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ABSTRAK  

Teknologi di bidang komputer saat ini sangat berkembang pesat sehingga 

dapat meningkatkan efisien dan efektifitas dalam melakukan setiap pekerjaan. 

Komputer bukan hanya sekedar pengolah data dan gambar saja tetapi penggunaanya 

semakin luas menjadi salah satu sarana komunikasi, media informasi dan edukasi. 

Perkembangan teknologi tersebut sangat mempengaruhi setiap badan usaha maupun 

perusahaan-perusahaan dalam hal mengenai masalah yang timbul dalam kegiatan 

operasionalnya. Demikian juga halnya dengan Mts putra putri simo dijadikan sebagai 

tempat penelitian, karena sistem informasi akademik yang ada di sekolah tersebut 

belum terkelola dengan baik sehingga seringkali mempersulit dalam pelaksanaan 

aktifitas-aktifitas akademik yang ada, peneliti membuat sistem informasi akademikini 

mengunakan pemrograman Php dan data basenya Mysql seperti proses pengolahan 

data siswa, pengolahan data guru, pengolahan nilai siswa, pengolahan absen siswa. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kemudahan pada saat proses 

pengolahan data siswa dan guru, mempermudah dalam pengolahan nilai siswa,  

  

Kata kunci:sistem informasi,komputer akademik,Php,MysQl  
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ABSTRACT  

  

Technology in the field of computers is currently growing rapidly so as to 

improve the efficiency and effectiveness in performing every job. Computers are not 

just data and image processing but their use is increasingly becoming one of the 

means of communication, information and education media. The development of 

these technologies greatly affects every business entity and companies in terms of 

problems arising in its operational activities. Similarly, Mts sons and daughters simo 

serve as a place of research, because the academic information system that is in the 

school has not been well managed so often complicate in the implementation of 

existing academic activities, researchers create academic information system using 

Php programming and data basenya Mysql such as student data processing, data 

processing teacher, processing student value, student absenteeism. The purpose of 

this study is to provide ease at the process of data processing students and teachers, 

simplify the processing of student value,   

Keywords: information system, computers, academic, Php, MysQl   
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