
ABSTRAK 

 

Sistem informasi Pengelolaan Nilai dan Presensi Siswa Berbasis Web 

(Studi Kasus: SDIT Insan Kamil Bandarjaya) 

 

 

Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insan Kamil Bandarjaya adalah salah 

satu lembaga/instansi sekolah dasar swasta berbasis Agama Islam yang memiliki 

akreditasi sangat baik di Bandarjaya, Lampung Tengah, Lampung. SDIT Insan 

Kamil beralamat di jalan Jendral Sudirman, Gg. Insan Kamil No. 1 Bandarjaya 

Timur. . SDIT Insan Kamil Bandarjaya memiliki 40 dewan guru yang mengabdi 

dan 608 murid yang bersekolah ditahun ajaran 2017/2018 ini. Namun, SDIT Insan 

Kamil Bandarjaya masih menggunakan penyimpanan data secara konvensional 

seperti data nilai siswa masih menggunakan buku nilai siswa, data absensi siswa 

menggunakan buku absen, dan data siswa hanya ada di buku induk siswa. Semua 

data – data tersebut kemungkinan rentan mengalami kesalahan ketika penulisan 

raport, rentan mengalami kerusakan atau kehilangan karena data tersebut 

disimpan oleh wali kelas. kesibukan para orang tua karena perkerjaan terkadang 

mereka tidak dapat mengawasi jalannya proses pendidikan anaknya, sehingga 

mereka tidak mengetahui tentang perkembangan proses belajar. 

Sistem Informasi Pengelolaan Nilai dan Presensi Siswa Berbasis Web ini 

dibangun menggunakan metode pengembangan sistem rapid application 

development dengan unsur-unsur penting yang terdiri dari Manajemen, Orang, 

Metodologi dan alat-alat yang diharapkan dapat membantu dalam proses 

membangun sistem informasi ini dalam waktu cepat. Metode pengumpulan data 

menggunakan metode observasi (observation), wawancara (interview), dan 

tinjauan pustaka (literature review). Alat yang dipakai untuk memodelkan sistem 

adalah Flowchart Document (Bagan Alir Dokumen), dan Unified Modeling 

Language (UML). Menggunakan bahasa pemograman PHP, MySql sebagai 

database dan Macromedia Dreamweaver 8 sebagai editor penulisan code PHP 

dan HTML. 

Hasil penelitian ini laporan nilai siswa dan presensi siswa untuk 

memudahkan para orang tua untuk selalu mengontrol atau mengawasi anaknya 

ketika disekolah, dan untuk membantu pengelolaan nilai dan presensi oleh wali 

kelas, serta penyimpanan data wali kelas dan data siswa. 

 

Kata Kunci: Sistem Informasi, nilai, presensi, RAD, web, php. 


