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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era sekarang, berkembangan teknologi semakin cepat khususnya 

teknologi smartphone, media smartphone telah meluas di berbagai aspek dunia 

pendidikan, hiburan dan bisnis. Dalam berkembangnya smartphone  salah satu 

yang sedang  di gunakan saat ini adalah android. Hal ini membuat masyarkat 

beradaptasi dengan berkembangnya teknologi smartphone yang sesuai 

kebutuhan. Untuk digunakan dalam kemudahan mendapatkan informasi dan 

komonikasi secara mudah dan cepat. 

Android sebuah sistem operasi yang dikembangkan dari Android Inc. Yang 

dikembangkan di smartphone dan komputer tablet, pengembangan android 

menawarkan kemampuan untuk membangun sebuah aplikasi bermanfaat dan 

berguna, kelebihan android dibandingkan sistem smartphone lainnya adalah 

android bersifat open source code sehingga memudahkan para pengembang 

untuk membuat aplikasi atau membuat fitur-fitur aplikasi yang belum ada dibuat 

sistem operasi android. Berdasarkan dalam kelebihan sistem aplikasi android 

penulis membuat aplikasi nilai rapor pada smartphone berbasis android. 

Pembuatan aplikasi sistem  informasi hasil nilai rapor berbasis android pada 

sekolah MA Nurul Falah Air Mesu, di karenakan belum ada aplikasi informasi 

nilai rapor pada sekolah, sehingga mempermudah orang tua wali santri untuk 

mendapatkan nilai rapor santri. 

Aplikasi nilai rapor pada sekolah MA Nurul Falah Air Mesu merupakan hal 

yang sangat penting bagi orang tua wali santri untuk mendapatkan laporan hasil 

nilai rapor. Aplikasi ini dapat megakses aplikasi nilai rapor dapat digunakan 

untuk melihat hasil rapor santri, nilai UTS, nilai UAS, absensi dan tingkah laku 

berada dalam lingkungan sekolah yang sedang berlangsung. Dengan dibuat 

aplikasi sistem informasi hasil nilai rapor santri, orang tua wali dengan mudah 

mendapatkan informasi yang akurat dan benar melalui smartpone android yang 

selama ini masih menggunakan cara manual, aplikasi ini akan mempermudah 
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untuk mendapatkan informasi hasil nilai rapor kapanpun dan dimanapun selama 

masih tersambung dengan jaringan internet. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis membuat judul skripsi yang berjudul: 

“APLIKASI NILAI RAPOR PONDOK PESANTREN MADRASAH 

ALIYAH (MA) NURUL FALAH AIR MESU SMARTPHONE BERBASIS 

ANDROID”. Berikut ini menurut tinjauan studi yang relevan dengan beberapa 

penelitian saya sebagai berikut: [1] Penelitian Amad Bahtir (2011) Penelitian ini 

berjudul ”RANCANG BANGUN APLIKASI NILAI SISWA AKADEMIK 

SEKOLAH BERBASIS WEB” metode ini menggunakan objek yaitu Rapid 

Application Development (RAD) dalam pengembangan sistem, yang terdiri dari 

fase kostruksi dan fase pelaksanaan. Dengan melakukan demo program dan 

kuisioner terdapat 30 siswa dan seorang guru SMA bahwa 10 % pengguna 

aplikasi ini mudah 90%  sedang.  Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa 

pemrograman PHP (Personal  Home  Page), database MySQL, server Apache 

dan didukung oleh programan lainnya seperti Notepad++, photoshopCS. 

[2]Penelitian Susanto Arizona (2016) Penelitian ini berjudul “SISTEM 

PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN SISWA BERPRESTASI 

MENGGUNAKAN METODE ELECTRE” metode ini  menggunakan yaitu 

metode electre , dimana electre adalah salah satu metode penentan urutan atau 

prioritas dalam penghitungannya melalui metode kombinasi atar alternatif-

alternatif yang muncul. Penulis mencoba merancnang dan membangun sistem 

pendukung keputusan pemilihan siswa berfrestasi dengan merepakan metode 

electre, menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh instansi atau lembaga 

pendidkan sebagai lembaga pertimbangan pengambilan keputusan dan 

menerapkan metode electre dalam menentukan siswa berprestasi. [3] Penelitian 

Abdul Hadi Zulkarnaen (2007) Penelitian ini berjudul “SISTEM INFORMASI 

AKADEMIK BERBASIS ANDROID PADA STMIK GLOBAL 

INFORMATIKA MULTI DATA PALEMBANG” metode ini menggunakan 

metodelogi waterfall. Metodologi waterfall ini memiliki beberapa tahapan yaitu 

Analisis, perancangan sistem, impelementasi, integrasi, operasi dan 

pemeliharaan. Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan metode 
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observasi, wawancara dan studi pustaka. Adapun keluaran yang akan dihasilkan 

dari pengembangan sistem ini adalah aplikasi simpono berbasis Android. Dalam 

pengembangan sistem yang penulis menggunakan bahasa pemrograman java, 

dimana java digunakan untuk membangun aplikasi android, sedangkan basis 

data yang digunakan adalah MySQL. [4] Penelitian Anna Ayu Safitri (2014) 

Penelitian ini berjudul “APLIKASI PEMBELAJARAN AKSARA JAWA 

BERBASIS ANDROID” metode ini menggunakan metode Linear Sequential 

Model. Aksara jawa seolah menjadi salah satu warisan budaya yang terlupakan. 

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pola pelestarian yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat sehingga Aksara Jawa tersebut mampu bertahan dengan 

warisan budaya indonesia. Atas dasar itulah pada penelitian ini dikembangkan 

suatu media sekaligus alat bantu berupa aplikasi pembelajaran Aksara Jawa 

Android. [5] Penelitian Alpin (2015) Penelitian ini berjudul “PEMBUATAN 

APLIKASI SMS GATEWAY UNTUK INFORMASI AKADEMIK PADA 

LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR BE EXCELLENT PACITAN” metode 

Library Research, metode ini digunakan untuk mendapatkan sumber dari buku 

dan karya ilmiah yang ada, Field Research, dilakukan langsung pada lembaga 

yang bersangkutan, dengan adanya layanan sms gateway, mampu memberikan 

informasi langsung kehandphone siswa atau wali siswa yang bersangkutan. [6] 

Penelitian Rizka Liatmaja (2013) Penelitian ini berjudul “PEMBUATAN 

APLIKASI SMS GATEWAY UNTUK INFORMASI AKADEMIK PADA 

LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR BE EXCELLENT PACITAN” metode 

ini menggunakan yaitu metode Library Research dan Field Reseacrh. Metode 

Library Research ini digunakan tujuan untuk memperoleh data-data yang 

bersumber dari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan peneliitian 

sedangkan Field Reseacrh yaitu penelitian lapangan dilakukan langsung pada 

lembaga bimbingan belaja Be Excellent Pacitan untuk mendapatkan data yang 

diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan Sistem Informasi 

Akademik pada lembaga bimbingan belajar Be Excellent Pacitan yang lebih 

informatif kepada siswa maupun orang tua sehingga informasi bisa disampaikan  

dengan lebih cepat dan tepat. [7] Penelitian Arinta Widyaningtyas (2014) 
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Penelitian ini berjudul “SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS SMS 

GATEWAY MENGGUNAKA METODE PROTOTYPE” Metode yang 

digunakan dalam pembuatan sistem tersebut menggunakan metode prototype, 

metode prototype memiliki tahapan – tahapanya itu mengindentifikasi 

kebutuhan pengguna, pengembangan prototype, menentukan apakah prototype 

dapat diterima, membuat kode sistem baru, menguji sistem baru, menentukan 

apakah sistem yang baru dapat diterima dan membuat sistem baru menjadi 

sistem produksi. Pada SMA N 1 Bergegas terdapat beberapa siswa yang tidak 

memberikan surat pemberitahuan kepada orangtua. Surat pemberitahuan yang 

berisi tentang pembayaran uang sekolah setiap bulan, absensi siswa, nilai siswa, 

keaktifan siswa dalam mengikuti ekstrakulikuler yang seharusnya diterima rutin 

setiap bulan oleh pihak orang tua. Masalah tersebut yang menjadikan kendala 

bagi SMA N 1 Bergas dan orangtua siswa dalam memantau perkembangan 

siswa, yang sedang berada dalam lingkungan sekolah yang sedang berlangsung. 

[8] Penelitian Sulihati dan Andriyani (2016) Penelitian ini berjudul “APLIKASI 

AKADEMIK ONLINE BERBASIS MOBILE ANDROID PADA 

UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA” metode dalam pembuatan aplikasi ini 

menggunakan metode berbasis Object Oriented dengan menggunakan model 

desain UML (Unified Modelling Language). Karena keterbatasan mengakses 

akademik online ini yaitu hanya dapat mengakses pada aplikasi mozilla firefox, 

maka peneliti membuat suatu alternatif sekaligus untuk meningkatkan efektivitas 

dalam menggunakan bahasa pemrograman java, dimana java digunakan untuk 

membangun aplikasi android, sedangkan basis data yang digunakan adalah 

MySQL. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang akan dihadapi dalam proses pembuatan penelitian ini, 

dalam pembuatan penelitian : 

1. Bagaimana membuat aplikasi hasil nilai rapor yang dapat digunakan untuk 

melihat hasil nilai rapor? 
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2. Bagaimana membuat aplikasi hasil nilai rapor menggunakan Model 

waterfall dan object oriented? 

3. Bagaimana cara orang tua santri mendapatkan informasi hasil nilai rapor 

santri dari sekolah secara akurat dengan menggunakan android? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Penulis membuat batasan masalah sesuai dengan yang dibuat penelitian ini: 

1. Orang tua yang bisa mengakses informasi hasil nilai rapor hanya orang tua 

wali santri pesantren Madrasah Aliyah (MA) Nurul Falah Air Mesu. 

2. Aplikasi informasi nilai dapat dilihat bagi santri kelas XII mulai dari lulusan 

tahun  2016 

3. Aplikasi ini dibangun hanya untuk sistem operasi android. 

4. Penulis hanya membuat aplikasi hasil rapor menggunaka android. 

5. Aplikasi hanya membahas tentang hasil nilai rapor Madrasah Aliyah Nurul 

Falah Air mesu untuk kelas XII 2016. 

6. Penulis menggunakan model waterfall, metode berorientasi objek, tools 

berupa UML.  

 

1.4.  Metodologi Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membutuhan pengumpulan data yang 

akurat dengan menggunakan beberapa metode penelitian yang berhubungan 

dengan perangkat lunak: 

1. Model waterfall 

Model waterfall yaitu sebuah metode dalam pengembangan sistem yang 

dilakukan untuk membuat pembaharuan sistem yang berjalan, untuk menganalisa 

sistem yang akan mengembangkan atau mengubah suatu sistem prangkat lunak 

dengan menggunakan metode-metode atau model-model yang digunakan untuk 

mengubah sistem perangkat lunak sebelumnya. Dengan memilih alur perangkat 

lunak secara berurut, dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian dan 

tahap pendukung (support). 
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2. Metode berorientasi objek  

Metode berorientasi objek yaitu perangkat lunak bersifat dinamis, hal ini 

disebabkan kebutuhan pengguna berubah dengan cepat. Perkembangan teknologi 

informasi ini memaksa setiap organisasi memperbaharui sistematika, dengan 

demikian perangkat lunak harus dibangun dengan reusabilty tinggi. Metode 

mendukung reusability tersebut yaitu metode berorientasi objek. 

3. Tools 

Tools alat bantu pengembangan sistem ini akan mengunakan Unified 

Modelling Languange (UML), Workflow Diagram, Use Case Diagram (ERD) 

yaitu sebuah metode pemodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem 

secara objek, atau secara definisi Unified Modelling Languange  (UML) yaitu 

sekarang dikenal sebagai bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, di 

perancangan dan juga di sistem software.  

 

1.5. Manfaat  dan Tujuan 

1. Manfaat dari peneltian ini adalah: 

a. Aplikasi ini akan mempermudah untuk mendapatkan informasi yang 

cepat dan akurat. 

b. Dapat mengetahui mata pelajaran bidang mana yang lemah oleh santri. 

c. Dapat mengontrol perkembangan akademik anak jarak jauh. 

d. Mempermudah dalam mengawas tidak hadir dalam masa sekolah yang 

sedang berlangsung. 

2. Tujuan adanya pembuatan penelitian ini: 

a. Apliksi ini dibuat untuk memberikan informasi dengan akurat. 

b. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi hasil nilai rapor sekolah 

yang ditujukan kepada wali santri. 

c. Untuk meningkatkan layanan pembagian hasil nilai rapor santri yang 

bersekolah di Madrasah Aliyah (MA) Nurul Falah Air Mesu. 
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1.6. Sistematika Penelitian 

Laporan skripsi yang dibagi menjadi lima bab dengan isi pokok dalam 

setiap bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, yang merupakan membahas bagi 1 skripsi tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, metodologi 

penelitian manfaat beserta tujuan dan sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan membahas landasan teori merupakan tinjauan pustaka, 

menguraikan teori-teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan 

secara detail. Landasan teori dapat berupa definisi-definisi atau model yang 

langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. Pada bab ini 

juga dituliskan tentang tools/software (komponen) yang digunakan untuk 

pembuatan aplikasi atau untuk keperluan penelitian. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan membahas penelitian terdiri dari 3 bagian utama yaitu 

model pengembangan perangkat lunak, metode penelitian, dan tools (alat 

bantu dalam analisis dan merancang aplikasi). 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi antara lain: struktur organisasi, jabaran tugas dan 

wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, 

analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem, perancangan sistem 

(dalam menjelaskan bab 4, model, metode, dan tools harus dipaparkan 

sesuai dengan uraian). 

 

BAB V PENUTUP  

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari penulis yang 

berhubungan dengan pembuatan laporan penelitian. 


