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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia teknologi, kini teknologi tidak 

hanya digunakan dalam satu sektor saja. Sekarang ini, Indonesia juga tidak kalah 

dengan negara lain dalam persaingan teknologi yang semakin ketat. Implementasi 

perkembangan teknologi kini mulai digunakan dalam berbagai aspek di bidang 

kehidupan, salah satunya sebagai alat bantu didunia pendidikan.  

Sangat di sayangkan banyaknya permasalahan yang ada di sekolah antara 

siswa, Guru, wali murid dan wali kelas dari mulai prestasi, sikap, serta nilai harian 

siswa yang kebanyakan orang tua hanya mengetahui saat akhir semester saja 

mengingat  orang  tua  sibuk  bekerja  sehingga  kurang  mengetahui  bagaimana 

kegiatan  anak  selama  di  sekolah  hingga  perkembangan  belajar  anak  di  sekolah.  

Banyaknya permasalahan tersebut membuat sekolah-sekolah berfikir keras untuk 

mengurangi permasalahan tersebut.  Hal  ini  diperlukan karena  laporan  hasil  akhir 

belajar  /  raport  sekolah  pun  hanya  menjelaskan  mengenai  perkembangan  siswa  

secara  keseluruhan  tidak  ada  penilaian  sesuai  dengan  kegiatan  yang  dijalani 

siswa.  

Maka dari itu, proses perkembangan belajar anak yang hanya diperlihatkan 

hasil akhir belajar dinilai kurang efektif karena orang tua kurang mengetahui 

bagaimana proses belajar anak di sekolah. Untuk membantu orang tua dalam  

memantau kegiatan anak di sekolah, Peneliti membuat sebuah web yang  berisikan 

tentang kegiatan anak selama di sekolah, penilaian  siswa  berdasarkan  kegiatan 

yang dilakukan, menyampaikan informasi perkembangan siswa di  sekolah, hingga 

membuat laporan hasil akhir pembelajaran yang diberikan setiap  akhir semester 

sehingga orang tua mengetahui kegiatan anak di sekolah, apa saja yang telah anak 

pelajari di sekolah. 

Tidak sedikit lembaga pendidikan di Indonesia yang mendapatkan 

permasalahan seperti ini, seperti halnya lembaga pendidikan MTs Tahfidh Putri 

Yanbu’ul Qur’an 2 Muria, mengingat lembaga ini adalah sekolah khusus putri 

berbasis pondok maka permasalahan tersebut semakin menjadi-jadi. 
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Dengan adanya permasalahan tersebut maka perlu adanya suatu sistem yang 

mampu memonitoring perkembangan siswa dengan tepat, cepat dan efisien. 

Apabila teknologi informasi dirasa lebih menarik dan lebih mudah dalam 

penyampaian informasi, maka teknologi informasi dapat dijadikan sebagai   

alternatif yang efektif untuk mengantisipasi hal buruk yang terjadi. 

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang tersebut maka penulis perlu 

membahas lebih mendalam dan bekerja sama dengan MTs Tahfidh Putri Yanbu’ul 

Qur’an 2 Muria sebagai pembuatan tugas akhir dengan judul “Sistem Informasi 

Perkembangan Siswi di MTs Tahfidh Putri Yanbu’ul Qur’an 2 Muria Berbasis 

Web”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dibuat suatu rumusalan 

masalah yaitu : 

1. Bagaimana menerapkan media informasi perkembangan siswi pada 

sistem berbasis web? 

2. Bagaimana membuat sistem yang dapat menginformasikan 

perkembangan siswi kepada orang tua / wali murid? 

3. Bagaimana orang tua / wali murid dapat mengetahui perkembangan anak 

dengan sistem berbasis web? 

4. Bagaimana peran guru dalam menyampaikan informasi tentang 

perkembangan siswi kepada orang tua / wali murid?  

 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan agar tidak meluas, maka penulis 

membatasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Pada sistem ini hanya mengelola data siswi, wali kelas dan wali murid 

2. Mengetahui tentang nilai harian dan nilai akhir di setiap mata pelajaran, 

dan sikap  

3. Proses penyampain informasi ke orang tua / wali murid disampaikan oleh 

wali kelas 
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4. Orang tua / wali murid hanya dapat mengirim pesan kepada wali kelas 

5. User adalah admin, wali kelas dan orang tua / wali murid 

6. Pengembangan hanya dilakukan pada aplikasi berbasis web 

1.4. Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan maka tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Sebagai alat bantu wali kelas dalam menginformasikan kepada orang tua 

/ wali murid terkait perkembangan siswi dalam proses belajar mengajar 

di sekolah 

2. Untuk memudahkan orang tua / wali murid dalam melihat perkembangan 

anak disekolah 

3. Demi menerapkan metode pembelajaran yang benar dan efektif untuk 

siswi 

 

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam laporan ini antara lain: 

1. Bagi Penulis 

a. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

komputer pada Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 

b. Merupakan sarana latihan praktis bagi mahasiswa dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah di Universitas Muria 

Kudus. 

2. Bagi Akademis 

a. Mengetahui kemampuan mahasiswa menerapkan teori yang 

diperoleh dibangku perkuliahan dengan kenyataan sesungguhnya, 

sehingga dapat digunakan sebagai bahas evaluasi akademik. 

b. Dapat dijadikan pembanding penyusunan skripsi di masa mendatang  

serta menambah referensi perpustakaan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan 
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[Halaman ini sengaja dikosongkan]  


