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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam proses pengambilan suatu keputusan, seseorang atau 

organisasi  mutlak membutuhkan informasi sebagai bahan pertimbangan. 

Informasi yang akurat diperoleh dari perancangan dan pengolahan data  yang 

cepat dan tepat.  Mengingat keterbatasan kemampuannya, manusia berusaha 

mendayagunakan alat bantu dan keadaan yang ada di sekeliling mereka. Salah 

satu alat bantu yang banyak menjadi pilihan dalam pemanipulasian data 

tersebut adalah komputer, karena komputer merupakan sistem elektronis yang 

telah dirancang dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mampu secara 

otomatis menerima dan menyimpan data input, memrosesnya dan 

menghasilkan output dibawah pengawasan instruksi-instruksi program yang 

tersimpan di memori. 

Banyaknya lembaga pendidikan formal dan nonformal yang 

dikembangkan di Indonesia sekarang ini merupakan usaha pemerintah dalam 

memajukan pendidikan nasional, sehingga diharapkan semua keinginan dan 

bakat penerus-penerus bangsa dapat tersalurkan. Namun yang menjadi 

kendala, bagaimana menginformasikan lembaga-lembaga pendidikan tersebut 

secara efektif dan efisien. 

Pemanfaatan komputer dalam menanggulangi kendala tersebut 

dianggap sebagai solusi yang tepat. Dengan satu unit komputer, seseorang  

dapat dengan mudah memperoleh informasi yang diinginkan. 
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 I.2. Pokok Masalah 

Pada tingkatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 

pemerintah dalam hal ini Departemen Agama menyelenggarakan suatu sistem 

pendidikan berciri khas agama Islam yang disebut Madrasah Tsanawiyah 

(MTs). Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 88 Madrasah Tsanawiyah 

Negeri dan Swasta yang tersebar di 1 Kota Madya dan 4 Kabupaten yaitu 

Kodya Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten 

Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman.  

Dengan jumlah tersebut dapat dibayangkan bagaimana sulitnya 

memperoleh informasi detail dari masing-masing Madrasah Tsanawiyah jika 

harus mengunjungi alamat atau hanya dengan cara mengumpulkan brosur-

brosurnya.  

Sistem Informasi MTs Negeri Se-DIY ini dirancang dan 

dikembangkan melalui suatu pengorganisasian elemen-elemen pendukung 

sistem komputer dengan tujuan untuk mengatasi kesulitan di atas.  

 

I.3. Batasan Masalah 

Sesuai dengan judul yang diambil, maka sistem ini dirancang dan 

dikembangkan untuk memberikan informasi data Madrasah Tsanawiyah 

Negeri di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi : 

a. Laporan MTs Negeri per kabupaten di wilayah DI. Yogyakarta, 

b. Laporan Statistik setiap MTs Negeri, dan 

c. Foto sekolah, fasilitas dan kegiatan ekstrakurikuler. 
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I.4. Metode Pengumpulan Data  

Data-data yang diperlukan dalam perancangan sistem ini 

dikumpulkan dengan 2 metode, yaitu : 

a. Observasi dan wawancara di lokasi sekolah dan Departemen Agama. 

b. Studi pustaka. 

 

I.5. Sistematika Penulisan  

BAB I  PENDAHULUAN 

Membahas tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, 

batasan masalah, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 

BAB II  PROGRAM KEMITRAAN 

Membahas tentang, Latar Belakang Pendidikan Madrasah Tsanawiyah, 

Tujuan Madrasah Tsanawiyah, Kurikulum Madrasah Tsanawiyah, 

Administrasi Madrasah Tsanawiyah, Pengelolaan Administrasi Madrasah 

Tsanawiyah. 

BAB III  PERANCANGAN SISTEM 

Membahas tentang elemen-elemen yang akan menyusun sistem yaitu 

perangkat keras, perangkat lunak, diagram alir sistem, tabel dan relasinya,  

rancangan masukan dan rancangan keluaran. 

BAB IV  IMPLEMENTASI 

Membahas tentang spesifikasi dan pelaksanaan program. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari perancangan dan pengimplementasian sistem 

serta saran-saran yang berkenaan dengan pelaksanaan sistem tersebut. 

 

 

 


