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Abstrak 

 
Seiring berjalannya dunia teknologi informasi, kebutuhan manusia untuk mengakses informasi secara 

cepat dan tepat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, saat ini teknologi sistem informasi telah muncul dengan 

berbagi inovasi baru yang secara terus menerus mengalami perubahan yang luar biasa. contoh bidang yang dapat 

memanfaatkan sistem informasi adalah bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan sistem infomasi yang dapat 

diterapkan adalah sistem informasi akademik. Dengan perkembangan jumlah siswa yang terus bertambah dari 

tahun ke tahun, dituntut ketepatan dan ketelitian dalam memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada siswa 

tanpa adanya pengulangan data yang sama. SMK Negeri 3 Banjarmasin sangat membutuhkan adanya sebuah 

sistem informasi yang menunjang dalam proses penyajian informasi akademik sekolah. Sistem informasi 

akademik merupakan salah satu solusi untuk memberikan sebuah informasi secara cepat, tepat dan akurat. sistem 

informasi akademik berbasis web sangat berguna dalam memberikan kemudahan baik kepada pengajar ataupun 

pelajar. Sistem Informasi Akademik Berbasis Web merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan sebuah sistem 

informasi yang efektif dan efisien, yang dapat memberikan kemudahan bagi kepala sekolah, guru serta siswa SMK 

Negeri 3 Banjarmasin. 

Dalam pembuatan sistem informasi ini, metode pengumpulan data dilakukan di SMK Negeri 3 

Banjarmasin menggunakan observasi, wawancara dan studi pustaka. Adapun metode untuk pembuatan sistem 

informasi ini mengacu pada metode waterfall. Dengan metode tersebut maka dihasilkan sistem informasi berbasis 

web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database. 

Pengujian dilakukan menggunakan metode blackbox. Hasil pengujian menunjukan hasil yang valid. 

Dengan adanya sistem informasi ini dapat mempermudah pengelolaan data akademik yang dilakukan di SMK 

Negeri 3 Banjarmasin dalam mendapatkan informasi akurat mengenai Rapot siswa dan pencarian data serta 

mempercepat pimpinan dalam hal mengambil keputusan berdasarkan data yang ada pada sistem informasi 

akademik. 

Sistem informasi ini diharapkan kedepannya dapat dikembangkan lagi dalam versi mobile, sehingga 

dapat lebih mudah diakses oleh admin dan pimpinan dimana saja tanpa perlu menggunakan pc serta juga dapat 

dilakukan pengembangan dari segi fitur dan tampilan desain yang lebih menarik terhadap sistem informasi yang 

sudah dibangun agar menjadi lebih baik lagi dan optimal. 
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Abstract 

 

Along with the world of information technology, human needs to access information quickly and 

precisely. To meet these needs, currently information system technology has emerged by sharing new innovations 

that are constantly undergoing extraordinary changes. an example of a field that can take advantage of 

information systems is education. In the field of education, information systems that can be applied are academic 

information systems. With the development of the number of students that continues to increase from year to year, 

accuracy and thoroughness is required in providing precise and accurate information to students without 

repeating the same data. SMK Negeri 3 Banjarmasin really needs an information system that supports the process 

of presenting school academic information. Academic information system is a solution to provide information 

quickly, precisely and accurately. Web-based academic information systems are very useful in providing 

convenience to both teachers and students. Web-based Academic Information System is the right solution to create 

an effective and efficient information system, which can provide convenience for school principals, teachers and 

students of SMK Negeri 3 Banjarmasin. 



In making this information system, data collection methods are carried out at SMK Negeri 3 Banjarmasin  

using observation, interviews and literature study. The method for making this information system refers to the 

waterfall method. With this method, a web-based information system is generated using the programming 

language PHP and MySQL as a database. 

Tests are carried out using the blackbox method. The test results show valid results. With this information 

system, it can facilitate the management of academic data carried out at SMK Negeri 3 Banjarmasin in obtaining 

accurate information about student report cards and data retrieval and accelerating leaders in making decisions 

based on existing data in the academic information system. 

It is hoped that in the future this information system can be developed again in the mobile version, so 

that it can be more easily accessed by admins and leaders anywhere without the need to use a PC and can also 

be developed in terms of features and a more attractive design appearance to the information system that has 

been built so that it becomes more attractive. well again and optimally. 
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PENDAHULUAN 

Seiring berjalannya dunia teknologi informasi, kebutuhan manusia untuk mengakses informasi secara 

cepat dan tepat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, saat ini teknologi sistem informasi telah muncul dengan 

berbagi inovasi baru yang secara terus menerus mengalami perubahan yang luar biasa. Kehadiran teknologi 

informasi dengan kekuatan prosesnya telah memungkinkan pengembangan sistem informasi keberbagai-bidang 

salah satu contoh bidang yang dapat memanfaatkan sistem informasi adalah bidang pendidikan. Dalam bidang 

pendidikan sistem infomasi juga dapat diterapkan pada sistem informasi akademik. 

Sistem Informasi Akademik (SIA) adalah sistem yang dibangun untuk mengelola data akademik, 

sehingga memberikan kemudahan kepada user dalam kegiatan administrasi akademik sekolah secara online. 

Apalagi untuk siswa yang ingin mengetahui seputar pendidikan atau informasi akademik lainnya. 

SIA (Sistem Informasi Akademik) merupakan sistem informasi yang dibuat untuk membantu proses 

kerja yang ada pada sekolah. Adapun fitur yang terdapat dalam SIA diantaranya dapat mempermudah proses 

absensi, hingga dapat mempermudah proses penilaian dan dari siswa sendiri dapat belajar melalui skema e-

learning yang merupakan salah satu fitur dari Sistem Informasi Akademik. 

 

METODE 

Guna mendapatkan data atau informasi terkait sistem yang akan dibuat, maka penulis melakukan 

beberapa metode penelitian yang dapat membantu didalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Studi Literatur 

Tahap pengumpulan data melalui buku-buku, paper, jurnal, situs-situs web, maupun dari sumber-sumber 

lainnya yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti yang dapat membantu didalam 

pembangunan aplikasi ini 

b. Observasi 

Dalam hal ini penulis melakukan observasi atau pengamatan secara langsung untuk mempelajari, 

mengamati dan mengumoulkan data serta informasi yang digunakan dalam kegiatan di dalam sistem 

yang sedang berjalan. Berhubungan dengan sistem informasi akademik SMK Negeri 3 Banjarmasin. 

c. Wawancara 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara untuk melengkapi bahan yang sudah ada selama observasi. 

Penulis melakukan wawancara kepada seluruh guru SMK Negeri 3 Banjarmasin untuk mencari 

informasi untuk mendapatkan kelengkapan data yang lebih terperinci. 

d. Metode Pengebangan Perangkat Lunak 

Dalam metode pengembangan perangkat lunak penulis menggunakan metode waterfall, untuk 

meningkatkan kualitas program yang sudah ada. Metode yang digunakan pada pengembangan perangkat 

lunak ini menggunakan metode waterfall. 

 
HASIL PEMBAHASAN 

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

guru maupun siswa. Dengan adanya aplikasi ini mempermudah dan mempercepat pekerjaan guru dalam hal 

pengelolaan data dan pembuatan laporan. 

 

Analisis Sistem Yang Berjalan 

Secara pengertiannya analisa sistem yang sedang berjalan adalah untuk mengetahui permasalahan yang 

dihadapai pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Banjarmasin. Setelah melakukan penelitian pada SMK 

Negeri 3 Banjarmasin penulis dapat mengetahui gambaran dari sistem yang ada pada SMK Negeri 3 Banjarmasin. 

Sehingga penulis dapat menjelaskannya dalam melalui Aliran Sistem Informasi yang sedang berjalan sebagai 

berikut. Adapun proses aliran Sistem Informasi yang 20 sedang berjalan pada SMK Negeri 3 Banjarmasin 

terutama pada pengolahan nilai siswanya adalah sebagai berikut: Guru mata pelajaran memberikan soal kepada 

siswa, agar setiap siswa dapat mengikuti ujian yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Siswa mengerjakan soal 

yang diberikan di lembaran jawaban siswa. Lembaran jawaban yang telah diisi, lalu diberikan kepada guru mata 



pelajaran. Guru mata pelajaran akan memeriksa lembaran jawaban siswa dan memberikan nilai jawaban siswa 

tersebut. Setelah diperiksa lembaran jawaban siswa tersebut akan didapatkan nilai ujian dan lembaran jawaban 

siswa yang sudah ada nilai. 

 

FlowChart Sistem Yang Berjalan 

Berikut gambaran umum flowchart sistem yang berjalan : 
 

 
Gambar 1. Flowchart Sistem Yang Berjalan 



Use Case Diagram 

Rancangan Use Case Diagram pada suatu Sistem Informasi Akademik SMK Negeri 3 Banjarmasin 

Berbasis Web adalah sebagai berikut : 
 

 

Gambar 2. Use Case Diagram 

 

Class Diagram 

Rancangan Class Diagram pada suatu Sistem Informasi Akademik Smk Negeri 3 Banjarmasin Berbasis 

Web adalah sebagai berikut : 



 

Gambar 3. Class Diagram 

 

 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Form Login 

Pada tampilan form login pada gambar 4. dibawah ini berfungsi untuk menampilkan proses      

login ke dalam sistem yang ada. 
 

 

Gambar 4. Tampilan Form Login 



2. Tampilan Form Menu Utama Admin 

Pada tampilan form menu utama admin pada gambar 5. dibawah ini berfungsi untuk 

menampilkan  ketika selesai melakukan login. 
 

 

Gambar 5. Tampilan Form Menu Utama Admin 

 

3. Tampilan Form Menu Utama Wali Kelas 

Pada tampilan form menu utama wali kelas pada gambar 6. dibawah ini berfungsi untuk 

menampilkan ketika selesai melakukan login. 
 

 

Gambar 6. Tampilan Form Menu Utama Wali Kelas 

 

4. Tampilan Form Siswa 

Pada tampilan form siswa pada gambar 7. dibawah ini berfungsi untuk menampilkan data 

siswa. 
 

 

Gambar 7. Tampilan Form Siswa 



5. Tampilan Form Kelas 

Pada tampilan form kelas pada gambar 8. dibawah ini berfungsi untuk menampilkan data 

kelas. 
 

 

Gambar 8. Tampilan Form Kelas 
 

6. Tampilan Form Guru 

Pada tampilan form guru pada gambar 9. dibawah ini berfungsi untuk menampilkan data guru. 
 

 

Gambar 9. Tampilan Form Guru 

 

7. Tampilan Form Mata Pelajaran 

Pada tampilan form mata pelajaran pada gambar 10. dibawah ini berfungsi untuk 

menampilkan data mata pelajaran. 
 

 

Gambar 10. Tampilan Mata Pelajaran 



8. Tampilan Form Wali Kelas 

Pada tampilan form wali kelas pada gambar 11. dibawah ini berfungsi untuk menampilkan 

data wali kelas. 
 

 

Gambar 11. Tampilan Form Wali Kelas 
 

9. Tampilan Form Tahun Ajaran 

Pada tampilan form tahun ajaran pada gambar 12. dibawah ini berfungsi untuk menampilkan 

data   tahun ajaran. 
 

 

Gambar 12. Tampilan Tahun Ajaran 

 

10. Tampilan Form Kelas Siswa 

Pada tampilan form kelas siswa pada gambar 13. dibawah ini berfungsi untuk 

menampilkan data kelas siswa. 
 

Gambar 13. Tampilan Form Kelas Siswa 



11. Tampilan Form Rapot 

Pada tampilan form rapot pada gambar 14. dibawah ini berfungsi untuk menampilkan data 

rapot. 
 

 

Gambar 14. Tampilan Form Rapot 
 

12. Tampilan Form Detail Rapot 

Pada tampilan form detail rapot pada gambar 15. dibawah ini berfungsi untuk menampilkan 

data detail rapot. 
 

 

Gambar 15. Tampilan Form Detail Rapot 

 

13. Tampilan Input Siswa 

tampilan input siswa pada gambar 16. dibawah ini berfungsi untuk memasukkan data ke 

dalam data siswa. 
 

 

Gambar 16. Tampilan Input Siswa 



14. Tampilan Input Kelas 

Pada tampilan input kelas pada gambar 17. dibawah ini berfungsi untuk memasukkan data ke  

dalam data kelas. 
 

 

Gambar 17. Tampilan Input Kelas 

 

15. Tampilan Input Guru 

Pada tampilan input guru pada gambar 18. dibawah ini berfungsi untuk memasukkan data ke 

dalam data guru. 
 

 

Gambar 18. Tampilan Input Guru 

 

16. Tampilan Input Mata Pelajaran. 

Pada tampilan input mata pelajaran pada gambar 19. dibawah ini berfungsi untuk memasukkan 

data ke dalam data mata pelajaran. 
 

 

Gambar 19. Tampilan Input Mata Pelajaran 



17. Tampilan Input Wali Kelas 

Pada tampilan input wali kelas pada gambar 20. dibawah ini berfungsi untuk memasukkan 

data ke dalam data wali kelas. 
 

 

Gambar 20. Tampilan Input Wali Kelas 

 

18. Tampilan Input Tahun Ajaran 

Pada tampilan input tahun ajaran pada gambar 21. dibawah ini berfungsi untuk menambah 

data  pengajuan yang kurang ke dalam data tahun ajaran. 
 

 

Gambar 21. Tampilan Input Tahun Ajaran 

 

19. Tampilan Input Kelas Siswa 

Pada tampilan input kelas siswa pada gambar 22. dibawah ini berfungsi untuk memasukkan 

data ke dalam data kelas siswa. 
 

 

Gambar 22. Tampilan Input Kelas Siswa 



20. Tampilan Input Rapot 

Pada tampilan input rapot pada gambar 23. dibawah ini berfungsi untuk memasukkan data ke 

dalam data rapot. 
 

 

Gambar 23. Tampilan Input Rapot 

 

21. Tampilan Input Detail Rapot 

Pada tampilan input detail rapot pada gambar 24. dibawah ini berfungsi untuk memasukkan 

data ke dalam data daetil rapot. 
 

 

Gambar 24. Tampilan Input Detail Rapot 

 
 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan, maka kesimpulan yang diambil peneliti sebagai berikut : 

1) Aplikasi sistem informasi ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan data akademik dengan 

adanya system yang terintegrasi yang bisa menghemat waktu setiap kali ingin mendapatkan informasi 

akurat mengenai data yang diperlukan dan pencarian data. 
2) Aplikasi sistem infromasi ini meningkatkan kualitas pekerjaan wali kelas agar lebih cepat dan mudah 

3) Aplikasi sistem informasi ini memudahkan kepala sekolah dalam hal mengambil keputusan 

berdasarkan data yang ada pada sistem informasi akademik. 

 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran dari penulis yang dapat diberikan 

sebagai berikut : 

1) Diharapkan kedepannya sistem informasi yang ada dapat dikembangkan lagi dalam versi mobile, 

sehingga dapat lebih mudah diakses oleh admin dan pimpinan dimana saja tanpa perlu menggunakan 

pc. 

2) Dapat dilakukan pengembangan dari segi fitur dan tampilan desain yang lebih menarik terhadap 

sistem informasi yang sudah dibangun agar menjadi lebih baik lagi dan optimal. 
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