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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lembaga Kajian Islam Pesantren Ummul Quroo merupakan salah satu 

lembaga pendidikan yang dikhususkan untuk mempelajari qawaidul lughah, 

nahwu, sharaf, ushul, balaghah, dan ilmu alat (kitab kuning). Pesantren ini 

didirikan pada tahun 2005 oleh Ustadz Choiruddin. Saat ini posisi ketua yayasan 

pesantren dijabat oleh Ustadz Dicky Syasqomullah dengan visi Pesantren yaitu 

Terwujudnya Al-Ulama’ Warosatul Anbiya’. 

Lembaga Kajian Islam Pesantren Ummul Quroo ingin meningkatkan 

kualitas mutu pendidikannya serta ingin mempermudah dalam pengelolaan data-

data didalamnya. Selama ini pengelolaan data siswa, guru dan data akademis 

lainnya hanya ditulis di buku dan disimpan di Microsoft Excel, sehingga untuk 

proses pembagian wali kelas dan pembagian kelas siswa baru masih dilakukan 

berdasarkan catatan di buku kelas dan wali kelas.  

Pada Ummul Quroo proses pembagian wali kelas ditentukan dari kriteria 

penguasaan mata pelajaran pada tiap kelas yang sudah ditentukan oleh pihak 

Pesantren. Jika guru tersebut menguasai materi kelas 3, maka guru tersebut 

ditempatkan menjadi wali kelas 3. Hal ini juga diterapkan pada kelas 2 dan 1. 

Untuk proses pembagian kelas baru ditambahkan dari riwayat pendidikan siswa. 

Apabila riwayat pendidikan terakhir siswa adalah tiga SD sampai enam SD maka 

siswa ditempatkan pada kelas 1 junior. Sedangkan riwayat pendidikan terakhir 
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siswa adalah satu SMP sampai Perguruan Tinggi maka siswa ditempatkan pada 

kelas 1 senior.  

Permasalahan pada Pesantren Ummul Quroo saat ini adalah: 

1. Membutuhkan proses yang cukup lama untuk membagi siswa baru, yaitu 

selama satu minggu untuk membagi kelas siswa baru . 

2. Kesulitan untuk mencari data siswa dan guru, karena belum ada penyimpanan 

data yang tepat. 

3. Membutuhkan proses cukup lama dalam pemilihan wali kelas, yaitu selama 

satu minggu untuk pemilihan wali kelas. 

Untuk menyelesaikan masalah yang ada diatas, maka solusi yang 

ditawarkan adalah merancang bangun Aplikasi Pembagian Wali Kelas Berbasis 

Website yang dapat membantu mempermudah proses pembagian wali kelas di 

Pesantren Ummul Quroo. Adapun fasilitas yang ada pada aplikasi tersebut adalah 

pembagian wali kelas, pembagian siswa baru dan  pengelolaan data siswa atau 

guru. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan 

permasalahan tersebut, yaitu: Bagaimana merancang dan membangun Aplikasi 

Pembagian Wali Kelas pada Lembaga Kajian Islam Pesantren Ummul Quroo. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada pembuatan aplikasi ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Data yang akan digunakan adalah data siswa, data guru dan data kelas pada 

Pesantren Ummul Quroo. 

2. Aplikasi ini hanya membahas tentang pembagian wali kelas dan penentuan 

kelas bagi siswa baru. 

3. Pembagian wali kelas berdasarkan kriteria kompetensi bidang ajar wali kelas 

yang telah ditentukan pihak pesantren. 

4. Pembagian siswa baru berdasarkan riwayat pendidikan siswa. 

5. Aplikasi ini tidak membahas penjadwalan pelajaran. 

6. Laporan yang dihasilkan berupa Daftar Wali Kelas beserta Nama Siswa pada 

kelas tertentu. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan pembuatan aplikasi ini 

adalah merancang dan membangun Aplikasi Pembagian Wali Kelas Berbasis Web 

pada Pesantren Ummul Quroo. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Memudahkan untuk membagi siswa baru berdasarkan riwayat pendidikan 

siswa. 

2. Memudahkan bagian admin untuk  menyimpan dan mengelolaan data siswa 

dan guru. Memudahkan untuk pemilihan wali kelas.  


