat 

diartikan sekumpulan elemen yang 

saling terkait atau terpadu yang 

dimaksudkan untuk mencapai suatu 

tujuan. [2] 

 

2.2 Definisi Sistem Informasi 

 

Sistem informasi adalah segala hal 

yang mencakup sejumlah komponen  ( 

manusia, komputer, teknologi, 

informasi, dan prosedur kerja ), ada 

sesuatu yang diproses ( data menjadi 

informasi ), dan dimasudkan untuk 

mencapai suatu sasaran atau tujuan.  [2] 

 

2.3 Pengertian Sistem Informasi 

Akademik 

 

Sistem informasi akademik adalah 

sistem yang dirancang dan dibuat untuk 

mengelola data-data yang berhubungan 

dengan informasi akademik, meliputi 

data pegawai, guru, siswa, jadwal dan 

pelajaran.[7] 

 

2.4 Pengertian PHP 

 

PHP adalah singkatan dari PHP 

Hypertext Preprocessor yang digunakan 

sebagai bahasa script server side dalam 

pengembangan web yang disisipkan 

oleh dokumen HTML.[1] 

 

2.5 Pengertian MySQL 

 

MySQL adalah sebuah perangkat 

lunak sistem manajemen basis data SQL 

(database manajemen sistem) atau 

DBMS yang multithread, muti-user, 

dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh 

dunia.[3] 

 

2.6 Unified Modelling Language (UML) 

 

Unified Modelling Language adalah 

bahasa yang berdasarkan grafik atau 

gambar untuk memvisualisasikan, 

menspesifikasikan, membangun, dan 

mendokumentasikan dari sebuah sistem 

pengembangan software.[8] 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 

Objek yang dijadikan sebagai bahan 

penelitian adalah SMA Xaverius 1 

Belitang Kabupaten Oku Timur Propinsi 

Sumatera Selatan. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data yang dipakai adalah data 

kualitatif, data yang tidak dinyatakan 

dalam angka seperti data siswa dan data 

sekolah yang dibutuhkan. Sumber data 

terdiri dari data primer dan data 

sekunder, data primer yaitu data yang 
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diperoleh secara langsung dari sumber 

data atau obyek penelitian yaitu SMA 

Xaverius 1 Belitang sedangkan data 

sekunder meliputi semua data yang 

diperoleh secara tidak langsung terhadap 

sumber informasi tetapi melalui 

penelitian kepustakaan, buku-buku 

ilmiah yang ada dan literature-literatur 

lain yang mendukung penelitan. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 

Untuk melaksanakan suatu 

penelitian selalu diperlukan metode 

penelitian yang tepat agar penelitian itu 

dapat mencapai hasil yang maksimal 

seperti yang diharapkan. Medode 

pengumpulan data yang digunakan 

antarai lain studi pustaka, studi 

lapangan, observasi dan wawancara. 

 

3.4 Tahap-Tahap Pengembangan Sistem 

 

Proses pengembangan sistem yang 

dilewati menggunakan metode waterfall 

yang terdiri dari beberapa tahap, mulai 

dari analisis sitem, desain sistem, 

penulisan program, implementasi 

sistem, pengujian dan evaluasi serta 

pemeliharaan. 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Desain Sistem 

 

a. Use Case Diagram 

Use case diagram mengambarkan 

fungsionalitas yang diharapkan untuk 

mempresentasikan actor dengan 

sistem.[8] 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.1 Use case diagram 

 

b. Activity Diagram 

 

Activity diagram menggambarkan 

berbagai alir aktivitas dalam sistem yang 

sedang dirancang, bagaimana masing-

masing alir berawal, keputusan yang 

mungkin terjadi dan bagaimana mereka 

berakhir.[8] 
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Gambar 4.2 Activity login SIA 

 

Gambar 4.2 Activity login SIA 

menjelaskan proses login, setiap user 

harus memasukan username, password 

dan level login untuk mengakses 

halaman utama level user, bila salah 

dalam memasukan username, password 

atau level login maka akan kembali pada 

halaman login. 

 

c. Sequence Diagram 

 

Sequence diagram menggambarkan 

bagaimana objek-objek berpartisipasi 

dalam bagian interaksi (particular 

interaction) dan pesan yang ditukar 

dalam urutan waktu.[8] 

 

 

 
Gambar 4.3 Sequence diagram login 

SIA 

 

Pada gambar 4.3 Sequence diagram 

login SIA memperlihatkan urutan 

kegiatan awal sampai tahap-tahap 

selanjutnya. mulai dari user melakukan 

login dengan memasukkan username, 

password dan level akses sampai 

tampilnya halaman utama. 

 

d. Class Diagram (Static Structure) 

 

Class diagram (Static Structure) 

menggambarkan perbedaan yang 

mendasar antara class-class, hubungan 

antar class, dan di mana sub-sistem 

class tersebut.[8] 
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Gambar 4.4 Class diagram SIA 

 

4.2 Implementasi Antar Muka Sistem 

 

 
Gambar 4.5 Tampilan halaman 

login SIA 

 

 
Gambar 4.6 Tampilan halaman 

siswa 

 

 
Gambar 4.7 Tampilan halaman input 

data siswa 
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5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kajian, tinjauan 

teori dan hasil analisis sistem maka 

dapat diambil kesimpulan : 

Sistem informasi akademik berbasis 

web pada SMA Xaverius 1 Belitang 

dirancang sebagai solusi untuk 

mengelola bagian akademik dalam 

penyajian laporan nilai serta keaktifan 

siswa secara cepat dan tepat 

dibandingkan secara manual sehingga 

dihasilkan kinerja yang lebih maksimal. 
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