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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat cepat, 

khususnya dibidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi saat 

ini sangat mendukung dalam perkembangan sektor-sektor lainya, seperti 

perdagangan, pendidikan, komunikasi, perindustrian, pariwisata, dan lain 

sebagainya. salah satu fungsi teknologi informasi pada bidang pendidikan yaitu 

sebagai media pengetahuan, dan promosi.  

Teknologi informasi adalah salah satu contoh produk teknologi yang 

berkembang pesat yang dapat membantu manusia dalam mengolah data serta 

menyajikan sebuah informasi yang berkualitas. Salah satu bidang yang 

membutukan suatu sistem informasi yaitu bidang pendidikan, baik pendidikan 

formal seperti Sekolahan, maupun pendidikan non formal seperti Pondok 

Pesantren. 

Pondok pesantren merupakan sistem pendidikan agama Islam yang tertua 

sekaligus merupakan ciri khas yang mewakili Islam tradisional Indonesia yang 

eksistensinya telah teruji oleh sejarah dan berlangsung hingga kini. Pada mulanya 

merupakan sistem pendidikan Islam yang dimulai sejak  munculnya masyarakat 

Islam di Indonesia. Munculnya masyarakat Islam di Indonesia berkaitan dengan 

proses Islamisasi, dimana proses Islamisasi terjadi melalui pendekatan dan 

penyesuaian dengan unsur-unsur kepercayaan yang  sudah ada sebelumnya, 

sehingga terjadi percampuran atau akulturasi. Saluran Islamisasi terdiri dari 
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berbagai cara antara lain melalui perdagangan, perkawinan, pondok pesantren dan 

kebudayaan atau kesenian. Secara definisi, pesantren merupakan lembaga 

pendidikan tradisional Islam untuk belajar memahami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran–ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral 

agama sebagai pedoman hidup sehari-sehari dalam masyarakat (Abawihda, 2002).  

Pondok Pesantren Nurul Qodiri merupakan salah satu pondok pesantren 

yang ada di Lampung Tengah, Pondok ini mempunyai sistem pendidikan Formal 

dan juga Non-Formal. Pondok pesantren Nurul Qodiri didirikan pada tanggal 01 

april 2005, yang beralamatkan di Lempuyang Bandar, Kec. Way Pengubuan, Kab, 

Lampung Tengah, Prov. Lampung. Dalam pelaksanaan kerja organisasi pondok 

pesantren Nurul Qodiri telah memakai perangkat komputer, tetapi dalam 

penggunaanya belum secara menyeluruh, hanya memanfaatkan untuk pembuatan 

surat-surat dan laporan-laporan. Selain itu dalam pengolahan datanya yang masih 

menggunakan buku besar sehingga data-datanya masih belum tersusun secara 

rapi. Hal ini dapat menyebabkan terlambatnya pembuatan laporan karena sulitnya 

mendapatkan informasi dalam waktu yang cepat. Pengolahan data nilai dalam 

bentuk berkas yang dilakukan oleh divisi tata usaha masih dimungkinkan hilang 

sehingga menyulitkan divisi tata usaha ketika akan membuat laporan hasil belajar 

siswa yang baru. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengajukan usulan penelitian 

skripsi yang berjudul “Sistem Informasi Sekolah di Pondok Pesantren Nurul 

Qodiri”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi sekolah yang dapat diterapkan 

dalam pondok pesantren Nurul Qodiri ? 

2. Bagaimana cara mengimplementasikan sistem informasi sekolah berbasis 

Web di pondok pesantran Nurul Qodiri ? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang ada maka ruang lingkup penelitian 

dibatasi pada : 

1. Aplikasi ini hanya dapat melakukan pengolahan data, seperti data santri, 

data guru, data kelas, kurikulum dan penilaian hasil belajar, serta 

memberikan informasi pengumuman yang ada di pondok pesantren Nurul 

Qodiri. 

2. Hanya membatasi sistem informasi untuk pondok pesantren Nurul Qodiri. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Merancang sistem informasi sekolah di pondok pesantren Nurul Qodiri, 

untuk memudahkan dalam mengelola data-data yang ada. 

2. Untuk mengimplementasikan aplikasi atau program berbasis PHP dan 

database MySQL yang dapat mengelola data yang ada di pondok pesantren 

Nurul Qodiri. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Menambah wawasan penulis tentang sistem informasi khususnya dalam 

membangun sistem informasi sekolah. 

2. Memudahkan pihak pondok pesantren dalam memperoleh informasi yang 

dibutuhkan untuk pengambilan data akademik yang lebih tepat dan akurat. 

3. Dapat mempromosikan pondok pesantren secara luas melalui sistem 

informasi secara online. 

4. Dapat menjadi sumber informasi dan masukan yang dapat digunakan 

dalam penelitian selanjutnya. 


