
17  

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam satu dekade 

terakhir telah membawa perubahan di berbagai sektor kehidupan manusia, salah 

satunya dalam bidang pendidikan. Sekolah saat ini dituntut untuk menjadi seperti 

perusahaan yang mampu menghasilkan produk yang berkualitas  menyediakan 

sarana dan prasarana yang lengkap sesuai standar nasional, termasuk dalam 

memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin 

maju saat ini. Tentunya sekolah saat ini harus mampu memberikan informasi 

kepada publik sebagai wadah untuk memperkenalkan dan mempromosikan 

sekolah tersebut. Informasi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam 

suatu organisasi atau instansi, informasi juga merupakan kebutuhan bagi 

manajemen dalam pengambilan keputusan (Pratama & Riska, 2017). 

Sistem Informasi dibuat untuk mempermudah dalam pengelolaan dan 

penyimpanan data maka dapat menghasilkan suatu informasi yang tepat dan 

akurat. Adanya sistem informasi yang tepat dan akurat dapat mengurangi 

terjadinya permasalahan dan kesalahan yang tidak diinginkan sehingga dapat 

meningkatkan kinerja yang lebih efisien dan cepat, salah satunya adalah 

pengelolaan dan penyimpanan data (Ramadina & Hadi, 2015). 

 Sebagaiamana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Pasal 4 ayat 2 kewenangan dan kemampuan untuk 

melaksanakan kegiatan secara mandiri baik di berlomba lomba menciptakan lebih 

banyak media komunikasi bagus dan menarik menggunakan TIK (Informasi dan 

Komunikasi Teknologi). Harapannya dengan adanya media ini para pelajar dan 

masyarakat mendapatkan informasi yang lebih luas bisa lebih mudah didapat. 

Internet adalah jenis yang hebat media komunikasi paling populer saat ini. Orang-

orang menggunakan internet mencari dan menambah ilmu di segala bidang. Ada 

sistem Informasi akademik berbasis web dapat memudahkan akses informasi 

mengenai profil sekolah, pengumuman, nilai laporan, kehadiran, dan keaktifan 

prestasi siswa tanpa harus datang ke sekolah sendirian (Ilmiah et al., 2016).
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 Dalam perkembangan teknologi informasi terjadinya perubahan dan 

perkembangan dimana pada masa dahulu belum mengenal teknologi yang canggih 

seperti: hp, laptop untuk mendapatkan informasi masih dilakukan secara manual 

yaitu dengan datang lansung ke sekolah tetapi zaman sekarang teknologi tersebut 

sudah sangat membantu dalam penyampaian dan memperoleh informasi akademik 

data guru,  data siswa, data sekolah dan informasi agenda kegiatan pada sekolah 

secara online tanpa harus bertemu langsung yang akan memakan waktu 

(Setiawan, 2017). 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Andulan Satap  merupakan salah satu 

instansi pendidikan negeri dengan akreditasi C. Berdasarkan hasil pengamatan 

awal melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak sekolah 

bahwa kendala yang sering kali ditemukan yaitu dalam penyampaian informasi 

masih menggunakan cara konvensional. Seperti penyampaian melalui papan 

informasi atau mengadakan rapat dan untuk siswa/guru harus kesekolah untuk 

mengetahui informasi tersebut yang ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Andulan Satap. Untuk itu Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Andulan Satap 

memerlukan fasilitas yang mendukung guna peningkatan efektifitas penyampaian 

informasi yang maksimal. Hingga saat komputerisasi dalam menginput data guru, 

data siswa, data nilai namun cara ini kurang efektif karena sekolah ini belum 

memiliki sistem informasi akademik dimana guru, siswa harus kesekolah 

langsung untuk memperoleh  informasi. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dari itu penulis 

berkeinginan untuk melakukan penelitian serta merancang dan membangun 

sebuah website akademik sebagai media penyampaian tentang informasi 

akademik yang sifatnya dapat diakses kapan dan dimana saja secara online. Maka 

dari itu penulis mengangkat judul “Sistem Informasi Akademik Berbasis Website 

pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Andulan Satap” yang nantinya dapat 

mempermudah dalam penyampaian informasi tentang data nilai, data guru, data 

nilai siswa, jadwal matapelajaran. Adapun kekurangan dari website akademik 

yang dibuat tidak dilengkapi dengan visi-misi sekolah, website sekolah. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “bagaimana merancang dan membangun sistem informasi 

akademik  berbasis website pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Andulan 

Satap?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk  

merancang dan membangun sebuah sistem  yang dapat memberikan informasi 

akademik berbasis website pada Sekolah Menengah Pertama Negeri  1 Andulan 

Satap. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya tujuan penelitian di dan manfaat penelitian  ini adalah  

sebagai berikut: 

1. Bagi Fakultas 

Sebagai bahan referensi bagi civitas akademik khususnya di Fakultas 

Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo dalam melakukan penelitian 

dan mengembangkan teknologi informasi khususnya dalam perancangan sebuah 

website. 

2. Bagi Pengguna 

 Memudahkan pengguna dalam memberikan informasi tentang sistem 

informasi akademik sekolah secara cepat dan akurat. 

3. Bagi Penulis 

Hal ini Merupakan studi kasus yang baru dalam merancang sebuah sistem 

informasi akademik berbasis website sebagai aplikasi ilmu yang diperoleh selama 

kuliah dan sebagai pembekalan dalam menghadapi dunia kerja yang sarat dengan 

teknologi informasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Kajian Teori 

 Kajian teori adalah penegasan landasan teori yang dipilih penulis dalam 

penelitian ini. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan lebih 

lengkap pada sub-sub berikut: 

1. Pengertian Sistem 

Menurut Syarifuddin & Eka  (dalam Alhogbi, 2017)  sistem dapat diartikan 

sebagai kumpulan dari beberapa komponen yang saling berhubungan satu dengan 

yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut 

Abdul (dalam Nugraha & Pramukasari, 2017) sistem adalah seperangkat elemen 

yang saling terkait atau terintegrasi yang dimaksudkan untuk mencapai suatu 

tujuan. Menurut Julianto (dalam Nugraha & Pramukasari, 2017) sistem adalah 

kumpulan dari komponen-komponen yang membentuk satu kesatuan. Menurut 

Hutahaean (dalam Nugraha & Pramukasari, 2017) sistem adalah kumpulan dari 

jaringan prosedur yang saling berhubungan. Menurut Trisyanto (dalam  Hidayah 

& Siti, 2019) suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur–prosedur 

yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu 

kegiatan atau untuk meneyelesaikan suatau sasaran yang tertentu. 

Dari beberapa defenisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem ad

alah sekumpulan komponen yang saling berhubungan untuk melakukan kegiatan 

dan mencapai suatu tujuan tertentu. 

2. Pengertian Informasi 

Menurut Jogiyanto (dalam Susanti, 2016) informasi adalah data yang telah d

iolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi yang penerimanya. Menurut Muslihu

din dan Oktafianto (dalam Nugraha & Pramukasari, 2017:1) informasi merupakan

 data yang diolah menjadi bentuk yang berguna untuk membuat keputusan. Menur

ut Hutahaean (dalam Nugraha & Pramukasari, 2017) informasi adalah data sudah 

diproses yang ditujukan untuk seseorang organisasi atau siapa 

pun membutuhkan. Menurut Kristanto (dalam Wanti, 2019:86)  informasi adalah 
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kumpulan data diolah menjadi bentuk yang lebih bermanfaat dan lebih berarti bagi

 penerima. Menurut Pangaribuan & Subakti (2019:128) definisi informasi adalah 

data yang diolah sedemikian rupa sehingga dimilikinya maksud dan tujuan bagi 

setiap orang yang membutuhkan informasi. 

Dari beberapa defenisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa informasi 

adalah sekumpulan data yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan sesuatu yang beratri bagi penerimanya. 

3. Pengertian Sistem Informasi 

Menurut Nurlalela (dalam Herliana & Rasyid, 2016) pengertian sistem 

informasi adalah sistem yang menyediakan informasi dengan cara sedemikian 

rupa sehingga bermanfaat bagi penerima. Menurut Muslihudin dan Oktafianto 

(dalam Nugraha & Pramukasari, 2017) sistem informasi adalah sekumpulan 

komponen yang saling bekerja sama, yang digunakan untuk mencatat data, 

mengolah data dan menyajikan informasi untuk para pembuat keputusan agar 

dapat membuat keputusan yang baik. Menurut Wibawa (dalam Wanti, 2019:86) 

sistem informasi adalah keadaan dimana orang bisa menyampaikan dan menerima 

ide, pemikiran, dan pada saat yang sama dapat mengujinya  dengan jujur, terbuka 

dan gratis. Menurut Pangaribuan & Subakti (2019:128) sistem informasi adalah 

kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan umum guna menghasilkan 

informasi yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.  

Dari beberapa defenisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem 

informasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi 

yang dibutuhkan. 

4. Website 

 Menurut Dulhari et al (2017:32) web merupakan suatu sistem dengan 

informasi yang disajikan dalam bentuk teks, gambar, suara dan lainnya yang 

disimpan di web server internet yang disajikan dalam bentuk hypertext. Sebuah 

situs web terdiri dari halaman-halaman yang diterbitkan oleh web server. Menurut 

Raharjo (Dalam Maharani, 2018:27) situs web (bahasa Inggris: situs web) atau 

sering disingkat situs istilah adalah angka halaman web yang memiliki topik terka

it, terkadang disertai file gambar, video, atau jenis file lainnya. Menurut Nurhadi 
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(dalam Hidayah & Siti, 2019) website adalah kumpulan dari berbagai macam 

halaman situs, yang terangkum didalam sebuah domain atau juga subdomain, 

yang lebih tepatnya di dalam WWW (World Wide Web) yang tentunya terdapat 

dalam internet. 

 Dari beberapa defenisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa website  

adalah sekumpulan halaman yang dapat memuat informasi baik dalam bentuk 

teks, gambar dan informasi lainnya. 

5.  Aplikasi Website 

a. Hypertext Preprocessor (PHP)  

 Menurut Sibero (dalam Puspitasari, 2016:227) PHP adalah pemograman (in 

terpreter) adalah proses penerjemahan baris kode menjadi kode mesin yang 

dimengerti komputer secara langsung ketika baris kode dieksekusi 

sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun website yang din

amis. PHP terintegrasi dengan kode HTML, yaitu dengan kondisi yang berbeda.  

HTML digunakan sebagai pembangun atau dasar dari kerangka tata letak website, 

sedangkan PHP berfungsi sebagai proses sehingga dengan PHP Konon, website 

akan sangat mudah dalam pemeliharaan. Menurut Rudyanto (dalam Habiby & 

Yamasari, 2017:94) hypertext preprocessor (PHP) adalah bahasa scripting sisi 

server yang terintegrasi dengan HTML untuk membuat halaman website dinamis.  

 Dari beberapa defenisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

Hypertext Preprocessor (PHP)  adalah bahasa pemograman yang biasa digunakan  

dalam pembuatan sebuah situs website dan digunakan bersama dengan HTML. 

b. MySQL 

 Menurut Anhar (dalam Nugraha & Pramukasari, 2017:1) MySQL (My 

Structured Query Language) adalah salah satu database manajemen sistem 

(DBMS) dari banyak DBMS seperti Oracle, MS SQL, Postagre SQL, dan 

lainnya. MySQL berfungsi untuk memproses database menggunakan bahasa 

SQL. Menurut Madcoms (2016:2) MySQL adalah sistem manajemen database 

SQL yang bersifat open source dan paling populer saat ini. Sistem database 

MySQL mendukung beberapa fitur seperti multithreaded, multi-user dan SQL 

database management system (BDMS). Database dibuat untuk keperluan sistem 
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database yang cepat, handal dan mudah digunakan. Menurut  Fransiskus (dalam 

Akbar & Latifah, 2019) MySQL  adalah sistem  manajemen database yang sering  

digunakan bersama PHP. PHP juga mendukung pada Microsoft  Access, Database 

Oracle, database, dan sistem manajemen database lainnya. SQL (Structured  

Query  Language) adalah bahasa terstruktur yang digunakan secara  khusus  untuk  

mengolah  database dan MySQL merupakan sebuah sistem manajemen database. 

Menurut Sunarfrihantono (dalam Putera & Ibrahim, 2018) MySQL adalah 

multiuser database yang menggunakan bahasa Structured Query Language 

(SQL). MySQL dalam operasi client server melibatkan server daemon MySQL 

disisi server dan berbagai macam program serta library yang berjalan disisi client. 

MySQL mampu menangani data yang cukup besar. 

 Dari beberapa defenisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa MySQL 

(My Structured Query Language) adalah salah satu  database yang bersifat open 

source yang digunakan dalam pembuatan sistem berbasis website dimana MySQL 

mudah untuk digunakan. 

c. Sublime Text 3  

 Menurut Putra dkk (dalam Suparwanto, 2017) mendefinisikan “sublime text 

adalah text editor berbasis Python, sebuah text editor yang elegan, kaya fitur, 

cross platform, mudah dan simple yang cukup terkenal dikalangan developer 

(pengembang) dan desainer”. Sublime Text 3 digunakan sebagai editor dari 

bahasa pemrograman PHP dalam melakukan pengelolaan konten di dalam aplikasi 

server. Menurut Haughee (dalam Yanuardi & Permana, 2018) bahwa Sublime 

Text adalah aplikasi editor untuk kode dan teks yang dapat berjalan di berbagai 

platform operating system dengan menggunakan teknologi Phyton API. Terciptan

ya aplikasi ini terinspirasi dari aplikasi Vim. Aplikasi ini sangatlah fleksibel dan 

powerfull. Fungsionalitas dari aplikasi ini dapat dikembangkan dengan mengguna

kan sublime-packages. Sublime Text bukanlah aplikasi open source, yang artinya 

aplikasi ini membutuhkan lisensi (license) yang harus dibeli. Akan tetapi beberapa 

fitur pengembangan fungsionalitas (packages) dari aplikasi ini merupakan hasil 

dari temuan dan mendapat dukungan penuh dari komunitas serta memiliki linsensi 

(license) aplikasi gratis. Menurut Bos (dalam Pahlevi et al., 2018), sublime text 
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merupakan salah satu text editor yang sangat powerful yang dapat meningkatkan 

produktivitas dan mengembangkan kualitas kode yang tinggi. 

 Dari beberapa defenisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sublime 

text adalah aplikasi editor teks untuk berbagai bahasa pemograman yang dapat 

berjalan diberbagai platform operating system. 

d. PHP My Admin 

 PHP menurut Madcoms (2016:2) PHP adalah bahasa scripting yang dapat 

diarsipkan atau disispkan ke dalam HTML. PHP banyak digunakan untuk 

membuat program situs website dinamis. PHP sering juga digunakan untuk 

membangun sebuah CMS. Menurut Sunarfrihantono  (dalam Putera & Ibrahim, 

2018:57) PHP adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML 

untuk membuat halaman website yang dinamis. Maksud dari server-side scripting 

adalah sintaks dan perintah-perintah yang diberikan akan sepenuhnya akan 

dijalankan diserver tetapi disertakan pada dokumen HTML.  

 Dari beberapa defenisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa PHP 

MyAdmin adalah bahasa pemograman yang dapat membantu dalam mengelola 

database dan dapat dipakai dalam pembuatan halaman situs website. 

e. XAMPP 

Menurut Puspitasari (dalam Habiby & Yamasari, 2017:94) XAMPP adalah 

perangkat lunak server web apache sudah tersedia server MySQL dan database 

dukungan pemrograman PHP. XAMPP adalah perangkat lunak yang hebat yang 

mudah digunakan secara gratis dan mendukung pemasangan di linux dan 

windows. Menurut Bunafit (dalam Putera & Ibrahim, 2018:57) XAMPP 

merupakan paket PHP berbasis open source yang dikembangkan oleh sebuah 

komunitas Open Source. Dengan menggunakan XAMPP kita tidak perlu lagi 

melakukan penginstalan program yang lain karena semua kebutuhan telah 

disediakan oleh XAMPP. Beberapa paket yang telah disediakan adalah Apache, 

MySQL, PHP, Filezila, dan Phpmyadmin. Menurut Wicaksono (dalam Akbar & 

Latifah, 2019:45) XAMPP dan MySQL menjelaskan bahwa XAMPP adalah 

sebuah software yang berfungsi untuk menjalankan website dan menggunakan pe

ngolah data MySQL di komputer lokal. 
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Dari beberapa defenisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa XAMPP 

adalah sebuah sofware open source yang mendukung banyak sistem informasi. 

f. Unified Modeling Languange (UML) 

Menurut Nirsal (2015) UML menvisualisasikan kontruksi sistem dalam 

beberapa diagram yang sering digunakan yaitu diagram use case, activity 

diagram, dan diagram kelas. Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa 

yang telah menjadi standar industri untuk menvisualisasikan, merancang, dan 

mendokumentasi sistem perangkat lunak. UML menawarkan standar untuk 

menawarkan model sistem Kendall (dalam Pangaribuan & Subakti, 2019:128) 

mengatakan bahwa “UML approach is well worth invesgating and understanding, 

due to its wide acceptance and usage”.  

Dari beberapa defenisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa UML 

adalah bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk pemodelan yang dapat 

memeberikan gambaran yang jelas mengenai sistem yang telah dibangun. 

1) Use Case Diagram  

Di dalam use case diagram terdapat simbo dapat dilihat pada tabel 2. 

Berikut simbol-simbol dalam use case diagram yaitu: 

Tabel 1. Use Case Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Actor Menspesifikasikan himpunan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan 

use case. 

2 
 

Dependency 
 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi 

pada suatu elemen mandiri (independent) akan 
mempengaruhi elemen yang bergantung 

padanya elemen yang tidak mandiri 

(independent). 
3 

 
Generalization 

 
Hubungan dimana objek anak descendent 
berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

4 
 

Include 

 
Menspesifikasikan bahwa use case sumber 

secara eksplisit.  

5 

 

Extend 

 
Menspesifikasikan bahwa use case target 

memperluas perilaku dari use case sumber 

pada suatu titik yang diberikan. 

6  Association 

 

Menghubungkan antara objek satu dengan 

objek lainnya. 
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7 

 

Sistem 

 
Menspesifikasikan paket yang menampilkan 
sistem secara terbatas. 

8 

 

 
Use Case 

 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 
ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu 

hasil yang terukur bagi suatu aktor. 

9 

 

Note 

 

Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 

dijalankan dan mencerminkan suatu sumber 
daya komputasi. 

 

2) Activity Diagram  

Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang 

sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin 

terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram merupakan state 

diagram khusus, dimana sebagian besar state adalah action dan sebagian besar 

transisi di-trigger oleh selesainya state sebelumnya (internal processing). 

Simbol-simbol yang digunakan dalam activity diagram yaitu:  

Tabel 2. Activity Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Actifity 
 

Memperlihatkan bagaimana masing-masing 
kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama 

lain. 

2 

 

Action 

 

State dari sistem yang mencerminkan eksekusi 

dari suatu aksi. 

3 
 

Intital Node 

 

Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

4 
 

Actifity Final 

Node 

Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. 

 

5 

 

Fork Node Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah 

menjadi bebarapa aliran. 

Sumber: Hendini (2016:108-109) 

3) Class Diagram 

Class diagram sangat membantu dalam visualisasi struktur kelas dari suatu 

sistem. Class diagram sangat membantu dalam visualisasi struktur class dari 

suatu sistem. Hal ini disebabkan karena class adalah deskripsi kelompok objek-

objek dengan property, perilaku (operasi) dan relasi yang sama. Disamping itu 

class diagram bisa memberikan pandangan global atas sebuah sistem. Adapun 

simbol class diagram dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Sumber: Hendini (2016:108-109) 
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Tabel 3. Class Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

Generalization Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek  induk (ancestor). 

2 

 

Narcy 
Association 

Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih 
dari 2 (dua) objek. 

3 Class1

 

Class 

 
Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut 

serta operasi yang sama. 

4 

 

Collaboration 
 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan 
sistem yang menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi semua aktor. 

5 

 

Realization Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu 

objek. 

6 
 

Dependency 

 
Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada 

suatu elemen mandiri (independent) akan 
mempengaruhi elemen yang tergantung padanya 

elemen yang tidak mandiri. 

7  Association 
 

Menghubungkan antara objek satu dengan objek 
lainnya. 

Sumber: Hendini (2016:108-109) 

4) Diagram Urutan (Sequence Diagram)  

Sequence diagram merupakan salah satu diagram interaction yang 

menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan message (pesan) apa yang 

dikirim dan kapan pelaksanaannya. Berikut simbol-simbol dalam sequence 

diagram yaitu:  

Tabel 4. Sequence Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

LifeLine 

 

Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

2 
 

Message Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang aktivitas 
yang terjadi. 

3 

 
 

Message 
 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 
memuat informasi-informasi tentang aktivitas 

yang terjadi. 

Sumber: Hendini (2016:108-10) 
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2.2 Hasil Penelitian yang Relevan  

 Hasil penelitian yang relevan merupakan penelitian-penelitian sebelumny 

yang menjadi bahan referensi. Penelitian sebelumnya merupakan acuan dalam 

pembuatan skripsi ini, sehingga dijadikan sumber referensi diantaranya: 

1. Habiby (2017) dengan judul penelitian “Sistem Informasi Sekolah Berbasis 

Web (Studi Kasus : Tk Kusuma Putra Kota Mojokerto)” kelebihan dari 

penelitian ini Dapat membantu pencarian data dengan cepat karena tidak 

perlu mencari secara manual. Pada TU sekolah dapat membantu dalam 

pengarsipan karena dengan menggunakan database tidak memerlukan bany

ak tempat untuk penyimpanan, mempermudah dalam pencarian data. 

Adapun kekurangan dari penelitian ini adalah desain dari sistem informasi 

yang sudah ada ini belum bisa  di browser pada tools apapun dengan 

tampilan yang menarik sesuai desain. 

2. Maharani dkk (2017) dengan judul penelitian “Perancangan Sistem Informa

si Akademik Berbasis Web Pada Sekolah Islam Modern Amanah” 

penelitian ini Tujuan penelitian ini untuk merancang sistem informasi 

akademik berbasis website sekolah Islam Modern Amanah Medan. 

Metodologi yang digunakan dalam perancangan sistem informasi ini 

menggunakan Content Management System Schoolhost yang memang 

khusus diperuntukan untuk sekolah.  

3. Darmansah dkk (2020) dengan judul penelitian “Sistem Informasi Sekolah 

Pada Sekolah Dasar Negeri 21 Sungai Geringging Kabupaten Padang 

Pariaman Berbasis Web”. Kelebihan dari penelitian ini memudahkan  tata  

usaha  dan  guru  dalam mengolah data. File-file yang berhubungan dengan   

data siswa dan guru tersusun dengan baik dan memudahkan siswa dan guru 

mendapatkan informasi yang sewaktu  waktu dibutuhkan. 

 Adapun persamaan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu penelitian 

tentang sistem informasi akademik sekolah berbasis website yang dapat diakses 

dimana dan kapan saja dan Mengubah budaya kerja dari manual menjadi 

terkomputerisasi. Sedangkan perbedaan mengenai penelitian yang telah dilakukan 

adalah sistem informasi sekolah dimana didalammnya terdapat sistem informasi 

sekolah seperti visi-misi, hubungi kami dan jadwal kegitan yang ada di 
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Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Andulan Satap merupakan salah satu 

Sekolah yang berada pada Kecamatan Walenrang Utara Kota Palopo yang 

selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada  pihak sekolah. 

 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Andulan Satap  ini memerlukan sebuah 

aplikasi website yang dapat digunakan untuk memaksimalkan proses 

penyebaran  informasi. Oleh karena itu pengembangan sistem informasinya  

yang kurang akurat, maka diperlukan suatu sistem informasi yang dapat 

menangani permasalahan tersebut, salah satunya yaitu sistem informasi 

akademik yang akan dibangun dengan menggunakan pemrograman 

menggunakan PHP dan database MySQL . 

Dengan dibuatnya sistem informasi akademik pada SMP Negeri 1 Andulan 

Satap dapat bermanfaat bagi pihak sekolah serta  dapat mempermudah 

penyampaian informasi dimana saja dan kapan saja dan dapat meminimalisir 

kesalahan-kesalahan yang ada pada sistem sebelumnya sehingga SMP Negeri 

1 Andulan Satap menjadi lebih baik lagi. 

Permasalahan yang timbul  pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Andulan Satap belum ada sistem informasi akademik Sekolah yang dapat 

diakses  kapan saja dan dimanan saja oleh  pihak Sekolah dan penyampaian 

informasi yang lambat dan kurang akurat. Proses penyebaran  informasi 

terkait akademik Sekolah saat ini masih manual menggunakan media papan 

informasi dan penyamapaian secara lisan. 
 
.  

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Andulan Satap membahas tentang informasi 

akademik sekolah seperti data guru, data siswa, nilai siswa, dan jadwal mata 

pelajaran. Penelitian ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh guru maupun siswa 

yang ingin mencari informasi akademik sekolah tanpa harus datang ke sekolah 

dan informasi-informasi akademik sekolah dapat. 

2.3  Kerangka Pikir 

 Sebuah kerangka pikir merupakan susunan dari pokok permasalahan 

sehingga menghasilkan suatu solusi. Kerangka pikir penelitian ini dibuat dalam 

bentuk skema seperti gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


