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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Di era globalisasi seperti saat ini tingkat kecenderungan atau gejala baru 

pada pendidikan yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini. Yang memberikan 

dampak pada adanya tuntutan dan harapan tentang model pendidikan yang 

diharapkan. Kualitas pendidikan saat ini merupakan harapan setiap lembaga yang 

berorientasi pada mutu. Hal ini yang mendorong semua pihak terutama lembaga 

pendidikan untuk berlomba-lomba menjadikan institusinya sebagai pusat 

keunggulan. Pada Implikasinya adalah munculnya sekelompok masyarakat yang 

mulai melihat madrasah sebagai salah satu model pendidikan yang berkualitas 

dengan bercirikhaskan agama. Karena di madrasah ini diajarkan ilmu pengetahuan 

umum maupun ilmu pengetahuan agama. Namun, didalam ilmu pengetahuan 

umum, masih adanya sebagian madrasah yang memiliki materi pembelajaran 

tentang teknologi informasi yang belum ada dalam kurikulum pembelajaran 

karena masih kurangnya media pendukung. Namun didalam dunia pendidikan, 

adanya teknologi informasi berbasis komputer mulai diperhitungkan 

keberadaannya. Terutama pendidikan dasar yang dimana dengan adanya teknologi 

informasi tersebut akan sangat membantu dalam penyaluran informasi yang 

berkaitan dengan suatu kompetensi tertentu. Karena di pendidikan dasar ini 

merupakan salah satu elemen penting dari kemajuan pendidikan suatu daerah 

yang telah menggunakan teknologi informasi dan sistem pengolahan data berbasis 

komputer. Namun pada sistem pengolahan data terutama pengolahan data nilai 

dan monitoring pembelajaran, informasi yang ada masih sangat terbatas karena 

pengarsipan nilai dan monitoring pembelajaran sangatlah tidak terstruktur. 

Sehingga data tersebut tidak terasipkan secara baik tiap tahunnya. Oleh karena itu, 

maka penulis untuk penulisan skripsi ini memberikan judul SISTEM 

INFORMASI MONITORING PERKEMBANGAN HASIL PROSES 

BELAJAR SISWA DI MADRASAH IBTIDAIYAH SA’ADATUDDAWAM 

PONDOK CABE ILIR BERBASIS WEB  
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Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat mempermudah orang tua dalam 

proses memonitoring perkembangan anak di Madrasah tersebut. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada sistem informasi monitoring dan evaluasi hasil proses 

pembelajaran yang sedang berjalan maka terdapat permasalahan sebagai berikut : 

a. Apakah sistem yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi hasil 

proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik? 

b. Apakah sistem informasi metode monitoring pembelajaran yang berjalan 

saat ini sudah menggunakan sistem komputerisasi? 

c. Apakah metode evaluasi hasil pembelajaran yang digunakan sekolah 

terhadap siswa saat ini sudah terkomputerisasi? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Dalam penulisan dan pembuatan skripsi ini, penulis membatasi masalahnya 

pada : 

a. Penelitian dilakukan hanya pada sistem informasi metode monitoring dan 

evaluasi hasil pembelajaran yang diterapkan sekolah 

b. Penelitian dilakukan pada matapelajaran tertentu (hafalan dan berhitung) 

c. Penelitian dilakukan untuk masa satu tahun proses belajar mengajar  

 

1.4  Maksud dan Tujuan 

Berdasarkan pengamatan dan penelitian, penulis mempunyai maksud dan 

tujuan dalam pembuatan skripsi ini, maksud pembuatan skripsi ini adalah : 

a. Menjadikan sistem yang ada dan berjalan saat ini menjadi sistem yg 

berbasis web 

b. Menjadikan sistem yang ada dan berjalan saat ini menjadi sistem yang 

handal dan modern 

Adapun tujuan dari pembuatan dan penulisan penelitian yang ingin dicapai 

adalah : 

a. Untuk membantu sistem monitoring pembelajaran yang diterapkan 

sekolah 
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b. Untuk membantu kepala sekolah dan guru untuk mengetahui siswa yang 

berprestasi 

c. Untuk membantu pihak orang tua selaku wali murid untuk memantau dan 

mengetahui prestasi yang dicapai anak di sekolah 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

a. Pihak Sekolah 

1) Membantu guru mata pelajaran tertentu untuk mengukur 

perkembangan daya tangkap dan fikir siswa 

2) Membantu sekolah untuk menginformasikan kepada orang tua untuk 

prestasi yang dicapai siswa setiap harinya 

b. Orang Tua 

1) Membantu dalam memantau perkembangan prestasi hasil proses 

belajar anak 

2) Membantu dalam memantau perkembangan sifat dan perilaku anak 

selama proses belajar mengajar 

c. Penulis 

1) Untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemampuan yang pernah 

diterima selama bangku kuliah kedalam kehidupan sehari hari 

2) Mengetahui bagaimana cara membuat dan mengaplikasikan desain 

web menggunakan program php dengan data base MySQL 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Skripsi perancangan sistem informasi ini dibahas dalam lima bab, yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Merupakan pendahuluan yang menjelaskan secara ringkas mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang berbagai literatur yang berkaitan dengan teori, 

konsep, prosedur, metode dan proses yang digunakan sebagai referensi 

dalam penulisan penelitian ini. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang langkah-langkah penelitian yang digunakan sebagai 

pemecahan permasalahan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menguraikan tentang gambaran objek penelitian, analisa sistem 

berjalan, analisa kebutuhan sistem, perancangan aplikasi, serta menguraikan 

tentang sistem usulan, rancangan usulan, serta rancangan aplikasi 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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