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ABSTRAK 

 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Buntok adalah salah satu instansi pendidikan yang memiliki pengelolaan 

akademik dan komite sekolah. Sedangkan pengelolaan nya masih menggunakan Microsoft Excel, media kertas 

dan belum terdatabase dalam menyimpan data sehingga media tersebut dianggap kurang efektif dalam  

pengelolaan data akademik, komite sekolah yang begitu banyak, dan dalam berkomunikasi dengan orang tua/wali 

siswa pun masih kurang efektif saat ada masalah pada siswa tidak bisa secara lansung mengirim kan 

pemberitahuan kepada orang tua/wali siswa, masih mengunakan media surat yang terkadang tidak diberitahukan 

kepada orang tua. 

Metode yang digunakan adalah Requirement Gathering and analysis, Sistem Design, implementation, 

Integration and Testing, metode ini mengambil kegiatan proses dasar seperti, spesipikasi, pengembangan, 

validasi dan evolusi  dan mempresentasikannya sebagai fase-fase proses yang berbeda seperti, persyaratan, 

perancangan perangkat lunak, implementasi, pengujuan serta menggunakan Unified Modeling Language (UML) 

dan menggunakan diagram use case, activity diagram, sequence diagram dan class diagram sampai dengan 

testing. 

Hasil dari rancangan aplikasi ini adalah aplikasi akademik dan komite sekolah yang berguna bagi 

admin, guru dan kepala sekolah, untuk mengelola data bagi admin, guru dapat menginput data nilai siswa dan 

kepala sekolah dapat melihat semua laporan, data siswa, data mutasi masuk, data mutasi keluar, data absen, 

data perilaku siswa, data guru, data mata pelajaran, data rapot, data TU, data, sapras, data kegiatan dan data 

keuangan. 

 

Kata Kunci: Aplikasi; Akademik; Komite; Web; SMS Gateway 

 

 

ABSTRACT 

 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Buntok is an educational institution that has academic management and 

a school committee. While the management still uses Microsoft Excel, paper media and has not been registered 

in storing data so that the media is deemed ineffective in managing academic data, there are still many school 

committees, and communicating with parents / guardians of students is still ineffective when there are problems. 

Students cannot immediately send notifications to the parents / guardians of students, they still use letters that are 

sometimes not notified to the parents. 

The method used is Requirement Gathering and analysis, System Design, Implementation, Integration 

and Testing, this method takes basic process activities such as specification, development, validation and 

evolution and presents them as different process stages such as requirements, software design, implementation, 

testing and using Unified Modeling Language (UML) and using use case diagrams, activity diagrams, sequence 

diagrams, and class diagrams for testing. 

The results of designing this application are academic applications and school committees that are useful 

for admins, teachers and principals, to manage data for admins, teachers can input student grade data and 

principals can see all reports, student data, incoming mutation data, data exit mutations, absent data, student 

behavior data, teacher data, subject data, report card data, administrative data, sapras data, activity data and 

financial data. 

 

Keywords: Application; Academic; Committee; Web; SMS Gateway



 

PENDAHULUAN 

Perkembangan dunia pendidikan dengan berbagai problematika yang kompleks sekarang ini membutuhkan 

suatu sistem yang dapat mempermudah pekerjaan. Perkembangan teknologi pada masa kini memberikan banyak 

manfaat dalam berbagai bidang terutama bidang pendidikan untuk mengelola bagian akademik dan komite 

sekolah. 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Buntok salah satu instansi pendidikan yang berdiri pada Rabu 02 februari 

1967. Sebagai instansi pendidikan, mts tersebut memiliki pengelolaan akademik dan komite sekolah. Sedangkan 

pengelolaan nya masih menggunakan Microsoft Excel, media kertas dan belum terdatabase dalam menyimpan 

data sehingga media tersebut dianggap kurang efektif dalam  pengelolaan data akademik, komite sekolah yang 

begitu banyak, dan dalam berkomunikasi dengan orang tua/wali siswa pun masih kurang efektif saat ada masalah 

pada siswa tidak bisa secara lansung mengirim kan pemberitahuan kepada orang tua/wali siswa, masih 

mengunakan media surat yang terkadang tidak diberitahukan kepada orang tua. 

Dengan demikian dibutuhkan sebuah sistem aplikasi yang dapat mempermudah dan mempercepat dalam 

mengupulkan data, menyimpan data dengan aman cepat menyediakan laporan saat diperlukan dan meningkatkan 

kualitas komunikasi dengan orang tua/wali siswa. 

Beberapa penelitian telah dilakukan tentang sistem informasi akademik dan komite diantaranya adalah 

Perancangan Sistem informasi Akademik Berbasis Web Pada SD Islam Luqmanul Hakim Bekasi (Marijan & 

Nurajizah, 2019).Sistem Informasi Akademik Berbasis Web  di Smp Negeri 2 Kecamatan Gaung Anak Serka 

(Alpiandi, 2016), Implementasi  Sms Gateway Pada Sistem Informasi Kesiswaaan SMAN 1 Praya Tengan 

Menggunakan Metode Extreame Programming.Penelitian ini perlu ada pengembangan karena masih banyak 

kekurangan sehingga perlu pengembangan(Bagye et al., 2019).  

Menurut Marijan and Nurajizah (2019) membuat suatu sistem informasi akademik agar memudahkan 

pengelola data-dat siswa, guru dan mempermudah dalam mendapatkan informasi sekolah.  

Menurut Alpiandi (2016) membuat suatu sistem informasi akademik dapat membuat data-data akademik 

selalu terupdate sehingga tidak menganggu proses pembelajaran dan memberikan informasi yang akurat kepada 

siswa. 

Menurut Bagye, Salehudin, dan Imtihan (2019)  membuat sistem informasi kesiswaan menggunakan 

metode ekstreme programming (XP)  ini dapat mempermudah pihak SMA Negeri 1 Praya Tengah dalam proses 

pengolahan data siswa serta dalam proses penyampaian informasi kepada wali murid, baik dari segi informasi 

kesiswaan, informasi jadwal semester, dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka perlu dibuat sebuah Aplikasi di MTsN Buntok 

Kabupaten Barito Selatan dengan judul penelitian “APLIKASI AKADEMIK DAN KOMITE  SEKOLAH  

PADA MTS NEGERI BUNTOK KABUPATEN BARITO SELATAN BERBASIS WEB DAN SMS 

GATEWAY”. 

 

METODE 

Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

sebagai identifikasi dan analisa kebutuhan sistem, antara lain: 

1. Tahap Pengumpulan data 

a. Requirement Gathering and analysis 

Tahap requirement atau spesifikasi kebutuhan sistem adalah mengumpulkan kebutuhan sistem 

secara lengkap dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh operator dan guru. Yang diperlukan 

adalah kebutuhan data, kebutuhan antarmuka dan kebutuhan fungsional. 

b. Sistem Design 

c. Tahap selanjutnya adalah design atau rancangan, rancangan dikerjakan setelah kebutuhan selesai 

dikumpulkan secara lengkap. Rancangan terdiri dari rancangan antarmuka masukan sistem dan 

rancangan antarmuka luaran sistem. 

d. Implementation 

Selanjutnya tahap implementasi, yaitu rancangan-rancangan berupa form menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dengan fremwoork, codeigniter. 

e. Integration and Testing 

seluruh hasil rancangan berupa hasil aplikasi diuji secara keseluruhan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Sistem Yang Berjalan 

Kegiatan sistem yang sedang berjalan merupakan suatu gambaran untuk mengetahui dan menentukan 

masalah yang sebenarnya. Sistem yang sedang berjalan pada Mtsn Buntok Kabupaten Barito Selatan, saat ini 

sistem yang digunakan masih menggunakan Microsoft Word, media kertas dalam menyimpan data-data dan 



 

penyampaian informasi kepada orang tua/wali siswa masih sangat lambat dan terkadang tidak disampaikan oleh 

siswa. Memakan lebih banyak waktu dalam pengelolaan data-data dan penyimpanan masih kurang efisien  

Untuk system yang berjalan pada Mts Negeri Buntok dapat dilihat dari flowmap dibawah ini : 

 
Gambar 1. Flowmap Sistem yang Berjalan 

Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem merupakan kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya 

dilakukan oleh sistem yang akan dibangun atau dikembangkan. Pada penelitian ini menggunakan tiga kebutuhan 

sistem yaitu kebutuhan data, kebutuhan antar muka, dan kebutuhan fungsional yang diperoleh dari hasil 

melakukan observasi dan wawancara. 

Adapun kebutuhan sistem yang diharapkan ada pada Aplikasi Akademik dan komite sekolah pada Mtsn 

Buntok Kabupaten Barito Selatan berbasis Web dan SMS Gateway ini adalah : 

1. Sistem harus mampu melakukan pengelolaan data dengan cepat, aman dan tingkat kemudahan yang 

baik. 

2. Sistem dapat memberikan informasi kepada orang tua siswa tentang perilaku siswa saat di sekolah. 

3. Tenaga kependidikan dapat mengakses sistem secara penuh 

Usulan Sistem Baru 

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem lama untuk pelayanan dan pembuatan surat pada Kantor 

Kecamatan Kertak Hanyar maka dapat diiusulkan sistem baru untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

dalam proses pembuatan surat agar lebih efektif dan efisien. Usulan sistem baru dapat dilihat pada flowmap 

dibawah ini: 

 
Gambar 2. Flowmap Usulan Sistem Baru 

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem lama untuk pelayanan dan pembuatan surat pada Kantor Desa 

Banua Hanyar Kecamatan Kertak Hanyar maka dapat diiusulkan sistem baru untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat dalam proses pembuatan surat agar lebih efektif dan efisien, pada gambaran prosuder sebagai 

berikut : 

1. Masyarakat  menyerahkan berkas ke Kantor Desa Banua Hanyar. 

2. Kemudian admin menerima dan mengecek kelengkapan berkas. 

3. Admin menginput data yang diajukan dan tersimpan didatabase. 

4. Surat diserahkan Kepala Desa untuk menandatangani surat yang diajukan Surat yang sudah selesai 

diserahkan ke masyarakat 

 

Rancangan Model Sistem 

Use Case Diagram 

Use Case merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam pengembangan sebuah software atau sistem 

informasi untuk menangkap kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan, Use Case menjelaskan interaksi 



 

yang terjadi antara ‘aktor’ inisiator dari interaksi sistem itu sendiri dengan sistem yang ada, sebuah Use Case 

direpresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana. (Arifwicaksanaa, 2016) 

  
Gambar 3. Use Case Diagram 

 

Tabel 1. Deskripsi Use Case Diagram 

Nama use-case : Save data 

Aktor : Admin, Teacher and Principal 

Description : Menyimpan semua data-data penting dan membuat laporan 

Normal Course : 1. Admin menginput semua data-data  

2. Teacher menginput data tertentu  

Alternate Cours : 1. Admin membuatkan laporan  

2. Teacher mencek data-data  

3. Principal menerima laporan 

Pre-Condition : Admin menginput data 

Post-Condition : Cancel save, edit data, search data, report.  

Assumption :  

 

Activity Diagram 

Activity diagram ini menjelaskan admin dan guru apabila ingin masuk aplikasi harus login terlebih dahulu 

dan aplikasi akan mengecek apakah username dan password sudah benar, jika tidak maka akan kembali ke form 

login lagi, jika sudah benar maka akan tampil menu utama dari aplikasi. 

Activity diagram untuk Aplikasi Akademik dan Komite Sekolah Pada MTs Negeri Buntok Kabupaten 

Barito Selatan Berbasis WEB dan SMS Gateway adalah sebagai berikut: 

1. Activity Diagram Login 

 
Gambar 4. Activity Diagram Login 

 

2. Activity Diagram Guru 

 
Gambar 5. Activity Diagram Guru 



 

3. Activity Diagram Kepala Sekolah 

 
Gambar 6. Activity Diagram Kepala Sekolah 

 

Sequence Diagram 

Sequence diagram untuk Aplikasi Akademik dan komite sekolah pada Mts Negeri Buntok Kabupaten 

Barito Selatan Berbasis Web dan Sms Gatewey  adalah sebagai berikut: 

1. Squence Diagram Login 

 
Gambar 7. Squence Diagram Admin 

 

2. Sequence Diagram Siswa 

 
Gambar 8. Squence Diagram Siswa 

 

3. Sequence Diagram Kelas 

 
Gambar 9. Sequence Diagram Kelas 



 

4. Sequence Diagram Mutasi Masuk 

 
Gambar 10. Sequence Diagram Mutasi Masuk 

 
5. Sequence Diagram Mutasi Keluar 

 
Gambar 11. Sequence Diagram Mutasi Keluar 

 
6. Sequence Diagram Absen 

 
Gambar 12. Sequence Diagram Absen 

 
7. Sequence Diagram Perilaku Siswa 

 
Gambar 13. Sequence Diagram Perilaku Siswa 

 



 

8. Sequence Diagram Guru 

 
Gambar 14. Sequence Diagram Guru 

 

9. Sequence Diagram Mata Pelajaran 

 
Gambar 15. Sequence Diagram Mata Pelajaran 

 
10. Sequence Diagram Rapot 

 
Gambar 16. Sequence Diagram Rapot 

 

11. Sequence Diagram TU 

 
Gambar 17. Sequence Diagram TU 

 



 

12. Sequence Diagram Sapras 

 
Gambar 18. Sequence Diagram Sapras 

 

13. Sequence Diagram Kegiatan 

 
Gambar 19. Sequence Diagram Sapras 

 
14. Sequence Diagram Keuangan 

 
Gambar 20. Sequence Diagram Keuangan 

 

15. Sequence Diagram Loguot 

 
Gambar 21. Sequence Diagram Loguot 

 



 

Hasil Tampilan Aplikasi 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan login aplikasi. 

Halaman login digunakan oleh pengguna untuk masuk ke halaman utama, dengan memasukkan 

username dan password. 

 
Gambar 22. Tampilan Login 

 

2. Tampilan Home Admin 

Ini adalah tampilan menu utama untuk mengakses menu-menu selanjutnya. 

 
Gambar 23. Tampilan Home  Admin 

 

3. Tampilan Home Guru 

Ini adalah tampilan home guru disini hak akses guru dapat melihat data siswa, menginput catatan 

perilaku siswa mengirimkan nya ke orang tua/wali siswa dengan ada sms gateway pada aplikasi, dan 

dapat menginput data rapot dan matepelajaran siswa. 

 
Gambar 24. Tampilan Home  Guru 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Tampilan Home Kepala Sekolah 

Disini hak akses kepala sekolah dapat melihat semua data kecuali data rapot, data catatan perilaku 

siswa dan matapelajaran. 

 
Gambar 25. Tampilan Home Kepela Sekolah 

 

5. Tampilan Home Siswa  

Disini hak akses siswa hanya bias melihat data. 

 
Gambar 26. Tampilan Home Siswa 

 

6. Tampilan Data Siswa 

Tampilan ini adalah data siswa yang disimpan di aplikasi. 

 
Gambar 27. Tampilan Data Siswa 

 

7. Tampilan Tambah Data Siswa 

Halaman tambah data siswa ini berfungsi untuk menambahkan data siswa. 

 
Gambar 28. Tampilan Tambah Data Siswa  



 

8. Tampilan Tambah Data Mutasi Masuk 

Halaman tambah data mutasi masuk ini berfungsi untuk menambahkan data mutasi masuk. 

 
Gambar 29. Tampilan Data Mutasi Masuk 

 

9. Tampilan Data Mutasi Keluar 

Halaman data mutasi keluar ini berfungsi untuk menampilkan data mutasi keluar  

 
Gambar 30. Tampilan Data Mutasi Keluar 

 

10. Tampilan Data Absen Siswa 

Halaman data absen ini berfungsi untuk menampilkan data absen, jika ingin menampilkan data absen 

perkelas saja maka tampilan aplikasi bisa di filter sesuai kelas yang di cari. 

 
Gambar 31. Tampilan Data Absen siswa 

 

11. Tampilan Tambah Data Perilaku Siswa 

Halaman tambah data perilaku siswa ini berfungsi untuk menambahkan data perilaku siswa. 

 
Gambar 32. Tampilan Tambah Data Perilaku Siswa 



 

 

12. Tampilan Tambah Data Guru  

Halaman tambah data Guru ini berfungsi untuk menambahkan guru. 

 
Gambar 33.  Tampilan Tambah Data Guru 

 

13. Tampilan Data Mata Pelajaran 

Halaman data mata pelajaran ini berfungsi untuk menampilkan data mata pelajaran, jika ingin 

menampilkan data mata pelajaran perkelas saja maka tampilan aplikasi bisa di filter sesuai kelas yang 

di cari.  

 
Gambar 34. Tampilan Data Mata Pelajaran 

 

14. Tampilan Data Rapot  

Halaman data Rapot ini berfungsi untuk menampilkan data Rapot, jika ingin menampilkan data Rapot 

perkelas saja maka tampilan aplikasi bisa di filter sesuai kelas yang di cari. 

  
Gambar 35. Tampilan Data Rapot 

 

 

 



 

15. Tampilan Tambah Data TU 

Halaman tambah data TU ini berfungsi untuk menambahkan data TU. 

 
Gambar 36. Tampilan Tambah Data TU 

 
16. Tampilan Data Sapras 

Halaman data sapras ini berfungsi untuk menampilkan data sapras. 

 
Gambar 37. Tampilan Data Sapras 

 

17. Tampilan Data Kegiatan 

Halaman data kegiatan ini berfungsi untuk menampilkan data kegiatan. 

 
Gambar 38. Tampilan Data Kegiatan 

 

18. Tampilan Data Keuangan 

Halaman data keuangan ini berfungsi untuk menampilkan data keuangan. 

 
Gambar 39. Tampilan Data Keuangan 



 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Laporan Data Siswa 

Laporan data siswa dalam bentuk satuan 

 
Gambar 40.  Laporan Data Siswa 

 

2. Laporan Mutasi Masuk 

Laporan data siswa dalam bentuk satuan 

 

 
Gambar 41.  Laporan Mutasi Masuk 

3. Laporan Mutasi Keluar 

Laporan data siswa dalam bentuk satuan 

 

 
Gambar 42. Laporan Mutasi Keluar 



 

 

4. Laporan Absen Siswa 

Laporan data siswa keseluruhan 

 

 
Gambar 43.  Laporan Absen Siswa 

 
5. Laporan Perilaku Siswa 

Laporan data siswa dalam bentuk table dan keseluruhan 

 
Gambar 44.  Laporan Perilaku Siswa 

 
6. Laporan Data Guru 

Laporan data data guru dalam bentuk satuan. 

 
Gambar 45.  Laporan Data Guru 



 

 

7. Laporan Mata Pelajaran 

Laporan data mata pelajaran perkelas 

 
Gambar 46.  Laporan Mata Pelajaran 

 
8. Laporan Rapot Siswa 

 
Gambar 47. Laporan Rapot Siswa 

 
9. Laporan Data TU 

 

 
Gambar 48. Laporan Data TU 

 



 

10. Laporan Data Sapras 

 
Gambar 49. Laporan Data Sapras 

 

11. Laporan Kegiatan 

 
Gambar 50. Laporan Data Kegiatan 

 
12. Laporan Keuangan 

 
Gambar 51.  Laporan Data Keuangan  

 

 



 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dengan adanya aplikasi ini memudahkan admin dalam penginputan data, pencarian data, dan validasi data, 

tanpa meginput manual lagi sehingga data akan lebih valid dan dapat mengurangi kesalahan. Serta dari segi 

laporan bisa langsung otomatis hanya memfilter data yang di ingin kan maka laporan akan tercetak. 

Saran 

Pada Aplikasi Akademik dan Komite Sekolah Pada Mts Negeri Buntok Kabupaten Barito Selatan 

Berbasis Web dan Sms Gateway ini masih memiliki kekurangan sehingga perlu adanya penyempurnaan dan 

pengembangan lebih lanjut kedepannya. Berikut beberapa hal yang perlu di sempurnakan dan dikembangkan pada 

aplikasi ini: 

1. Dibutuhkan fitur tambahan seperti penilaain siswa, jadwal ekstrakulikuler siswa, pembayaran spp dan 

sms gateway tidak hanya untuk laporan perilaku siswa saja. 

2. Pada Mts Negeri Buntok jumlah siswanya cukup banyak sehingga penginputan data siswa dibutuhkan 

import data melalui Microsoft Excel. 

3. Aplikasi Akademik dan Komite Sekolah Pada Mts Negeri Buntok Kabupaten Barito Selatan Berbasis 

Web dan Sms Gateway perlu pengembangan lagi menjadi sistem aplikasi Android yang dapat 

memudahkan admin atau user dalam mengakses Aplikasi tersebut. 
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