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ABSTRAK 
 
Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang berkembang dan semakin cepat menjadi tantangan untuk 
sebuah lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta. Sekolah  sebagai instansi pemerintah di bidang 
pendidikan banyak melakukan pengolahan data, baik data siswa, data guru, maupun data penilaian sekolah. Data 
tersebut selain banyak juga bisa berubah sewaktu-waktu sehingga penyimpanan dan administrasi data harus 
dilakukan dengan baik dan update. SD Negeri 3 Loktabat utara ini masih menggunakan cara manual dalam 
pengolahan data akademik dimana pencatatan masih menggunakan Microsoft office (word dan excel) dan 
diarsipkan dilemari buku. Dari permasalahan tersebut memunculkan gagasan untuk membuat sebuah sistem 
informasi akademik, dan data penilaian guru berbasis WEB yang dapat membantu  meningkatkan kinerja guru 
dan staff sehingga meningkatkan mutu layanan sekolah.. Bahasa pemrogramannya adalah PHP dan HTML, dan 
untuk databasenya menggunaka MYSQL. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan pekerjaan 
guru  dalam proses perhitungan nilai siswa dan abesensi siswa sehinggan menjadi lebih akurat dan cepat. 
  
Kata Kunci: Sistem Informasi Akademik, Abensensi siswa, Penilaian guru, Rapor, WEB, PHP, HTML, MYSQL 
 

 
ABSTRACT 

 
The rapid development of information technology that is developing and increasingly rapidly becomes a challenge 
for an educational institution, both public and private. Schools as government agencies in the field of education 
do a lot of data processing, both student data, teacher data, and school assessment data. Apart from that, the data 
can also change at any time so that data storage and administration must be carried out properly and updated. 
SD Negeri 3 Loktabat Utara is still using the manual method in processing academic data where the recording is 
still using Microsoft office (word and excel) and archived in a bookcase. From these problems led to the idea to 
create an academic information system, and WEB-based teacher assessment data that can help improve the 
performance of teachers and staff so as to improve the quality of school services. The programming languages 
are PHP and HTML, and the database uses MYSQL. With this application, it is expected to facilitate the work of 
teachers in the process of calculating student grades and student attendance so that it becomes more accurate 
and faster.. 
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PENDAHULUAN 
Pesatnya perkembangan teknologi 

informasi saat ini membawa manusia ke 
dalam dunia baru. Dunia dimana komunikasi 
mempunyai peran sangat penting dalam 
setiap aspek kehidupan, seperti di bidang 
ekonomi, hiburan dan bidang lainnya 
termasuk dalam dunia pendidikan. Sekolah 
sebagai instansi pemerintah di bidang 
pendidikan banyak melakukan pengolahan 
data, baik data siswa, data guru maupun data 
staff sekolah. Data tersebut selain banyak 
juga bisa berubah sewaktu-waktu sehingga 
penyimpanan data di Sekolah harus 
dilakukan dengan baik dan update  

Dalam bidang akademik sistem yang 
dapat mengolah data secara sistematis sangat 
diperlukan. Khususnya dalam mengolah data 
siswa, guru, pelajaran, dan jadwal. Sistem 
yang dapat mengolah nilai secara otomatis 
untuk menghasilkan rapor sangat diperlukan 
untuk membantu proses perhitungan nilai 
siswa sehingga menjadi lebih akurat dan 
cepat. 

Dalam bidang akademik kinerja guru 
sangat berpengaruh dalam menghasilkan 
siswa-siswi yang berkualitas dan untuk 
mencapai visi dan misi sekolah. Selain itu 
penilaian kinerja guru diperlukan untuk 
menentukan pemberian insentif guru. Maka 
diperlukan penilaian kinerja guru untuk dapat 
memotivasi para guru untuk meningkatkan 
kualitas kerjanya. Penilaian kinerja guru 
dapat diperoleh berdasarkan rekap absensi 
guru. 

SD Negeri 3 Loktabat Utara adalah 
sebuah instansi pendidikan yang Jl. Bina 
Murni, Guntung Payung, Kec. Landasan 
Ulin, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 
70714. SD ini masih menggunakan cara 
manual dalam pengolahan data akademik 
dimana pencatatan masih menggunakan 
microsoft office (word dan excel) dan 
disimpan dalam lemari buku. Sekolah ini 
membutuhkan sebuah website akademik 
untuk pengolahan informasi akademik seperti 
pengolahan data siswa, data guru, data nilai 
siswa, nilai ujian serta rekapan raport siswa 
guna mendapatkan informasi yang tepat dan 
akurat dalam pengaksesan datanya, maka 
informasi dapat dirangkum dalam sebuah 
sistem informasi berbasis web. Melihat 
keadaan sekarang yang ada di SD Negeri 3 
Loktabat Utara dengan sistem akses manual, 
maka perlu dibangun sebuah sistem informasi 

yang dapat mempermudah proses akses data 
tersebut pada database. 

Berdasarakan dari latar belakang diatas 
maka akan dibuat sebuah aplikasi yang 
berjudul “SISTEM INFORMASI 
AKADEMIK, DAN DATA PENILAIAN 
GURU PADA SD NEGERI 3 LOKTABAT 
UTARA BERBASIS WEB” yang dapat 
melakukan pengolahan data master seperti: 
data guru, data siswa, dan data pelajaran. 
Sistem informasi akademik ini juga dapat 
melakukan pengolahan jadwal, pencatatan 
absensi, dan penilaian siswa. Untuk menjaga 
kualitas kinerja guru dibuat penilaian kinerja 
guru berdasarkan persentase kehadiran guru. 

 
ALAT DAN METODE 
Untuk menunjang dan memperoleh tujuan 
yang diinginkan maka diusulkan 
menggunakan hardware dan software yang 
akan menjadi penunjang dalam menjalankan 
system perangkat lunak ini. Sebagai berikut : 
Spesifikasi Minimum Perangkat Keras 
(Hardware) 
1. Processor : intel core i3 7th Gen 
2. HardDisk : 100GB 
3. Memory : 2GB 
4. Monitor : 14.0 Inci 
5. Mouse dan Keyboard 
6. Printer 

Spesifikasi Minimum Perangkat Lunak 
(Software). 
Xampp 
1. Sublime Text 3  
2. Google Chrome/Mozila Firefox 
3. Windows  8.1 

Dalam penelitian ini ada beberapa 
metode dalam memperoleh data. Adapun 
metode yang dilakukan dalam 
mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut: 
1. Metode Pengamatan (Observasi) : 

Dengan metode ini bisa langsung 
mengamati kegiatan yang sedang 
berlangsung pada SD Negeri 3 Loktabat 
Utara ketika sedang berlangsungnya 
proses belajar, mengajar dan bagaimana 
poses penilaian siswa berlangsung. 

2. Metode Wawancara (Interview) : 
Dengan metode ini bisa berdialog 
secara tanya langsung kepada Staff , 
Guru, dan Kepala Sekolah untuk lebih 
detail bagaimana proses belajar 
mengajar yang ada di sekolah. 



 

3. Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi 
: ini dilakukan dengan cara 
mempelajari, meneliti dan menelaah 
berbagai literatur-literatur dari 
perpustakaan yang bersumber dari 
buku-buku, teks, jurnal ilmiah, situs-
situs di internet, dan bacaan-bacaan 
yang ada kaitannya dengan topik 
penelitian. 

Kemudian untuk metode 
pengembangan sistem perangkat lunak 
mengacu pada model waterfall. Metode ini 
adalah salah satu model pengembangan 
software, dimana kemajuan suatu proses 
dipandang sebagai terus mengalir kebawah 
seperti air terjun. Dalam model Waterfall, 
setiap tahap harus berurutan, dan tidak dapat 
meloncat ketahap berikutnya. 

Langkah-langkah model Waterfall 
dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 
Gambar 1 Metode Waterfall 

1. Requirement Gathering and analysis 
Ini adalah tahap mengumpulkan 
kebutuhan secara lengkap kemudian 
dianalisis dan didefinisikan kebutuhan 
yang harus dipenuhi oleh program yang 
akan dibangun. Fase ini harus 
dikerjakan secara lengkap untuk bisa 
menghasilkan desain yang lengkap. 
Pada tahap ini data yang dikumpulkan 
adalah data guru , siswa, kelas, jadwal 
pelajaran dan penilaian siswa. 

 
Gambar 2 Diagram Konteks 

 
Gambar 3 DFD Level 0 

 
Gambar 4 DFD Level 1 Proses 1 

 
Gambar 5 DFD Level 1 Proses 2 

 
Gambar 6 DFD Level 1 Proses 3 

 
Gambar 7 DFD Level 1 Proses 4 

 

 



 

 
 

2. Sistem Design 
Desain dikerjakan setelah kebutuhan 
selesai dikumpulkan secara lengkap. 
Pada tahap ini desain yang dimaksud 
bukan hanya sekedar tampilan tetapi 
desain ini menggunakan metode desain 
dan juga akan menghasilkan keluaran 
atau output dengan menggunakan 
metode unified modeling language 
tampilan sistem tersebut bisa 
disesuaikan dengan keterlibatan dalam 
pembuatan kode program jadi akan 
mudah untuk penggunanya. 

 
Gambar 8 Rancangan Halaman Login 

 
Gambar 9 Rancangan Halaman Utama 

 
Gambar 10 Rancangan Halaman Data Guru 

 
Gambar 11 Rancangan Halaman Tambah 

Data Guru 

 
Gambar 12 Rancangan Laporan Data Siswa 

 
Gambar 13 Rancangan Laporan Data Guru 

3. Implementation 
Selanjutnya tahap implementasi, yaitu 
design program diterjemahkan kedalam 
kode-kode dengan menggunakan 
Bahasa pemograman PHP. Program 
yang dibangun langsung diuji baik 
secara unit. 

4. Integration dan Testing 
Seluruh unit yang dikembangkan dalam 
tahap implementasi diintegrasikan ke 
dalam sistem setelah pengujian yang 
dilakukan masing-masing unit. Pada 
tahap ini seluruh sistem diuji untuk 
mengecek setiap kegagalan maupun 
kesalahan yang ada di sistem informasi 
akademik ini. 

5. Deployment of Sistem 
Mengoperasikan sistem informasi 
akademik dilingkungannya dan 
melakukan pemeliharaan, seperti 
penyesuaian atau perubahan karena 
adaptasi dengan situasi sebenarnya. 

6. Maintenance 
Proses pemeliharaan sistem yang sudah 
dibangun, dengan cara mengecek 
bandwidth pada hosting, membackup 
data, menghapus cahce, ada perubahan 
perangkat keras sehingga sistem 
informasi akademik ini perlu 
menyesuaikan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berikut adalah rancangan tabel Sistem 

Informasi Akademik dan Data Kinerja Guru 
Pada SD Negeri 3 Loktabat Utara : 

Tabel 1 Tabel Login 
No Field 

Name 
Type Widt

h 
Keteran

gan 



 

1 id_ad
min* 

int 11 id 
admin 

2 userna
me 

varch
ar 

10 usernam
e 

3 passw
ord 

varch
ar 

100 passwor
d 

 
Tabel 2 Tabel Siswa 

No Field 
Name 

Type Widt
h 

Keteran
gan 

1 id_sis
wa* 

int 5 id siswa 

2 nis varch
ar 

20 nomor 
induk 
siswa 

3 nama varch
ar 

50 nama 
siswa 

4 tgl_la
hir 

date - tanggal 
lahir 

5 tmpt_l
ahir 

varch
ar 

25 tempat 
lahir 

6 jk varch
ar 

20 jenis 
kelamin 

7 alamat text - alamat 
8 agama varch

ar 
13 agama 

9 telp varch
ar 

15 no 
telpon 

10 foto varch
ar 

100 foto 

11 angkat
an 

varch
ar 

10 angkata
n 

12 kd_ke
las** 

int 5 kode 
kelas 

13 passw
ord 

varch
ar 

100 passwor
d 

 
Tabel 3 Tabel Guru 

No Field 
Name 

Type Widt
h 

Keteran
gan 

1 id_gur
u* 

int 5 id guru 

2 nip varch
ar 

20 nomor 
identitas 
pegawai 

3 nama varch
ar 

50 nama 

4 tgl_la
hir 

date - tanggal 
lahir 

5 tmpt_l
ahir 

varch
ar 

50 tempat 
lahir 

6 jk varch
ar 

20 jenis 
kelamin 

7 alamat text - alamat 

8 agama varch
ar 

13 agama 

9 telp varch
ar 

15 no 
telpon 

10 foto varch
ar 

100 foto 

11 status varch
ar 

10 status 

12 passw
ord 

varch
ar 

100 passwor
d 

 
Tabel 4 Tabel Mata Pelajaran 

No Field 
Name 

Type Widt
h 

Keteran
gan 

1 kd_m
apel* 

varch
ar 

5 kode 
mata 

pelajara
n 

2 mapel varch
ar 

20 mata 
pelajara

n 
3 kelom

pok 
varch

ar 
20 kelomp

ok 
4 kkm int 11 ketuntas

an 
belajar 

minimal 
5 id_gur

u 
varch

ar 
20 id guru 

6 maks int 2 maksim
al 

 
Tabel 5 Tabel Jadwal Pelajaran 

No Field 
Name 

Type Widt
h 

Keteran
gan 

1 kd_ja
dwal* 

int 5 Kode 
jadwal 

2 hari varch
ar 

10 hari 

3 jam varch
ar 

12 jam 

4 kd_ke
las 

varch
ar 

10 kode 
kelas 

5 kd_m
apel** 

varch
ar 

10 kode 
maple 

6 semes
ter 

varch
ar 

10 semeste
r 

7 tahun varch
ar 

10 tahun 

 
 
 
 



 

Berikut adalah tampilan halaman login 
terdapat dua inputan yaitu username dan 
password serta terdapat satu tombol untuk 
login, apabila proses login berhasil maka 
akan langsung diarahkan ke halaman utama : 

 
Gambar 14 Form Menu Login 

 
Gambar 15 Form Menu Halaman Utama 

 
Gambar 16 Form Data Guru 

 
Gambar 17 Form Tambah Data Guru 

 
Gambar 18 Laporan Cetak Data Siswa 

 
Gambar 19 Laporan Cetak Data Guru 

 
 
 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil analisis, 
perancangan dan pengujian terhadap Sistem 
Informasi Akademik, dan Data Kinerja Guru 
pada SD Negeri 3 Loktabat Utara, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  
1. Dengan adanya aplikasi ini dapat 

mempermudah admin dan guru 
dalam mengelola data nilai, absensi, 
data guru, data siswa, laporan hasil 
belajar, jadwal belajar dan mengajar. 

2. Aplikasi ini mempermudah wali 
kelas dalam memberikan nilai rapor 
kepada siswa. 

3. Jadwal pelajaran bisa diakses 
langsung oleh guru dan siswa. 

4. Proses pencarian data dapat dilakukan 
dengan mudah dan cepat. 

SARAN 
Agar sistem ini berjalan dengan 

baik, ada beberapa hal yang perlu dilakukan 
dalam penggunaan serta pengembangannya, 
antara lain :  
1. Untuk lebih mempermudah dan 

meningkatkan pelayanan informasi 
kepada orangtua siswa agar 
ditambahkan fitur sms Gateway untuk 
pemberitahuan siswa yang tidak masuk 
dan pemberitahuan mengenai informasi 
sekolah. 

2. Dikembangkan lagi dalam layanan 
pengelolaan data alumni. 
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