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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

Bidang teknologi merupakan bidang yang paling cepat perkembangannya. 

Contohnya dengan manusia yang pada saat ini yang membutuhkan teknologi 

informasi yang cepat dan akurat. Seperti sistem informasi yang sangat 

dibutuhkan oleh individu ataupun kelompok (instansi, perusahaan, dan dalam 

bidang akademik) untuk mempercepat proses pengolahan data yang akan 

menghasilkan suatu informasi yang cepat dan akurat sebagaimana tuntutan 

pada saat ini. Berbeda dengan perkembangan dalam dunia pendidikan yang 

berkembang secara lambat dan pada beberapa aspek masih monoton dan belum 

ada perkembangan yang signifikan. Madrasah Diniyah PP Nurul Ummah 

adalah salah suatu pendidikan keagamaan jalur nonformal yang memberikan 

perhatian khusus pada pelajaran-pelajaran berbasis Agama Islam. Terutama 

dalam penekanan aspek praktek ilmu-ilmu agama dalam masyarakat, yang 

meliputi ilmu Fiqih, Akidah Akhlaq, Nahwu, Shorof, Ukwah Islamiyah, dll. 

Dengan tujuan untuk melengkapi pendidikan agama islam yang diperoleh 

disekolah umum atau madrasah formal dalam rangka peningkatan keimanan 

kepada ALLAH SWT. Sistem informasi ini merupakan hal yang sangat 

dibutuhkan bagi Madrasah Diniyah PP Nurul Ummah dalam pengolahan data 

santri masuk, pembagian kelas santri, penjadwalan mata pelajaran dan nilai 

akhir dengan menggunakan aplikasi. Pengolahan data santri, pembagian kelas, 
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penjadwalan, dan pemberian nilai akhir yang masih dilakukan secara manual 

dengan dituliskan dalam form dalam kertas, sehingga terkadang dalam 

pendataan santri yang masuk tidak terdata secara lengkap dan juga sering 

terjadi kehilangan form pendaftaran yang berupa dokumen kertas, dan dalam 

penjadwalan yang 2 ada masih sering terjadi miss komunikasi antara pihak 

madrasah dan guru bidang studi yang berakibat terhambatnya kinerja belajar 

mengajar dalam Madrasah. Proses presensi keaktifan santri merupakan hal 

yang penting dalam kegiatan belajar mengajar namun masih sering terjadi 

kesalahn berupa adanya kekosongan presensi, dikarenakan adanya guru dan 

asisten mata pelajaran yang kurang komunikasi. Dalam proses nilai akhir 

sering terjadi kebingungan antara guru bidang studi karena belum 

diterapkannya standar khusus dalam penilaian secara penuh, dan sering 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merekap nilai akhir santri 

tersebut yang bisa menghambat proses penginputan data nilai akhir ke rapot 

oleh wali kelas. 

1.1 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang diatas yaitu: 

Bagaimana mengimplementasikan sebuah aplikasi pengelolaan data pesantren 

menggunakan framework laravel, Adapun yang dapat membantu para ustadz 

dan jajaran pengurus untuk mengelola data santri Pondok Pesantren Nurul 

Ummah Kotagede. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, diperoleh gambaran   

kompleksititas aplikasi yang akan dikembangkan. Dan ruang lingkup yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi pengelolaan data santri berbasis web ini menggunakan 

framework laravel (5.7). 

2. Aplikasi pengelolaan data santri berbasis web ini menggunakan bahasa 

pemograman PHP (PHP: Hypertext Prepocessor). 

3. Web ini dapat melakukan proses  CRUD (Create Read Update dan Delete). 

4. Data yang dikelola adalah nilai dan presensi Pondok Pesantren Nurul 

Ummah Kotagede. 

5. Aplikasi pengelolaan data santri berbasis web ini menggunakan bahasa 

pemograman PHP     (PHP: Hypertext Prepocesor).  

6. Apliaksi ini mempunyai 3 role untuk login yaitu sebagai berikut: 

 Login sebagai admin 

 Login sebagai ustadz 

 Login sebagai santri 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu pesantren agar dapat 

menyimpan data ustadz,santri,nilai,presensi secara terstruktur dan memberikan 

informasi berupa nilai dan presensi kepada santri. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat membantu para 

ustadz dan pengurus dalam merekap informasi data nilai dan presensi santri di 

Pondok Pesantren Nurul Ummah,dan juga memudahkan para santri dalam 

melihat rekapan data yang telah dibuat oleh jajaran pengurus,tanpa harus 

melihat rekapan data secara manual,dikarenakan dengan ini, pihak admin akan 

menampilkan data santri secara mudah dan efisien. 

1.5 Sistematika Penulisan 

     Penelitian ini disusun secara sistematis dibagi dalam beberapa bab, 

merupakan gambaran alur berpikir penyusun mulai awal hingga akhir 

penelitian. 

Sistematika ini terdiri dari tiga bab bahasan sebagai berikut: 

 BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab 1 ini berisi 6 sub bab diantaranya latar belakang masalah, 

rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab 2 ini berisi pemaparan beberapa sumber yang dijadikan acuan 

penelitian dan dasar teori yang mendukung dan mendasari penulisan skripsi. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 
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 Bab 3 ini berisi penjelasan mengenai analisis metode atau teknologi 

yang digunakan untuk mengerjakan penelitian ini dan perancangan sistem 

aplikasi yang akan dibuat untuk menyelesaikan skripsi ini.  

       BAB IV    IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN PROGRAM 

                    Bab 4 ini berisi mengenai penjelasan program serta menjawab 

permasalahan yang dihadapi sampai mengetahui keunggulan dan 

kekurangan dari sistem yang dirancang dengan yang sudah ada, serta hasil 

implementasi dalam pembuatan aplikasi 

BAB V PENUTUP 

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah 

dilakukan 

  


