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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Taman Pendidikan Al-quran (TPA) merupakan salah satu pendidikan 

informal pada masyarakat yang mengajarkan nilai-nilai agama Islam yang 

bertumpu pada al-qur’an dan al hadits serta membimbing santri menjadi taat 

beragama.  Dengan adanya Taman pendidikan al-qur’an materi tentang sejarah, 

do’a dan arti lafal al-qur’an diharapkan para santri menjadi generasi yang Islami 

dan taat beragama. Taman Pendidikan Al-qur’an Masjid Multazam adalah salah 

satu Taman pendidikan Al-Qur’an yang ada di Yogyakarta, yang masih 

menggunakan metode manual dalam pendataan santri, pendataan kelas iQro/ 

Al’Quran dan data pembayaran SPP. 

Taman Pendidikan Al-qur’an (TPA) Masjid Multazam yang masih 

menggunakan metode manual dalam penyampain dan pendataan yang dapat 

mengakibatkan informasi yang tersampaikan dapat diragukan dalam kebenaranya 

dan tidak efisien. Dengan demikian Taman Pendidikan Al-Qur’an membutuhkan 

metode baru dalam penyampain informasi dan pendataan. Data pembayaran SPP 

akan lebih mudah di sampaikan dan lebih akurat. Hal ini juga dapat menjadi metode 

baru dalam mengenalkan teknologi kepada santri Taman Pendidikan Al-Qur’an 

Multazam  

Adanya Website pada Taman Pendidikan Al-Qur’an Multazam diharapkan 

dapat membatu dan mempermudah pengurus dalam mengelola Taman Pendidikan 

Al-Qur’an Multazam baik dari data pengajar, santri dan infak. Penyampaian 

informasi akan lebih mudah, akurat dan efisien dengan adanya Website pada Taman 

pendidikan Al-Qur’an Multazam 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Taman pendidikan al-qur’an Multazam masih menggunakan lembar 

santri untuk mendata hasil ngaji santri setiap harinya dan hafalan yang 

tidak didata oleh pengajar sehingga tidak tahu hafalan apa saja yang 

sudah di ingat santri. 

2. Pembayaran SPP yang masih menggunakan alat tulis, kalkulator dan 

buku sebagai media pencatatan laporan setiap harinya, sehingga masih 

rawan hilangnya data pembayaran SPP. 

3. Tidak adanya penyampaian informasi dari pihak pengurus Taman 

pendidikan al-qur’an sehingga orang tua santri tidak dapat memonitoring 

anaknya dalam pembelajaran al-qur’an. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan 

diselesaikan dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana data hasil ngaji santri dan hafalan santri dapat tercatat dan 

dapat disajikan dalam bentu laporan. 

2. Bagaimana data pembayaran SPP dapat disimpan dan lebih akurat dalam 

penyajian pelaporanya. 

3. Bagaimana website dapat menyajikan informasi data santri, pengurus 

dan Pembayaran SPP dengan mudah dipahami oleh masyarakat disekitar 

Taman Pendidikan al-qur’an Multazam



3 

 

 

 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas didapatkan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Sistem dibuat menggunakan bahasa pemmrograman C# dan database 

SQL SERVER. 

2. Website yang dibuat meliputi pendataan santri, pengurus dan pendataan 

hasil akademis santri. 

3. Sistem yang dibuat meliputi proses pembayaran SPP dan cetak bukti 

pembayaran. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Membuat website TPA Al-Mutazam untuk mengelola data akademis  

2. Mempermudah pengajar dalam menambah data pembayaran SPP dan 

menyediakan bukti pembayaran SPP. 

3. Menghasilkan laporan akademis santri dan laporan pembayaran SPP. 

Manfaat penelitian ini adalah:  

1. Meningkatkan jumlah santri pada Taman Pendidikan Al-Qur’an 

2. Data pembayaran SPP yang di tampilkan pada website sehingga 

mendapat kepercayaan lebih oleh masyarakat. 

3. Monitoring orang tua santri lebih mudah dengan adanya website pada 

Taman pendidikan Al-Qur’an Multazam. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika susunan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

BABI: PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, maksud, dan sistematika 

penulisan pada tugas akhir ini.  

BABII: TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

Bab ini menjelaskan kajian pustaka dan teori-teori pemecah masalah yang 

digunakan sebagai pendukung segala sesuatu yang berhubungan dengan topik 

penelitian ini. 

BABIII: METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan rancang sistem agar dapat diimplementasikan di dalam sistem 

yang sesuai harapan mengacu pada teori-teori penunjang dan metode yang sudah 

dijelaskan pada bab sebelumnya. 

BABIV: HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan  hasil yang diperoleh dari seluruh penelitian dan dilakukan 

pengujian terhadap hasil implementasi sistem kemudian menganalisa agar sistem 

berjalan sesuai dengan perancangan pada bab-bab sebelumnya. 

BABV: KESIMPULAN  

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diambil dari 

penelitian ini dan saran untuk pengembangan lebih lanjut. 

 


