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Abstrak : Sistem informasi akademik pada SMP Negeri 12 Tebo saat ini masih dilakukan dengan cara
konvensional salah satu contohnya adalah dalam penyampaian informasi jadwad pelajaran yang masih
ditempel manual dimading-mading yang sering robek atau hilang. Pengolahan data guru, data siswa, dan
penyampaian rekap nilai kepada masing-masing wali kelas juga masih secara konvensional sehingga
dibutuhkan sistem informasi yang dapat membantu dan memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak sekolah
seperti guru, siswa, admin maupun orang tua siswa. Dengan adanya masalah-masalah diatas dapat
disimpulkan bahwa sistem informasi akademik di SMP Negeri 12 Kabupaten Tebo memiliki beberapa
kelemahan diantaranya adalah : penyampaian informasi akademik dan kegiatan lain yang masih manual,
penyampaian rekap nilai kepada masing-masing wali kelas dan juga penglahan data guru dan siswa masih
manual. Melalui penelitian ini diharapkan dapat merancang sistem informasi yang dapat membantu dan
memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan
langkah-langkah yang terdiri dari tahapan perancangan menggunakan Diagram Konteks, Data Flow
Diagram (DFD), Kamus Data, Database dan Prototype. Adapun hasil dari rancangan ini yaitu sistem
informasi akademik yang dapat membantu dalam penyampaian informasi kepada semua pihak sekolah.
Kata kunci : Sistem Informasi, Akademik, DfD
Abstract : Academic information system at State Junior High School 12 Tebo is still done by conventional
way one example is in the delivery of information jadwad lessons that are still affixed to the manual
dimading-mading often torn or missing. Teacher data processing, student data, and recapitulation of value to
each homeroom also still conventionally needed information system that can help and fulfill requirement of
information for school party like teacher, student, admin and also parent student. With the above problems it
can be concluded that the academic information system at SMP Negeri 12 Kabupaten Tebo has some
disadvantages such as: the delivery of academic information and other activities that are still manual,
delivering a recap of value to each homeroom as well as data penglahan teachers and students Still manual.
Through this research is expected to design an information system that can help and meet the information
needs for the school. To achieve these objectives, then the steps that consist of the design stage using Context
Diagram, Data Flow Diagram (DFD), Data Dictionary, Database and Prototype. The results of this design
is academic information system that can assist in the delivery of information to all parties of the school.
Keywords : Information Systems, Academic, DFD
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1.

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Dengan adanya kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya
internet sangat membantu dalam memberikan layanan informasi yang praktis dan actual dalam kehidupan
manusia. Pada saat ini teknologi informasi dan komunikasi sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang,
seperti bidang bisnis, kesehatan, pemerintahan dan juga bidang pendidikan. Penggunaan teknologi dan
informasi ini bertujuan untuk membangun efektifitas dan efisiensi kerja dalam sebuah lembaga atau instansi.
Perkembangan teknologi komputer baik teknologi informasi maupun sistem informasi yang pesat
memberikan berbagai kemudahan manusia dalam bidang pendidikan untuk melakukan berbagai proses
akademik, baik tingkat perguruan tinggi maupun sekolah. Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan. Sebagai sebuah instansi yang
melalukan proses bisnisnya yaitu pendidikan, sudah semestinya sekolah menggunakan sistem informasi yang
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baik bertujuan memberikan kemudahan dalam penyampaian data dan informasi sehingga dapat
meningkatkan kinerja sekolah tersebut. Saat ini banyak ditemukan sekolah-sekolah yang belum
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang aktivitas akademik.
Salah satu sekolah yang belum memanfaatkan teknologi informasi adalah SMP Negeri 12 kabupaten Tebo.
Dengan dibangunnya sistem informasi akademik diharapkan mampu memberikan informasi kepada
peserta didik, para guru dan masyarakat umum secara cepat, mudah dan transparan serta mampu
menjembatani komunikasi orang tua siswa dengan pihak sekolah dalam perkembangan pendidikan di SMP
Negeri 12 Tebo, sehingga menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Dimana sistem informasi akademik
dirancang berbasis web agar dapat diakses secara mudah. Input dari sistem informasi tersebut terdiri dari data
siswa, data pengajar, data nialai, jadwal pelajaran dan pendukung lainnya. Sedangkan output dari system
informasi akademik ini yang diharapkan adalah informasi yang terkait dengan seluruh kegiatan akademik di
SMP Negeri 12 Tebo.
Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
: “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada SMPN 12 Kabupaten
Tebo”. Yang mampu menjadi sebagai sarana informasi bagi para siswa dan para guru maupun orang tua
murid.
1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana menganalisis sistem informasi akademik pada SMP Negeri 12 Kabupaten Tebo
2. Bagaimana merancang sistem informasi akademik berbasis pada SMP Negeri 12 Kabupaten Tebo
1.3
Batasan Masalah
Agar dalam penyusunan laporan tesis ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari maksud dan tujuan,
maka diperlukan batasan masalah. Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut:
1. Penelitian ini dilakukan pada SMP Negeri 12 Kabupaten Tebo
2. Penelitian ini dibatasi hanya analisis sistem informasi akademik pada SMPN 12 kabupaten Tebo.
3. Penelitian ini hanya sebatas perancangan prototype saja.
1.4

1.5

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis sistem informasi akademik pada SMP Negeri 12 Kabupaten Tebo.
2. Merancang Sistem informasi akademik berbasis web pada SMP Negeri 12 Kabupaten Tebo.
Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Bagi SMPN 12 Kabupaten Tebo
Dapat memanfaat hasil penelitian ini terutama rancangan dari sistem informasi akademik untuk
memberikan informasi kepada para guru, para siswa dan pihak sekolah lainnya.
2. Bagi guru dan siswa
Memberikan kemudahan untuk mengakses berbagai macam informasi tentang daftar mata pelajaran,
daftar nilai, daftar kelas, daftar guru dan siswa yang ada di SMPN 12 Kabupaten Tebo.

2. LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA
Untuk mendukung penelitian ini maka ada beberapa landasan terori yang dapat dijadikan acuan
dalam menetapkan format analisa yang akan diterapkan dalam membantu proses penulisan laporan tesis ini
yaitu pengertian sistem, sistem informasi, desain sistem, sistem informasi akuntansi penjualan, analisis
sistem, dan perancangan berorientasi DFD (data flow diagram), diagram use case, diagram konteks, diagram
activity dan pengertian prototype.
2.1
Konsep Sistem Informasi
2.1.1
Sistem Informasi
Menurut Ais Zakiyudin (2012 ; 13) sistem informasi adalah suatu sistem yang ada di dalam suatu
organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat
manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan.
Dalam suatu sistem informasi, terdapat komponen-komponen seperti:
a. Perangkat keras (hardware), mencakup peranti-peranti fisik seperti komputer dan printer
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Perangkat lunak (software) atau program, yaitu sekumpulan intruksi yang memungkinkan perangkat
keras untuk dapat memproses data.
Basis data (database), adalah sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain yang berkaitan dengan
penyimpanan data.
Prosedur, adalah sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan
pembangkitan keluaran yang dikehendaki.
Personil atau orang, adalah semua pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan sistem informasi,
pemrosesan dan penggunaan keluaran sistem informasi.
Jaringan komputer dan komunikasi data, merupakan sistem penghubunga yang memungkinkan sumber
(resources) dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai.

Gambar 2.1 Komponen Sistem Informasi (Ais Zakiyudin; 2012:14)
Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan blok bangunan (building
block) yang terdiri dari :
a. Blok Masukan (Input Block)
Input mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi. Input yang dimaksud adalah metode dan
media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar.
b. Blok Model (Model Block)
Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input
dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang
diinginkan.
c. Blok Keluaran (Output Block)
Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan
dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem.
d. Blok Teknologi (Technology Block)
4.1 Deskripsi Singkat SMP Negeri 12 Kabupaten Tebo
SMP Negeri 12 Kabupaten Tebo merupakan salah satu Sekolah Menengah Pertama yang cukup tua
di Kabupaten Tebo. SMP Negeri 12 Kabupaten Tebo telah berdiri sejak tahun 1979, didirikan oleh
sekelompok masyarakat yang peduli akan kelanjutan pendidikan anak-anak usia sekolah pada unit
permukiman transmigrasi Alai Hilir. Mereka merupakan guru-guru dari sekolah dasar dan petugas dari
transmigrasi serta kaum intelektual anggota transmigrasi yang membentuk organisasi pengelola sekolah.
Gagasan untuk mendirikan sekolah ini sangat beralasan karena melihat banyaknya anak tamatan sekolah
dasar yang tidak melanjutkan pendidikan akibat tidak tersedianya lembaga pendidikan lanjutan pertama yang
menampungnya. Maka pada bulan Juli 1979 dibuka Sekolah Menengah Pertama dengan nama Sekolah
Menengah Pertama Persiapan Negeri Alai Hilir yang berlokasi di Desa Karang Dadi Blok C Alai Hilir.
Gedung yang digunakan menumpang pada gedung SDN Nomor 186/II dengan waktu belajar sore hari.
Setelah berjalan kurang lebih tiga setengah tahun, Bupati Bungo Tebo pada tahun 1983 menghibahkan
sebidang tanah dengan ukuran 120 x 120 M serta gedung sebanyak 7 lokal yaitu 6 lokal ruangan belajar dan
1 ruangan kantor dengan SK Nomor 40/Tahun 1983 pada tanggal 5 April 1983. Dengan adanya gedung
sendiri serta jumlah siswa yang kian meningkat setiap tahunnya, maka pada tahun 1984 Sekolah Menengah
Pertama Negeri Alai Hilir mengajukan permohonan penegerian. Setelah dua tahun dan akhirnya pada tanggal
22 Desember 1986 sekolah ini dinegerikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Surat
Keputusan Nomor 0886/1986 dengan nama Sekolah Menengah Pertama Negeri Alai Hilir. Pada tahun 1997
akibat adanya perubahan nomenklatur Sekolah Menengah Pertama Negeri Alai Hilir berubah nama menjadi
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 7 Rimbo Bujang. Hingga pada era otonomi daerah pada tahun
2004 dengan Surat Keputusan Bupati Bungo Tebo Nomor 133 Tahun 2004 tanggal 20 April 2004 Sekolah
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Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 7 Rimbo Bujang berubah nama menjadi Sekolah Menengah Pertama
Negeri 12 Tebo.(Dokumentasi, SMP N 12 Tebo 2017).
4.3 Perancangan Prototype Sistem
4.3.1
Rancangan Input
1. Halaman Utama
Pada halaman awal ini hanya menampilkan menu-menu informasi yang ada di SMPN 12 Tebo.

2.

3.

Gambar 4.21 Halaman Awal
Halaman Input Data Login
Rancangan halaman login merupakan halaman sebelum mengakses menu-menu yang ada di dalam
sistem. Halaman ini bisa diakses oleh user yang telah terdaftar dalam database.

Gambar 4.22 Halaman Login
Halam Input Data User
Pada halaman ini akan menginput nama-nama user yang bisa melakukan login pada sistem
informasi akademik ini.

Gambar 4.23 Halam Input Data User
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Halaman Input Data Guru
Pada halaman ini akan menginput nama-nama guru yang ada di SMPN 12 Tebo.

Gamabar 4.24 Halaman Input Data Guru
5.

6.

Halaman Input Data Siswa
Pada halaman ini akan menginput nama-nama siswa yang ada di SMP Negeri 12 Tebo.

Gambar 4.25 Halaman Input Data Siswa
Halaman Input Data Mata pelajaran
Pada halaman ini akan menginput semua mata pelajaran yang ada di SMP Negeri 12 Tebo.

Gambar 4.26 Halaman Input Data Mata pelajaran
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Halaman Input Data Kelas
Pada halaman ini akan menginput semua kelas yang ada di SMP Negeri 12 Tebo.

Gambar 4.27 Halaman Input Data Kelas
8.

Halaman Input Nilai Siswa
Pada halaman ini akan menginput nilai-nilai setiap siswa yang ada di SMP Negeri 12 Tebo.

Gamabar 4.28 Halaman Input Nilai Siswa
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Rancangan Output
Halaman Data User
Pada halaman ini menampil nama-nama user yang bisa melakukanlogin pada sistem informasi
akademik ini.

Gambar 4.29 Halaman Data User
1.

Halaman Data Guru
Pada hal ini menampil semua nama-nama guru yang ada di SMP Negeri 12 Tebo

Gambar 4.30 Halaman Data Guru
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Halaman Data Siswa
Pada halaman ini menampilkan semua nama-nama siswa yang ada di SMP Negeri 12 Tebo.

Gambar 4.31 Halaman Data Siswa
Halaman Daftar Matapelajaran
Pada Halaman ini menampilkan semua matapelajaran yang ada di SMP Negeri 12 Tebo.

Gambar 4.32 Halaman Daftar Matapelajaran
4.

Halaman Daftar Kelas
Pada halaman ini menampilkan semua ruang kelas yang ada di SMP Negeri 12 Tebo.

Gambar 4.33 Halaman Daftar Kelas
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Halaman Daftar Nilai Siswa
Pada halaman ini menampilkan nilai-nilai siswa yang ada di SMP Negeri 12 tebo.

Gamabar 4.34 Halaman Daftar Nilai Siswa
5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai
berikut :
1. Sistem informasi akademik pada SMP Negeri 12 Tebo saat ini masih dilakukan dengan cara konvensional
salah satu contohnya adalah dalam penyampaian informasi jadwad pelajaran yang masih ditempel manual
dimading-mading yang sering robek atau hilang. Kelemahan-kelemahan lain diantaranya adalah
pengolahan data guru, data siswa, dan penyampaian rekap nilai kepada masing-masing wali kelas juga
masih secara konvensional sehingga dibutuhkan sistem informasi yang dapat membantu dan memenuhi
kebutuhan informasi bagi pihak sekolah seperti guru, siswa, admin maupun orang tua siswa.
2. Didalam merancang sistem informasi akademik ini, penulis menggunakan alat bantu Data Flow Diagram
(DFD), Diagram Konteks, Kamus Data, Database, dan Prototype.
3. Sistem informasi akademik ini diharapkan dapat membantu memperbaiki
cara yang manual
(konvensional) dalam penyampaian informasi kepada seluruh guru dan siswa pada SMP Negeri 12
Kabupaten Tebo dengan pemanfaatan teknologi yang telah berkembang pesat didunia.
5.2 SARAN
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa saran.
Adapun saran-saran tersebut antara lain:
1. Diperlukan sosialisasi dari pihak sekolah kepada siswa tentang sistem akademik berbasis web yang telah
dirancang dan cara pengaksesannya agar dapat membantu siswa dalam mendapatkan informasi mengenai
data nilai, siswa, data mata pelajaran disekolah dan informasi mengenai SMP Negeri 12 Kabupaten Tebo.
2. Bagi pihak sekolah sebaiknya dilakukan perawatan setelah sistem mulai digunakan pada sekolah SMP
Negeri 12 Kabupaten Tebo, setiap kendala yang ada pada sistem bisa diperbaiki untuk kenyamanan
pengguna rancangan sistem informasi akademik ini.
3. Dari sistem informasi akademik yang penulis rancang masih banyak kekuranagan yang harus
disempurnakan bagi peneliti selanjutnya agar bisa melakuakan pengembangan sistem informasi akademik
yang ada di SMP Negeri 12 Kabupaten Tebo supaya lebih baik lagi.
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