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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi sekarang ini, komputer merupakan alat yang

sangat dibutuhkan oleh banyak instansi-instansi perusahan milik negara maupun

swasta.Pemakaian komputer saat ini sangat berkembang pesat disegala bidang

sesuai dengan kemajuan zaman. Kebutuhan akan informasi yang akurat dan tepat

waktu untuk menyajikan data yang lengkap sangatlah diperlukan baik pada

instansi. Sejalan dengan lajunya perkembangan dunia teknologi modern tersebut,

mengakibatkan perubahan kehidupan manusia dalam menangani setiap

permasalahan yang terjadi yang ada hubungannya dengan proses pembanguanan

secara penyeluruh. (kusnawati, 2012, hal. 45)

Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang berkembang

dengan cepatnya sehinggaa telah membawa dunia memasuki era baru yang lebih

cepat dari yang pernah di bayangkan sebelumya. Penggunaan teknologi informasi

memiliki keuntungan utama yaitu  pada suatu instansi atau lembaga mempunyai

kemampuan untuk berkomunikasi dan memberikan informasi  dengan cepat untuk

semua organisasi maupun pihak-pihak yang terkait, teknologi informasi ini yaitu

menggunakan komputer sebagai sarana untuk menunjang sistem informasi yang

dapat memberikan hasil yang lebih berupa informasi akurat, handal dan cepat dari

sistem bila berjalan dengan baik karena sesungguhnya keguanaan informasi untuk

mengurangi hal ketidak pastian didalam proses pengambilan keputusan tentang

suatu keadaan. Instansi Sekolah atau lembaga pendidikan  sangat membutuhkan
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keberadaan suatu sistem informasi yang akurat dan handal dalam mencangkup

kebutuhan kinerja guru dan staf Sekolah dan murid.(Purnamasari, 2014, hal. 24)

Raporadalah buku yang berisi nilai kepandaian dan nilaisiswa  diSekolah

yang dapat digunakan sebagai acuan penilaian siswa selama mengikuti

pembelajaran di Sekolah. Dengan adanya buku rapor guru dan orang tua dapat

memantau bagaimana perkembangan siswa selama menerima proses belajar

mengajar di Sekolah. Pentingnya rapor bagi pendidikan di Indonesia adalah secara

tolak ukur seorang siswa sudah berhasil menyelesaikan kegiatan belajarnya di

sekolahdalam bentuk penilaian dan berfungsi sebagai penunjang siswa guna

melanjutkan belajarnya kejenjang yang lebih tinggi.(Septirahayu, 2018, hal. 14)

Kinerja dapat pula disebut dengan hasil kerja atau prestasi yang

didapatkan oleh guru di sekolah hasil dari kinerja yang diperoleh selama proses

penggunaan aplikasi rapor digital di Sekolah apakah dapat meningkatkan dari

pada kinerja guru. Dalam penggunaan aplikasi rapor digital ini dapat dilihat

bagaimana kinerja guru dalam penggunaan apliksi rapor digital selain itu guru

harus dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya baik berhubungan

dengan komputer dan lain sebagainya.

Sekolah merupakan institusi yang mempunyai salah satu tugas adalah

memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menyiapkan sumber daya

manusia atau memberikan kontribusi baik terhadap masyarakat sekolah baik

untuk meningkatkan kinerja guru ataupun memberikan dampak positif bagi

siswa.Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan arus globalisasi telah

membawa perubahan disemua aspek kehidupan.persaingan global dan proses

demokrasi sangat diperlukan sumber daya manusia yang berkulitas.
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Berdasarkan hasil observasi di Madrasah Aliyah Nahdlatul Wathan

Bima Maroa merupakan Sekolah swasta yang telah menggunakan Aplikasi Rapor

Digital semenjak tahun 2018 semester satu. Dengan keterbatasannya alat

elektronik dan kurangnya pengetahuan gurudalam mengetahui komputer di

Sekolah bukan berarti mereka menjadikan suatu alasan untuk tidak menerapkan

aplikasi raport dalam penilaian siswa.Dalam segala bidang pekerjaan pada

umumnya telah menggunakan aplikasi dengan dasar elektronik. Tujuannya agar

dapat mengelola data dengan mudah dan cepat. Tidak ketinggalan dalam bidang

pendidikan sering menggunakan aplikasi perangkat lunak untuk membantu kinerja

guru di Sekolah. Berdasarkan latar belakang diatas, membuat peneliti tertarik

untuk melaksanakan penelitian di SekolahMadrasah Aliyah Nahdlatul Wathan

Bima Maroa degan judul ”Efektivitas Penggunaan Aplikasi Rapor Digital Di

Madrasah Aliyah Nahdlatul Wathan Bima Maroa”.

1.2Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Rapor

Digital Di Madrasah Aliyah Nahdlatul Wathan Bima Maroa ”.

1.3 Rumusan Masalah

1.3.1 Bagaimana Penggunaan Aplikasi Rapor Digital Di Madrasah Aliyah

Nahdlatul Wathan Bima Maroa?

1.3.2 Bagaimana Kinerja Guru dalam Penggunaan Aplikasi Rapor Digital Di

Madrasah Aliyah Nahdlatul Wathan Bima Maroa?

1.3.3 Bagaimana Kendala yang Dihadapi Guru dalam Penggunaan Aplikasi

Rapor Digital Di Madrasah Aliyah Nahdlatul Wathan Bima Maroa
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1.3.4 Bagaimana Efektivitas Penggunaan Aplikasi Rapor Digital Di

Madrasah Aliyah Nahdlatul Wathan Bima Maroa?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Untuk mendeskripsikanpenggunaan aplikasi rapor digital di Madrasah

Aliyah Nahdlatul Wathan Bima Maroa

1.4.2 Untuk mendeskripsikan kinerja guru dalam penggunaan aplikasi rapor

di Madrasah Aliyah Nahdlatul Wathan Bima Maroa.

1.4.3  Untuk mendeskripsikankendala yang dihadapi guru dalam penggunaan

aplikasi rapor digital di Madrasah Aliyah Nahdlatul Wathan Bima

Maroa.

1.4.4  Untuk mendskripsikan efektivitas penggunaan aplikasi rapor digital di

Madrasah Aliyah Nahdlatul Wathan Bima Maroa.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1.5.1.1 Sebagai bahan masukan kepada peneliti yang bertujuan

untuk mendalami tentang masalah yang berkaitan

dengan efektivitas penggunaan aplikasi rapor digital

1.5.1.2 Untuk masukan bagi para kepala Sekolah, guru, tenaga

kependidikan lainnya tentang efektivitas penggunaan

aplikasi raport digital.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan

dan wawasan bagi penyusun.
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1.5.2.2 Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan acuan

penelitian-penelitian yang relevan di masa-masa yang akan

datang.

1.5.2.3 Sebagai bahan informasi bagi Masyarakat, Dosen, dan

mahasiswa/mahasiswi untuk lebih mengetahui dan

meningkatkan pengetahuannya terkait efektivitas

penggunaan aplikasi rapor digital dan dapat dijadikan

sebagai pelajaran serta dapat digunakan sebagai pijakan

dalam rangka pelaksanaan penelitian berikutnya.

1.6 Definisi Operasional

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, Variabel pertama

Efektivitas,Variabel kedua Penggunaan Aplikasi Rapor Digital Untuk

menghindari kesalah pahaman dalam pendeskripsian variabel tersebut maka perlu

pengertian sebagai berikut:

1.6.1 Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui

seberapa besar hasil yang diperoleh dalam sebuah layanan atau program atau

sistem sehingga dapat dikatakan berhasil atau mencapai suatu tujuan yang

sesuai dengan harapan yang diinginkan. Efektivitas yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah melihat apakah dengan adanya aplikasi rapor digital

efektif digunakan oleh guru dalam proses penilaian siswa, dan juga berhasil

atau tidaknya guru dalam menggunakan aplikasi rapor digital di Madrasah

Nahdlatul Wathan Bima Maroa.
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1.6.2  Aplikasi Rapor Digital

Aplikasi Rapor Digital (ARD) merupakan aplikasi yang dibuat

oleh pemerintah dalam rangka memudahkan guru dalam memberikan

output nilai peserta didik dalam satu semester. Aplikasi rapor digital yang

dimaksud dalam penelitianini adalah melihat kinerja guru dalam

penggunaan aplikasi rapor digital dalam penilaian siswa di Madrasah

Aliyah Nahdlatul Wathan Bima Maroa.


