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Abstract
Analysis of Academic Information System is a system analysis that will provide an overview of services
in the form of academic data. In this case, SDN Manggahang II serve as one place of research, because the
information system in the school has not been well managed. Still there are obstacles in data processing
teacher, processing student value, student absenteeism processing and extracurricular student processing. The
purpose of this research is to facilitate the processing of teacher data, processing student value, minimize
attendance processing mistakes, and provide student data security so that student data security will be
guaranteed.
Based on the data analysis of information systems that are running, the author uses research methods
in the form of descriptive methods. Descriptive is a problem-solving process investigated by describing the
state of the subject and object of research at the present time, the system approach method used is structured
analysis method.
The results of research conducted by the authors can be concluded that the SDN MANGGAHANG II
requires a computerized information system so as to facilitate the ongoing academic activities.
Keywords: Information System Analysis, Academic, Processing.
1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi ini sangat
berperan penting dalam sebuah kehidupan
manusia, dengan adanya teknologi informasi yang
berkembang ini dapat mempermudah sebuah
aktivitas kehidupan, kita bisa melihat dengan
semakin cepat dan mudahnya untuk mendapatkan
sebuah informasi yang kita butuhkan. Akademik
merupakan bagian paling penting dalam hal ngajar
mengajar disebuah sekolah, karena dapat merubah
sebuah aktifitas ngajar mengajar di suatu sekolah.
Sekolah dasar adalah sekolah yang mengajarkan
dasar-dasar matapelajaran dan sebuah etika-etika
ke disiplinan seorang. Suatu akademik yang baik
akan meningkatkan suatu produktifitas atau kenirja
dari suatu akademik tersebut. Sitem akademik di
SDN MANGGAHANG II ini masi belum
terkomputerisasi dan masih berjalan secara manual
atau belum berjalan dengan baik.
Identifikasi masalah merupakan sesuatu hal
penting dalam penelitian, sedangkan rumusan
masalah adalah kalimat tanya yang tegas dan jelas
yang dapat menjelaskan masalah yang terjadi pada
instansi. Maka yang menjadi pokok permasalahan
yang dapat di identifikasi yaitu sebagai berikut:
1. Data-data akadamik ini masih tersimpan
secara arsip maka dari proses pencarian
akan lambat.
2. Proses pembuatan laporan penilaian masih
berjalan lambat dan masih terjadi
kesalahan dalam perhitungan nilai siswa.

3. Proses pembuatan laporan penerimaan
siswa baru masih berjalan lambat.
Berdasarkan identifkasi di atas maka diperoleh
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana sistem informasi akademik
pada SDN MANGGAHANG II.
2. Bagaimana membuat sebuah perancangan
sistem informasi akademik pada SDN
MANGGAHANG II.
Berikut ini batasan yang diberlakukan oleh
penulis sebagai berikut:
1. Analisis sistem yang dibahas hanya
meliputi pengolahan data pendaftaran
siswa, pendaftaran dana BOS dan
penilaian.
2. Analisis sistem ini tidak membahas
absensi siswa.
3. Analisis sistem ini tidak membahas data
siswa yang mengikuti ekstrakulikuler.
2. METODE
1. Pengertian Sistem
Menurut Zulkifli A.M sistem adalah yang
menggambarkan adanya rangkaian berbagai
komponen yang memiliki hubungan serta
tujuan bersama secara serasi, terkoordinasi
yang bekerja atau berjalan dalam rangka waktu
tertentu dan terencana. [3].
2. Pengertian informasi
Informasi adalah sekumpulan fakta-fakta
yang telah diolah menjadi bentuk data,

sehingga dapat menjadi lebih berguna dan
dapat digunakan oleh siapa saja yang
membutuhkan data-data tersebut sebagai
pengetahuan ataupun dapat digunakan dalam
pengambilan keputusan. [2]
3. Pengertian Akademis
Menurut KBBI Akademis berasal dari kata
akademi yang berarti Lembaga Pendidikan
tinggi setingkat Universitas. Akademis adalah
suatu kemampuan yang bisa dapat di ukur
dengan pasti karena ilmu pengetahuan bersifat
pasti atau real.
4. Pengertian Sublime Text 3
Sublime text adalah aplikasi editor kode
dan text yang dapat berjalan diberbagai
platform operating system dan menggunakan
teknologi Phyton API. Terciptanya aplikasi ini
terinpirasi dari aplikasi Vim, aplikasi ini
sangatlah fleksibel dan powerfull. Sublime text
mendukung berbagai Bahasa pemograman dan
mampu menyajikan fitur syntax highlight
hampir di semua Bahasa pemograman.[1]
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
SDN MANGGAHANG II berdiri atau disah
kan pada tanggal 1 januari 1952 yang beralamt di
jl. Raya Laswi no.86 Rt03/02 Kel.Manggahang
Kec.Baleendah Kab.Bandung.
Metode pengumpulan data yang digunakan
dalam metode pengumpulan data oleh penulis ini
adalah pengumpulan data primer dan sekunder
karena dalam pengumpulan data ini dilakukan
untuk memperoleh data sesuai dengan apa yang
ada pada SDN MANGGAHANG II. Berikut
metode pengumpulan data yang digunakan oleh
penulis:
1. Pengumpulan data primer yang didapat
oleh penulis adalah dengan cara
melakukan pengamatan observasi dan
wawancara dengan perusahaan
2. Pengumpulan data sekunder yang
merupakan data yang diperoleh dari luar
instansi, seperti data dari web internet,
dokumen perusahaan, dan karya ilmiah.
Metode yang digunakan untuk proses
pengembangan perangkat lunak yang akan
dibangun adalah dengan menggunakan model
prototype.
Metode pendekatan sistem yang digunakan
oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan
metode pendekatan sistem terstruktur, metode ini
menggunakan alat bantu beruoa Data Flow
Diagram (DFD), Flowmap, yang bertujuan untuk
dapat memenuhi kebutuhan user.
Perancangan sistem merupakan tahap lanjutan
dari analisis sistem, dimana pada perancangan
sistem ini digambarkan sistem yang berjalan pada
sebuah instansi.

Adapun prosedur sistem informasi akademik
yang sedang berjalan adalah sebagai berikut :
1. Calon siswa yang akan mendafatar pada
sekolah dasar harus mengambil dokumen
pendaftaran pada Bagian Pendaftaran
dengan walinya.
2. Wali Siswa harus mengisi dokumen
pendaftaran dan menyerahkan dokumen
pendaftaran tersebut kepada Bagian
Pendaftaran
beserta
dengan
persyaratannya.
3. Bagian
Pendaftaran
menyerahkan
dokumen
pendaftaran
beserta
persyaratannya kepada bagian Tata Usaha,
dan bagian Tata Usaha akan mengecek
kelengkapan persyaratan tersebut, jika
lengkap maka bagian Tata Usaha akan
menyerahkan dokumen pendaftaran dan
persyaratan tersebut kepada Kepala
Sekolah, jika persyaratan tidak lengkap
maka Bagian Tata Usaha akan
mengembalikan dokumen pendaftaran
beserta persyaratannya kepada bagian
pendaftaran dan Bagian Pendaftaran akan
menyerahkannya kembali kepada wali
calon siswa untuk dilengkapi.
4. Kepala Sekolah membuat keputusan atas
penerimaan siswa baru melalui dokumen
pendaftaran tersebut lalu menyerahkannya
ke Bagian Tata Usaha.
5. Bagian Tata Usaha akan mengecek hasil
dokumen pendaftaran tersebut, jika
diterima maka Bagian Tata Usaha akan
merangkap hasil dokumen pendaftaran
tersebut lalu mengarsipkan dokumen
pendaftaran dan persyaratan tersebut, dan
menyerahkan hasilnya kepada wali siswa,
jika tidak diterima maka Bagian Tata
Usaha tidak akan mengarsipkan dokumen
pendaftaran tersebut dan langsung
menyerahkan hasilnya kepada wali siswa.
6. Bagian Tata Usaha akan memberikan
Formulir Peserta Didik, data rincian
peserta didik, registrasi peserta didik
kepada setiap Wali Kelas untuk diserahkan
ke semua siswa kelasnya.
7. Siswa mengisi formulir peserta didik,
data rincian peserta didik, registrasi
peserta
didik
dan menyerahkannya
kembali kepada wali kelas.
8. Wali Kelas menyerahkan formulir peserta
didik, data rincian peserta didik, registrasi
peserta didik kepada bagian Tata Usaha
untuk di validasi kebenaran datanya sesuai
dengan data pendaftaran siswa yang lulus,
kemudian dirangkap, dan di arsipkan yang

nantinya bagian Tata usaha akan
mendaftarkan siswa tersebut untuk
bantuan dana BOS.
9. Setiap setengah semester guru akan
mengisi nilai-nilai siswa yang diajarnya
kedalam buku daftar nilai kelas dan
menyerahkannya kepada wali kelas siswa.
10. Jika guru mengadakan remedial maka
guru harus mengisi nama-nama siswa
yang diremedial tersebut kedalam buku
kegiatan kegiatan remedial peserta didik
beserta hasilnya.
11. Wali
Kelas
akan
membuatkan
Rekapitulasi Nilai berdasarkan buku daftar
nilai kelas dan dokumen pendaftaran siswa
yang diterima lalu menyerahkannya
kepada Kepala Sekolah.
12. Kepala Sekolah akan memvalidasi
Rekapitulasi
Nilai
tersebut
dan
mengembalikannya kembali kepada Wali
Kelas, Kemudian Wali Kelas akan
membuatkan Raport yang nantinya
diserahkan kepada wali siswa pada saat
hari pembagian raport.
Berikut ini adalah flowmap sistem informasi
akademik yang sedang berjalan :
1. Flowmap Pendaftaran Siswa

2. Flowmap Pendaftaran Dana BOS

3. Flowmap Penilaian

Berikut ini adalah Diagram konteks sistem
informasi akademik yang sedang berjalan :

Berikut ini adalah Data Flow Diagram sistem
informasi akademik yang sedang berjalan :

Evaluasi pada sistem informasi akademik SDN
MANGGAHANG II dapat di lihat sebagai berikut:
1. Data-data akademik kebanyakan masih
disimpan dalam bentuk arsip sehingga
proses pencarian data yang diperlukan
masih berjlan lambat dan kemungkinan
hilangnya data masih besar.
2. Proses pembuata laporan penilaian siswa
masih berjalan lambat dan kadang masih
sering terjadi kesalahan dalam perhitungan
nilainya.
3. Proses pembuatan laporan pendaftaran
siswa baru masih berjlan lambat.
Pengembangan pembagunan suatu perangkat
lunak dilakukan setelah melakukan tahap
analisis sistem yang sedang berjalan, dimana pada
perancangan sistem digambarkan rancangan sistem
yang akan dibangun sebelum dilakukan ke dalam
bahasa pemrograman.
Tujuan pembuatan rancangan sistem informasi
ini adalah untuk menggambarkan program yang
akan dibuat. Dengan demikian pembuatan program
ini diharapkan dapat membantu mengatasi
kekurangan- kekurangan yang ada dan dapat
menghasilkan informasi serta laporan-laporan
dengan cepat dan tepat. Adapun perancangan yang
diusulkan
merupakan
langkah
untuk
mengefektifkan sistem yang lama dengan

menggunakan sistem yang baru yang sudah lebih
terkomputerisasi.
Sistem yang diusulkan ditujukan untuk
menghasilkan
sistem
informasi
berbasis
komputerisasi yang bersifat client-server. Tata
Usaha merupakan server sedangkan clientnya
adalah Guru dan Wali Kelas. Beberapa perubahan
pada proses, penyimpanan data dan pembuatan
laporan yang semula dilakukan secara manual
diganti menjadi proses komputerisasi dan
berintegrasi satu sama lain.
Pada tahapan perancangan prosedur yang
diusulkan akan dibuat flowmap, diagram konteks,
DFD dan turunannya, dan kamus data. Tahap
ini merupakan bagian dari pengembangan sistem
berupa desain sistem yang dapat menyelesaikan
masalah sistem yang sedang berjalan yang dihadapi
di SDN MANGGAHANG II. Perbedaan antara
sistem yang berjalan dengan sistem yang diusulkan
terdapat pada prosesnya yang semula dilakukan
secara manual menjadi proses komputerisasi dan
juga adanya database, berikut adalah prosedur
sistem informasi akademik yang diusulkan :
1. Wali calon siswa mengambil dokumen
formulir
pendaftaran
di
bagian
pendaftaran.
2. Mengisi dokumen formulir pendaftaran
dan melengkapi persyaratan pendaftaran,
kemudian menyerahkan kembali ke bagian
pendaftaran.
3. Jika data lengkap bagian pendaftaran akan
menyerahkan
dokumen
formulir
pendaftaran ke bagian Tata Usaha jika
persyaratan belum lengkap dokumen
formulir pendaftaran dikembalikan ke wali
calon siswa untuk dilengkapi.
4. Bagian Tata Usaha menginputkan biodata
calon siswa ke database Akademik.
5. Kepala sekolah memvalidasi penerimaan
calon siswa baru berdasarkan database
Akademik.
6. Bagian Tata Usaha mencetak dokumen
surat keterengan penerimaan siswa baru
berdasarkan data pendaftar yang sudah
divalidasi oleh Kepala sekolah, kemudian
memberikan dokumen surat keterangan
siswa diterima ke wali calon siswa, bagi
calon siswa yang ditermia maka bagian
Tata Usaha akan menginputkan data siswa
baru.
7. Tata Usaha memberikan dokumen
formulir pendaftaran dana BOS ke semua
wali kelas, kemudian di berikan ke siswa
untuk kemudian diisi dan dilengkapi.
8. Siswa mengembalikan dokumen formulir
pendaftaran dana BOS yang sudah diisi

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

dan dilengkapi ke wali kelas masingmasing, kemudian wali kelas memberikan
dokumen formulir pendaftaran dana BOS
ke Tata Usa.
Tata Usaha menginput data pendaftar
dana BOS berdasarkan dokumen
formulir pendaftaran dana BOS yang
diterima ke database Akademik,
kemudian sistem akan otomatis
mencetak biodata pendaftar dana
BOS.
Tata Usaha menyerahkan dokumen
biodata pendaftar dana BOS ke BOS.
Setiap setengah semester Guru akan
menginput nilai-nilai siswa yang diajarnya
ke database Akademik.
Jika Guru mengadakan kegiatan
remedial maka hasil kegiatan
tersebut akan di input kedalam
database Akademik.
Kepala sekolah memvaidasi data nilai
siswa yang tersimpan di database
akademik.
Wali
kelas
mencetak
raport
berdasarkan nilai-nilai yang sudah
tervalidasi, kemudian menyerahkan
raport ke Wali siswa.
Setiap setengah semester bagian Tata
Usaha mencetak laporan penilaian
dan setiap setahun sekali mencetak
laporan pendaftaran siswa baru.
Bagian Tata Usaha menyerahkan laporan
penilaian dan laporan pendaftaran kepada
kepala sekolah.

Berikut adalah flowmap
akademik yang diusulkan :

sistem

1. Flowmap Pendaftaran Siswa

informasi

2. Flowmap Pendaftaran Dana Bos

2. Flowmap Penilaian

4. Flowmap Laporan Penilaian

3. Flowmap Laporan Pendaftaran Siswa

Berikut adalah diagram konteks sistem informasi
akademik yang diusulkan :

Data Flow Diagram adalah refresentasi grafik
dari sebuah sistem. DFD menggambarkan sebuah
sistem yang telah ada atau baru yang akan
dikembangkan
secara
logika
tanpa
mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data
tersebut akan disimpan.

1. DFD Level 1

2. DFD Level 2

Ada beberapa hal yang dapat di lakukan oleh
User berdasarkan jabatan kepegawaian di SDN 4
Baros Mandiri, karena tiap jabatan di batasi hak
akses informasinya untuk mengurangi terjadinya
tindak kecurangan seperti manipulasi data.
Perancangan input ini merupakan struktur
masukan yang akan di proses program untuk
mendapatkan informasi yang di inginkan. Berikut
adalah rancangan input yang ada di sistem
informasi akademik SDN MANGGAHANG II :
1. Pendaftaran Siswa

Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi
Akademik
SDN
MANGGAHANG
II
menggunakan struktur menu dibawah ini :

Ada 2 hal yang dapat di akses oleh admin
dalam aplikasi Sistem Informasi Akademik SDN
MANGGAHANG II ini, yaitu menu Akademik,
dan menu Kepegawaian. Menu Akademik
memberikan admin hak untuk mengatur kontenkonten apa saja yang dapat di akses dan tidak dapat
di akses oleh user berdasarkan jadwal akademik di
SDN MANGGAHANG II. Menu Kepegawaian
memberikan admin hak untuk mengatur data
Pegawai di SDN MANGGAHANG II.

2. Pendaftaran Dana Bos

5. Halaman Utama Kepegawaian

3. Halaman Utama Admin

4. Halaman Utama Akademik

4. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada
tulisan ini, diberikan kesimpulan antara lain :
1. Rancangan sistem informasi akademik ini
dapat menghasilkan integritas data yang
lebih baik tanpa adanya redudansi
sehingga menghasilkan informasi yang
cepat dan akurat dalam mendukung
kegiatan
akademik
SDN
MANGGAHANG II.
2. Bila ada data yang berubah pada suatu
table, maka data pada table lain yang
berhubungan dengan table tersebut akan
berubah secara otomatis.
3. SDN
MANGGAHANG
II
dapat
melakukan penambahan data secara tepat
sehingga meminimalisir kesalahan pada
saat penginputan data.
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