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ABSTRACT 
Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun semakin berkembang tetapi di SMA N 1 

Klego Boyolali, para guru, siswa, orang tua murid dan masyarakat masih harus datang 

langsung ke sekolah untuk mendapatkan informasi tentang nilai yang didapat siswa, 

informasi pendaftaran siswa baru, profil sekolah dan berbagai info tentang kegiatan yang ada 

di sekolah. Hal ini sangatlah tidak efisien karena menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya 

yang dikeluarkan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dalam membangun suatu sistem informasi 

akademik berbasis WAP di SMA N 1 Klego Boyolali yang informatif, interaktif, dan 

komunikatif dengan menggunakan metode: Studi Literatur, Pengumpulan Data (observasi), 

Analisis, Perancangan, Implementasi dan Evaluasi.   

Hasil yang dicapai pada penelitian ini penulis membuat sistem informasi akademik 

berbasis WAP di SMA N 1 Klego Boyolali agar mempermudah siswa, guru dan masyarakat 

umum dalam memperoleh informasi nilai, jadwal mata pelajaran, dan informasi lainnya 

sehingga mempersingkat proses masukkan data oleh seorang admin sebagai pelayanan 

sekolah terhadap user. 

 

Kata kunci:  Sistem informasi, akademik, wap. 

 

A. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi dari tahun ke 

tahun jelas terlihat secara nyata, apalagi 

dalam bidang penyampaian informasi yang 

menjadi kata kunci sekarang ini. Semua 

kegiatan hampir membutuhkan informasi 

yang berkualitas, cepat, dan akurat. Semua 

kegiatan memerlukan informasi baik itu 

secara langsung maupun tidak langsung 

sehingga dalam pembuatannya dituntut 

untuk menghasilkan informasi. Komputer, 



telepon seluler dan teknologi lainnya 

adalah salah satu alat bantu yang paling 

tepat, disamping gampang ditemukan di 

berbagai bidang, instansi, dan khususnya 

telepon seluler atau handpone hampir 

semua orang memilikinya. 

Telepon seluler kini memiliki daya 

pikat yang luar biasa, dengan daya 

persaingan yang ketat dengan 

menampilkan fitur-fitur yang beraneka 

ragam.  Kini muncul media Wireless 

Internet, yaitu akses internet tanpa 

menggunakan kabel.  Saat ini, telepon 

seluler (mobile device) yang memiliki 

teknologi GPRS, tidak hanya digunakan 

untuk komunikasi saja tetapi dengan 

adanya WAP (Wireless Application 

Protocol) memungkinkan sebuah telepon 

seluler dapat mengakses informasi yang 

melibatkan berbagai alat elektronika, 

terutama telepon seluler dengan server. 

WAP merupakan protokol yang mengatur 

pertukaran data dalam memberikan 

informasi baik berita, maupun informasi 

akademik  seperti informasi akademik 

pada siswa, guru dan masyarakat, baik 

orang tua siswa di SMA N 1 Klego 

Boyolali. 

Saat ini, untuk mendapatkan 

informasi tentang akademik di SMA N 1 

Klego Boyolali, para guru, siswa, orang 

tua murid dan masyarakat masih harus 

datang langsung ke sekolah untuk 

mendapatkan informasi tentang nilai yang 

didapat siswa, informasi pendaftaran siswa 

baru, profile sekolah dan berbagai info 

tentang kegiatan yang ada di sekolah. Hal 

ini sangatlah tidak efisien karena 

menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya 

yang dikeluarkan. Maka langkah lain, 

yaitu dengan menampilkan informasi 

dengan menggunakan telepon seluler atau 

dengan kata lain menampilkan aplikasi 

website di telepon. SMAN 1 Klego 

merupakan salah satu sekolah negeri yang 

ada di kabupaten Boyolali memerlukan 

suatu aplikasi yang dapat memberikan 

informasi,media promosi sekolah serta 

akademik yang dapat menampilkan daftar 

nilai, informasi pendaftaran siswa baru dan 



profile sekolah yang dapat diakses oleh 

siswa tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis 

tertarik dalam membangun suatu sistem 

informasi akademik berbasis WAP di 

SMA N 1 Klego Boyolali yang informatif, 

interaktif, dan komunikatif. 

B. METODE 

Penelitian ini dimulai bulan Oktober  

2011 – September 2013 dan lokasi 

penelitian ini yaitu di SMA Negeri 1 

Klego Boyolali. Pengambilan data dalam 

penelitian ini menggunakan beberapa 

metode, yaitu : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode 

yang digunakan untuk memperoleh data 

dengan cara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan secara langsung. Dalam hal ini 

penulis melakukan wawancara dengan 

pihak sekolah khususnya yang menangani 

pendidikan tentang bagaimana alur 

pendataan proses belajar, data pelajar, data 

guru, daftar nilai siswa serta informasi 

lokasi pendaftaran. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode 

pengumpulan data dengan melihat laporan 

yang sudah ada, agar data yang diperoleh 

lebih terperinci dan sesuai dengan 

kebutuhan. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah suatu metode 

pengumpulan data dengan menggunakan 

buku-buku sebagai bahan referensi dalam 

penulisan laporan dan pembuatan sistem 

4. Observasi 

Observasi adalah tahap 

mengumpulkan data dan informasi yang 

diperlukan dengan cara mengamati secara 

langsung kegiatan yang dilakukan di SMA 

N 1 Klego Boyolali. 

C. HASIL ANALISA 

Sistem Informasi Akademik untuk 

Sekolah Menengah Atas dibuat dengan 

menggunakan bahasa PHP. Sedangkan 

untuk pengelolaan basis data 

menggunakan MySQL. Berdasarkan hasil 

implementasi dan analisis pada informasi 



akademik berbasis WAP di SMA N 1 

Klego Boyolali, dimana input data di 

masukkan oleh administrator melalui web 

administrator yang hanya diketahui oleh 

pihak-pihak  tertentu karena bersifat 

private dan outputnya akan ditampilkan 

melalui media telepon seluler yang 

didukung dengan adanya fasilitas GPRS. 

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan 

dibawah ini : 

1. Tampilan Administrator 

Aplikasi tampilan administrator pada 

saat login memiliki beberapa menu sebagai 

berikut: 

a. Form Halaman Admin 

Form halaman admin ini menampilkan 

menu admin yang akan digunakan untuk 

mengolah data Siswa, data guru , data 

nilai, data kelas, data jadwal, dan juga data 

mata pelajaran Sekolah Menengah Atas 

berbasis WAP saat login sebagai 

administrator. Tampilan form halaman 

admin dapat dilihat pada gambar 4.1 

     

Gambar 4.1 Form Login 

b. Form Menu Administrator 

Form Menu menampilkan halaman 

yang akan digunakan admin untuk 

mengolah data Siswa, Guru, Mata 

Pelajaran,Kelas, Jadwal, Nilai, dan 

Pengumuman meliputi menghapus, 

mengubah dan menambahkan data 

Kategori Tersebut. Form halaman Menu 

Administrator dapat dilihat pada Gambar 

4.2 

      

Gambar 4.2 Form Menu  



c. Form Data Siswa 

Form halaman data Siswa 

menampilkan halaman yang akan 

digunakan admin untuk mengolah data 

Siswa meliputi menghapus, mengubah dan 

menambahkan data Siswa. Form halaman 

data Siswa dapat dilihat pada gambar 4.3 

                    

 

Gambar 4.3 Form Data Siswa 

d. Form Data Guru 

Form halaman data Guru merupakan 

halaman yang akan digunakan admin 

untuk mengolah data Guru meliputi 

menambahkan, menghapus dan mengubah 

data Guru. Form halaman data Guru dapat 

dilihat pada Gambar 4.4 

           

 

Gambar 4.4 Form Data Guru 

e. Form Data Mata Pelajaran  

Form halaman data mata pelajaran 

merupakan halaman yang akan digunakan 

admin untuk mengolah data mata pelajaran 

meliputi menambahkan, menghapus dan 

mengubah data mata pelajaran. Form 

halaman data mata pelajaran dapat dilihat 

pada Gambar 4.5 

     

        Gambar 4.5 Form Mata Pelajaran 

 



f. Form Data Kelas 

Form halaman data kelas merupakan 

halaman yang akan digunakan admin 

untuk mengolah data kelas meliputi 

menambahkan, menghapus dan mengubah 

data mata pelajaran. Form halaman data 

kelas dapat dilihat pada Gambar4.6                    

 

    Gambar 4.6 Form  Kelas  

g. Form Data Jadwal 

Form halaman data jadwal merupakan 

halaman yang akan digunakan admin 

untuk mengolah data jadwal meliputi 

menambahkan, menghapus mencari dan 

mengubah data jadwal. Form halaman data 

jadwal dapat dilihat pada Gambar 4.7 

      

Gambar 4.7 Form Jadwal 

h. Form Data Nilai 

Form halaman data Nilai merupakan 

halaman yang akan digunakan admin 

untuk mengolah data Nilai meliputi 

menambahkan, menghapus mencari dan 

mengubah data . Form nilai. halaman data 

Nilai dapat dilihat pada Gambar 4.8                                 

 

Gambar 4.8 Form  Nilai 

i. Form Data Pengumuman 

Form halaman data pengumuman 

merupakan halaman yang akan digunakan 

admin untuk mengolah data pengumuman 

meliputi menambahkan, menghapus 



mencari dan mengubah form data 

pengumuman. halaman data pengumuman 

dapat dilihat pada Gambar 4.9                                        

 

        Gambar 4.9 Form  Pengumuman 

j. Hasil Data Input  

Hasil Data Input ini digunakan user 

untuk melihat hasil inputan berupa 

pengumuman yang akan disampaikan 

kepada user sebagai Arahan atau kapan 

dan tanggal berapa kegiatan tersebut 

dilaksanakan. Hasil Data Input dapat 

dilihat pada gambar 4.10            

 

    Gambar 4.10 Form hasil pengumuman 

k. Hasil Data Pencarian 

Hasil Data pencarian ini digunakan 

user untuk melihat hasil cari berupa data 

siswa. Hasil Data pencarian dapat dilihat 

pada gambar 4.11 

   

          Gambar 4.11 Form Pencarian 

 

2. Aplikasi Antarmuka Telepon Seluler 

Pada implementasi yang penulis buat, 

untuk output data pada aplikasi informasi 

akademik berbasis WAP di SMA N 1 

Klego Boyolali akan ditampilan di telepon 

seluler dengan fasilitas GPRS yang sudah 

aktif dengan internet. Dengan fasilitas 

telepon yang dapat terpenuhi maka 

mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas 

aplikasi informasi akademik berbasis WAP 

di SMA N 1 Klego Boyolali sehingga 

sangat mempermudah mahasiswa dan 



dosen untuk melihat nilai dan jadwal 

mengajar serta berita yang up to date 

dimanapun dan kapanpun. 

a. Halaman Menu Utama 

Halaman menu utama ini merupakan 

tampilan pertama yang akan muncul 

pertama kali jika program ini dijalankan.  

Halaman menu utama ini terdiri 2 tampilan 

yaitu tampilan loading dan tampilan 

pilihan. Tampilan akan dijelaskan dengan 

gambar dibawah ini: 

                   

Gambar 4.12 Tampilan loading     

 

 

 

 

 

 

     Gambar 4.13 Tampilan Menu Utama 

Halaman tampilan loading merupakan 

tampilan yang statis sehingga beberapa 

saat setelah file index.wml dipanggil maka 

tampilan menu utama akan tampil. 

b. Halaman Profil Sekolah 

 Halaman profil sekolah merupakan 

halaman yang berisi tampilan sejarah 

sekolah, struktur organisasi, sarana dan 

prasarana, dan ekstrakulikuler SMA N 1 

Klego Boyolali. Tampilannya adalah 

sebagai berikut : 

Gambar 4.14 Tampilan sejarah sekolah, 

struktur organisasi, sarana dan 

prasarana, dan ekstrakulikuler 

 

c. Halaman Sumber Daya Manusia 

(SDM) 

Halaman SDM merupakan halaman 

yang berisi tampilan SDM yang ada di 

SMA N 1 Klego Boyolali.  



   Tampilannya adalah sebagai berikut 

:  

           Gambar 4.15 Tampilan SDM 

d. Halaman Login Siswa 

Halaman siswa merupakan halaman 

yang menjelaskan detail mahasiswa dan 

nilai semester jika proses login sukses.  

Sebelum masuk ke menu mahasiswa, maka 

perlu memasukkan username dan 

password yang sesuai dengan data diri 

siswa. Tampilannya adalah sebagai berikut  

 

Gambar 4.16 Tampilan Login Siswa 

Setelah login dimasukkan dan 

sesuai maka halaman detail siswa akan 

muncul. Tampilannya adalah : 

 

Gambar 4.17 Tampilan  Menu Siswa 

e. Halaman Guru 

Halaman menu Guru merupakan 

halaman yang berisi daftar menu yang 

menghubungkan profil semua guru, dan 

jadwal mengajar guru dengan 

menggunakan sistem searching. 

Tampilannya sebagai berikut: 

           

 Gambar 4.18 Tampilan pilihan 



       

         Gambar 4.19 Tampilan Nama Guru 

f. Halaman Buku Tamu 

Halaman buku tamu merupakan 

halaman yang berisi daftar semua tamu 

yang mengisi daftar tamu yang telah 

disediakan. Langkah penggunaanya antara 

lain: 

1) Dalam pengisian buku tamu, 

pengguna cukup memasukkan nama, 

email dan pesan yang ingin 

disampaikan lalu simpan. Jika berhasil 

akan menampilkan tampilan kedua. 

Untuk memperjelas lihat tampilan 

gambar sebagai berikut : 

  

 

 

 

     Gambar 4.20 Tampilan  Buku Tamu 

2) Untuk melihat detail isi buku tamu, 

pilih menu detail tamu yang ada di 

halaman buku tamu, maka akan muncul 

tampilan kedua yaitu ringkasan isi buku 

tamu.  Pilih detail maka akan 

menampilkan tampilan ketiga untuk 

lebih lengkapnya. Untuk memperjelas 

lihat tampilan gambar berikut 

               

     Gambar 4.21 Tampilan Detail Tamu 

 Logout 

Halaman logout merupakan 

tampilan keluar dari sistem informasi 

akademik berbasis WAP di SMA N 1 

Klego Boyolali. 

 

Gambar 4.22 Tampilan Logout 



D. KESIMPULAN 

Berdasarkan rancangan dan 

implementasi dapat ditarik kesimpulan 

seperti berikut : 

1. SMA N 1 Klego Boyolali dalam 

menyampaikan informasi nilai dan 

jadwal pelajaran masih secara manual 

dengan siswa datang langsung ke 

sekolahan untuk mendapatkan 

informasi nilai, jadwal dan informasi 

sekolah. 

2. Dibutuhkan suatu aplikasi informasi 

akademik berbasis WAP di SMA N 1 

Klego Boyolali yang dapat membantu 

siswa dan guru untuk mendapatkan 

informasi nilai, jadwal pelajaran, dan 

informasi sekolah yang up to date 

dengan menggunakan telepon 

seluler/HP. 

3. Penulis menggunakan metode: studi 

literatur, pengumpulan data 

(observasi), analisis, perancangan, 

implementasi dan evaluasi dalam 

pembuatan aplikasi informasi 

akademik berbasis WAP di SMA N 1 

Klego Boyolali. 

4. Menurut pihak SMA, dapat 

diaplikasikan agar SMA N 1 Klego 

Boyolali agar lebih maju dan lebih 

baik dengan adanya sistem informasi 

akademik berbasis WAP di SMA N 1 

Klego Boyolali. 
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