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ABSTRAKSI 
 
 

 Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang terus berkembang, tentunya 
Sekolah Menengah Kejuruan ‘X’ ingin memberikan yang terbaik kepada murid 
dan wali muridnya. Selama ini, pihak sekolah merasa masih ada kekurangan-
kekurangan yang belum teratasi antara lain penginformasian nilai yang hanya 
melalui rapor saja, sehingga  praktis wali murid hanya bisa mengontrol hasil 
akademik anak mereka melalui rapor, proses penyampaian pengumuman-
pengumuman yang masih dilakukan secara konvensional baik melalui papan 
pengumuman, pengeras suara maupun melalui surat jika ditujukan kepada wali 
murid serta proses untuk mengetahui kualitas yang dimiliki sekolah baik 
akademik, fasilitas yang ada di sekolah maupun layanan yang ada di sekolah. 
Selama ini, untuk mengetahui kualitas baik akademik, fasilitas dan layanan, 
sekolah menyebarkan angket melalui form hanya kepada murid saja. Hal ini 
dirasa kurang menyeluruh mengingat inputan hanya berasal dari murid saja. Oleh 
karenanya, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, 
SMK ‘X’ ingin memililki sebuah sistem informasi yang bisa diakses oleh murid 
dan walimurid secara online yang mampu memberikan segala informasi terkait 
dengan informasi akademik murid selama bersekolah di SMK ‘X’ dan 
memberikan informasi pengumuman-pengumuan yang terupdate dari sekolah. 
Selain itu, diharapkan juga melalui website yang akan dibuat murid dapat 
melakukan aktifitas akademik secara online antara lain melakukan peminjaman 
ruang dan peminjaman buku dan yang tidak kalah pentingnya, sekolah dapat 
memanfaatkan website untuk melakukan pengontrolan terhadap kualitas 
akademik,fasilitas dan layanan yang ada di sekolah dengan melibatkan semua 
murid dan wali murid.  
 Untuk mengakomodasi keinginan sekolah tersebut, maka dibuatlah 
website pengontrolan kualitas akademik, fasilitas dan layanan. Dengan adanya 
website ini, maka sekolah dapat memberikan segala informasi akademik murid 
kepada murid dan walimurid, memberikan pengumuman-pengumuman terbaru, 
murid dapat melakukan aktifitas akademik secara online  serta melalui angket 
yang diisi oleh murid dan walimurid sekolah dapat mengetahui kualitas yang 
dimilikinya dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi agar lebih baik 
kedepannya. Sistem ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML 
dan PHP,  Apache sebagai web servernya dan Mysql sebagai databasenya. 
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