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ABSTRAK 

 

Madrasah Aliyah Negeri 4 Tabalong adalah salah satu instansi pemerintah dalam dunia pendidikan yang 

belum memiliki fasilitas website untuk memberikan informasi kepada orang tua maupun warga sekolah. 

Sistem yang berjalan saat ini ini masih memakai sistem pendidikan konvensional atau dengan sistem 

pendidikan cara lama yang menggunakan cara-cara manual seperti pengelolaan dana infaq siswa yang masih 

menggunakan buku baik mengenai cara pengolahan data maupun sistem akademik pendidikannya. 

Hadirnya sistem informasi akademik ini, diharapkan dapat membantu para guru dan para siswa untuk 

mendapatkan seputar informasi akademik dengan lebih cepat dan mudah. Hasil yang diharapkan oleh 

penulis berupa website yang mampu memberikan informasi dengan cepat dan akurat. 

Sistem Informasi Akademik ini dapat dikembangkan lagi menggunakan sistem Android sehingga dapat 

lebih memudahkan siswa maupun guru dalam melakukan manajemen sistem informasi akademik, belum 

adanya monitoring aktivitas siswa, sehingga setiap aktivitas siswa tidak terdata dengan baik, juga 

pengembangan dengan pembuatan laporan menggunakan grafik agar mempermudah pengguna dalam 

pemantauan data, dan pembuatan sebuah notifikasi menggunakan Whatsapp API. 
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ABSTRACT 

 

Madrasah Aliyah Negeri 4 Tabalong is one of the government agencies in the world of education that does 

not have website facilities to provide information to parents and school residents. 

The current system still uses a conventional education system or with an old-way education system that 

uses manual ways such as the management of funds infaq students who still use books both on how to process 

data and the academic system of education. 

The presence of this academic information system is expected to help teachers and students to get about 

academic information more quickly and easily. The results expected by the author in the form of a website that 

is able to provide information quickly and accurately. 

This Academic Information System can be developed again using the Android system so that it can make it 

easier for students and teachers to do academic information system management, the absence of monitoring of 

student activities, so that every student activity is not well recorded, as well as development by creating reports 

using graphs to make it easier for users to monitor data, and the creation of a notification using whatsapp API. 
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PENDAHULUAN 

Madrasah Aliyah Negeri 4 Tabalong adalah salah satu instansi pemerintah dalam dunia pendidikan yang 

belum memiliki fasilitas website untuk memberikan informasi kepada orang tua maupun warga sekolah. Dengan 

perkembangan jumlah siswa yang terus bertambah setiap tahunnya, maka dituntut ketepatan dan ketelitian 

dalam memberikan informasi pengolahan data yang tepat dan akurat kepada siswa tanpa adanya pengulangan 

data yang sama. 

Sistem pendidikan yang di gunakan pada Madrasah Aliyah Negeri 4 Tabalong saat ini masih memakai 

sistem pendidikan konvensional atau dengan sistem pendidikan yang masih menggunakan cara-cara lama seperti 

pembuatan data menggunakan Microsoft Office yang mana dalam penyimpanan data ini kurang efektif, baik 

mengenai cara pengolahan data maupun sistem akademik pendidikannya padahal di jaman teknologi ini 

kecepatan mengolah data dan memperoleh informasi sangat diperlukan dalam pendidikan sekarang. 



Hadirnya sistem informasi akademik ini, diharapkan dapat membantu para guru dan para siswa untuk 

mendapatkan seputar informasi akademik dengan lebih cepat dan mudah. Hasil yang diharapkan oleh 

penulis berupa website yang mampu memberikan informasi dengan cepat dan akurat. 

Dari permasalahan yang ada, maka dibuatlah sebuah sistem informasi yang bisa digunakan untuk 

mengelola akademik sekolah secara online dengan judul “Sistem Informasi Akademik Dan Keuangan Madrasah 

Aliyah Negeri 4 Tabalong Berbasis Web”. Sistem ini dibangun dengan tujuan agar dapat memberikan 

kemudahan layanan kepada para guru, pegawai, siswa dan orang tua murid untuk mendapatkan seputar 

informasi akademik dengan lebih cepat dan mudah. 

 
 

METODE 

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah 

yang diajukan dalam sebuah penelitian. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Wawancara 

Teknik pengumpulan data secara wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan 

dalam proses penelitian pada Madrasah Aliyah Negeri 4 Tabalong, dengan wawancara data yang 

diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. 

 
2. Observasi 

Mengamati secara langsung cara ke sekolah untuk mengambil data kesiswaan maupun data 

pelayanan sekolah yang sedang berjalan pada madrasah Aliyah negeri 4 tabalong ini. 

 
3. Dokumentasi 

Untuk mendapatkan data-data yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan sistem, selama 

penelitian juga diterapkan metode dokumentasi dalam proses pengumpulan data, yaitu dengan cara 

mengumpulkan berkas-berkas berupa catatan, dokumen dan gambar. 

 
4. Literatur 

Untuk memperoleh data-data yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan sistem, selama 

penelitian juga diterapkan dengan cara pengumpulan data pustaka, mencari, membaca, dan mengambil 

referensi dari dokumen-dokumen dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang ada dibuku maupun 

internet kemudian mempelajarinya untuk mencari data yang diinginkan. 

Tahap Pengembangan Perangkat Lunak 

 

1. Requirement Analisist 

Kebutuhan Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada software. Untuk mengetahui 

sifat dari program yang akan dibuat, maka para software engineer harus mengerti tentang domain 

informasi dari software, misalnya 9 fungsi yang dibutuhkan, user interface, dsb. Dari dua aktivitas 

tersebut (pencarian kebutuhan sistem dan software) harus didokumentasikan dan ditunjukkan kepada 

pelanggan. 

 
2. Design System 

Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-kebutuhan diatas menjadi representasi ke dalam 

bentuk “blueprint” software sebelum coding dimulai. Desain harus dapat mengimplementasikan 

kebutuhan yang telah disebutkan pada tahap sebelumnya. Seperti dua aktivitas sebelumnya, maka 

proses ini juga harus didokumentasikan sebagai konfigurasi dari software. 

 
3. Implementation 

Kode Program Untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal ini adalah komputer, maka desain tadi 

harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa 

pemrograman melalui proses coding. Tahap ini merupakan implementasi dari tahap design yang secara 

teknis nantinya dikerjakan oleh programmer. 

 
4. Integration & Testing 



Program Sesuatu yang dibuat haruslah diujicobakan. Demikian juga dengan software. Semua fungsi- 

fungsi software harus diujicobakan, agar software bebas dari error, dan hasilnya harus benar-benar 

sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya. 

 
5. Operation & Maintenance 

Program dan Pemeliharaan Pemeliharaan suatu software diperlukan, termasuk di dalamnya adalah 

pengembangan, karena software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu. Ketika dijalankan 

mungkin saja masih ada errors kecil yang tidak ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur 

yang belum ada pada software tersebut. Pengembangan diperlukan ketika adanya perubahan dari 

eksternal perusahaan seperti ketika ada pergantian sistem operasi, atau perangkat lainnya. 

 

Analisis Sistem yang Berjalan 
Merupakan gambaran tentang bagaimana sistem yang sedang berjalan di Madrasah Aliyah Negeri 4 

Tabalong sebelum dibuatnya sistem, saat ini sistem yang digunakan masih menggunakan Microsoft Office 

seperti Microsoft Word dan Microsoft Exel memakan lebih banyak waktu karena setiap hari harus membuat 

laporan tertulis. Analisis sistem ini bertujuan untuk membuat sistem yang baru agar dapat lebih efektif dan 

efisien untuk petugas penginputan. Dengan adanya sistem ini mempermudah dan mempercepat pekerjaan 

pegawai di Madrasah Aliyah Negeri 4 Tabalong untuk penginputan data akademik, sehingga pegawai tidak 

perlu lagi melakukan pendataan akademik sekolah dengan software Microsoft Office tersebut. 

 

a. Usulan Sistem Baru 

Dalam Analisis sistem ini bertujuan untuk membuat sistem yang baru agar dapat lebih efektif dan 

efisien untuk petugas penginputan. Dengan adanya sistem ini mempermudah siswa maupun pegawai 

untuk mempercepat pekerjaan pada Madrasah Aliyah Negeri 4 Tabalong dalam penginputan data 

akademik. 

Usulan sistem baru dapat dilihat pada flowmap dibawah ini : 
 

Gambar 1. 1 Usulan Sistem Baru 

 

b. Use Case Diagram 

Pada Use Case Diagram digambarkan interaksi para pengguna sistem informasi akademik ini serta 

fungsi-fungsi dari setiap pengguna pada sistem yang akan dibuat. Use Case Diagram Terdapat 3 aktor 



sebagai pengguna sistem yaitu admin, guru dan siswa. Setiap aktor tersebut memiliki fungsi masing- 

masing pada sistem yang dibuat. 
 

Gambar 1. 2 Use Case Diagram 

 

c. Class Diagram 

Class Diagram menggambarkan struktur sistem dari kelas-kelas yang akan membentuk sistem 

informasi akademik. Pada Class Diagram ini terdapat atribut dari kelas pembentuk serta metode yang 

dapat melakukan fungsi-fungsi pada kelas. 
 

Gambar 1. 3 Class Diagram 

1. Tampilan Aplikasi 

Tampilan halaman Dashboard pada admin seperti pada gambar berikut.\ 



 
Gambar 1. 4 Tampilan Aplikasi 

 

2. Tampilan Form Data Siswa 

Tampilan halaman Data Siswa pada Admin seperti gambar berikut. 
 

Gambar 1. 5 Data Siswa 

 

Tampilan laporan merupakan hasil dari suatu sistem berbentuk format laporan data yang dihasilkan oleh 

sistem seperti gambar berikut. 

1. Laporan Data Siswa 

Tampilan laporan data siswa adalah hasil cetak laporan data siswa seperti pada gambar berikut. 



 
Gambar 1. 6 Laporan Data Siswa 

 

 

 

PENUTUP 

Setelah melewati beberapa tahapan yaitu analisis sistem, desain, perancangan, pengujian dan 

implementasi maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Informasi Akademik dan Keuangan Madrasah 

Aliyah Negeri 4 Tabalong : 

1. Dapat membantu para guru dan para siswa untuk mendapatkan seputar informasi akademik dengan 

lebih cepat dan mudah. Hasil yang diharapkan oleh penulis berupa website yang mampu memberikan 

informasi dengan cepat dan akurat. 

2. Mempermudah dalam penyimpanan data secara digital dengan menggunakan Sistem Informasi dan 

Keuangan Berbasis Web pada komputer dan lebih aman karena data tersimpan dalam database yang 

bisa di backup dalam bentuk file. 

3. Mempermudah dalam penyimpanan data secara digital dengan menggunakan Sistem Informasi dan 

Keuangan Berbasis Web pada komputer dan lebih aman karena data tersimpan dalam database yang 

bisa di backup dalam bentuk file. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh beberapa saran untuk pengembangan aplikasi ini 

lebih lanjut sebagai berikut. 

1. Aplikasi dapat dikembangkan lagi menggunakan sistem Android sehingga dapat lebih memudahkan 

siswa maupun guru dalam melakukan manajemen system informasi akademik. 

2. Aplikasi dapat dikembangkan lagi dengan pembuatan laporan menggunakan grafik agar 

mempermudah pengguna dalam pemantauan data. 

3. Aplikasi dapat dikembangkan dengan sistem import data user automatis menggunakan exel untuk 

mempermudah admin dalam pembuatan data user. 

4. Aplikasi dapat dikembangkan dengan pembuatan sebuah notifikasi menggunakan Whatsapp API. 
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