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BAB iiI 

PENDAHULIAN 

1.1 Latar iiBelakang 

Taman Pendidikan Al-Qur’an (disingkat TPQ) merupakan Lembaga atau 

kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non formal, jenis 

keagamaan islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-

Qur’an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul islam pada anak usia 

Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan atau Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau 

bahkan yang lebih tinggi. Dimana kurukulimnya ditekankan  pada pemberian 

dasar-dasar membaca Al-qur’an serta membantu pertumbuhan dan perkembangan 

rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut 

Pendidikan adalah salah satu cara strategis dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan Pendidikan adalah modal utama pembangunan suatu bangsa. Hal 

tersebut dapat mengakibatkan kemajuan, kesejahteraan, dan pembangunan bangsa 

untuk meningkatkan kualitas mutu layanan Pendidikan. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengawasi rendahnya mutu pelayanan 

Pendidikan adalah dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen. Sistem 

Informasi Manajemen adalah sebuah system terstruktur yang digunakan untuk 

mengelola data secara komputerisasi. 

Kebutuhan akan sistem informasi saat ini telah mencangkup berbagai bidang 

baik itu Lembaga pemerintahan maupun swasta. Salah satu implementasi system 

informasi yang terdapat dalam hal manajemen Pendidikan Sistem Informasi 

manajemen Pendidikan merupakan suatu system informasi untuk kebutuhan 

manajemen lembaga pendidikan dalam hal ini adalah Taman Pendidikan Al-

Qur’an. Saat ini sistem informasi manajemen Pendidikan dikembangkan oleh 

seluruh sekolah mulai dari proses pendaftaran siswa baru, proses akademik, 

administrasi, hingga oprasional siswa menjadi alumni.  
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Taman Pendidikan Al-Qur’an Nurul Iman Desa Zed merupakan Lembaga 

Pendidikan islam non formal yang ada di Desa Zed, Dalam rangka meningkatkan 

kualitas pendidikan agama dilingkungan Desa Zed dan merespon kebutuhan 

masyarakat sekitar terhadap Pendidikan Al-Qur’an bagi anak-anak usia dini dan 

Pendidikan dasar, dikembangkan Taman Pendidikan Al-Qur’an yang dapat 

menjawab tantangan kemajuan zaman.  

Taman Pendidikan Al-Qur’an Nurul Iman ini didirikan pada tahun 1988 dan  

sampai saat ini masih eksis, serta telah berlangsung pembelajaran secara intensif, 

dengan menerapkan pembelajaran klasikal dan intensif class sehingga output  

lulusan dari Taman Pendidikan Al-Qur’an ini diharapkan benar-benar telah 

matang memahami bacaan  Al-Qur’an.. Saat ini Taman Pendidikan Al-Qur’an 

Nurul Iman Desa Zed masih menggunakan system manual, penyimpanan data-

data masih dalam berbentuk arsip yang disimpan dalam sebuah map dan tidak 

beraturan, sehingga membutuhkan ketelitian yang tinggi dan memakan waktu 

yang cukup lama untuk mencari data yang diinginkan serta dapat menyebabkan 

hilangnya arsip yang telah disimpan.  

Saat ini Taman Pendidikan Al-Qur’an Nurul Iman Desa Zed masih 

menggunakan system manual dalam hal menginput data administrasi seperti 

menginput data santri, menginput data ustadz-ustadzahnya, menginput 

pembayaran iuran bulanan santri, laporan bulanan keadaan santri dan pengajar, 

dan lain-lainya. penyimpanan data-data masih dalam berbentuk arsip yang 

disimpan dalam sebuah map dan tidak beraturan, sehingga membutuhkan 

ketelitian yang tinggi dan memakan waktu yang cukup lama untuk mencari data 

yang diinginkan serta dapat menyebabkan hilangnya arsip yang telah disimpan.  

Oleh karena itu dengan ini saya selaku penulis, ingin melakukan penelitian ini 

bertujuan untuk menginplementasikan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan  

pada Taman Pendidikan Al-Qur’an Nurul Iman agar dapat membantu untuk 

menerapkan spstem informasi manajemen yang mampu menghasilkan informasi 
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yang akurat dan tepat waktu untuk mengevaluasi kinerja Taman Pendidikan Al-

Qur’an. 

Dengan latar belakang masalah yang ada pada Taman Pendidikan Al-Qur’an 

Nurul Iman sedikitnya informasi tentang impementasi sistem informasi 

manajemen, system ini dibangun untuk menyajikan informasi yang berkaitan 

dengan manajemen yang ada pada Taman Pendidikan Al-Qur’an, maka penulis 

tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang tertuang dalam skripsi dengan 

judul “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Pada Taman 

Pendidikan Al-Qur’an Nurul Iman Desa Zed Dengan Model Waterfall” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah :  

a. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi manajemen pada Taman 

Pendidikan Al-qur’an Nurul Iman Desa Zed ?  

b. Bagaimana Pelayanan Administrasi di Taman Pendidikan Al-qur’an Nurul 

Iman jika system ini diterapkan ?  

c. Bagaimsna hasil system informasi manajemen pendidikan Taman Pendidikan 

Al-Qur’an Nurul Iman yang sudah diterapkan oleh TPQ tersebut ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman maka penulis memberikan Batasan 

masalah pada penelitian ini difokuskan pada : 

a. Sistem informasi manajemen Pendidikan akan dirancang berbasis desktop. 

b. Sistem ini hanya dibuat untuk Taman Pendidikan Al-Qur’an Nurul Iman desa 

Zed. 

c. Sistem ini hanay di akses oleh admin yaitu bagian Tata Usaha (TU). 

d. Sistem informasi manajemen Pendidikan yang dibuat berupa pengelolaan data 

santri, data ustadz-ustadzah, data kelas, pembayaran iuran bulanan, jadwal 

mata pelajaran, serta laporan bulanan. 
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e. Sistem informasi yang dirancang hanya dapat membuat data santri, data 

ustadz-ustadzah, data kelas, pembayaran iuran bulanan, jadwal mata pelajaran, 

serta laporan bulanan. 

f. Faktor-faktor yang menjadp penghambat dan pendukung terhadap 

pelaksanaan manajemen pada Taman pendidikan al-qur’an Nurul Iman Desa 

Zed. 

g. Sistem ini akan berfungsi sebagai pemberi dan pengelola informasi serta 

proses belajar mengajar yang akan dilakukan oleh ustadz-ustadzah dan santri. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui implementasi sistem informasi manajemen pendidikan pada 

Taman Pendidikan Al-Qur’an Nurul Iman Desa Zed. 

b. Memberikan informasi secara cepat dan tepat baik mengenai proses 

manajemen sistem informasi maupun informasi mengenai proses pelaksanaan 

belajar mengajar pada Taman Pendidikan Al-Qur’an Nurul Iman Desa Zed. 

c. Membentuk model implementasi sistem informasi manajemen yang mampu 

menghasilakn informasi yang relevan dan tepat waktu serta mengevaluasi 

kinerja pada Taman Pendidikan Al-Qur’an Nurul Iman Desa Zed. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan sebagai upaya perbaikan masalah yang terkait Sistem Informasi 

Manajemen Pendidikan pada Taman Pendidikan Al-Qur’an Nurul Iman yang 

sebelumnya masih manual untuk melakukan pencatatan Sistem Informasi 

Manajemen yang sudah terkomputerisasi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika pembahasan skripsi ini merupakan gambaran dari skripsi secara 

keseluruhan, akan tetapi agar mudah difahami, maka penulis membaginya 

menjadi 5 bab sebagai berikut : 



 

5 
 

BAB I  PENDAHULUAN 

Peneliti sajikan pada bagian pertama isi skripsi yang di dalamnya 

merupakan uraian dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini akan membahas tentang teori-teori pendukung, model, 

metode, dan tools yang digunakan dalam penelitian serta tinjauan 

Pustaka yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berhubungan 

dengan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan pada 

Taman Pendidikan Al-Qur’an Nurul Iman dengan Model Waterfall. 

BAB III  METEDOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai gambaran 

metode dan Tools yang akan digunakan pada penelitian ini. 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Pada bab ini peneliti sajiakan inti dari skripsi ini yang didalamnya 

merupakan pembahsan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari 

analisis, desain, hasil testing dan implementasinya. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah 

dilakukan peneliti. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada 

pada penelitian serta hasil dari penyelasaian penelitian yang bersifat 

analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar 

untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak 

lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian dan sebagai bahan 

pertimbanganselanjutnya. 


