
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Menurut UUD 1945 pasal 31 ayat 3 tentang pendidikan dan kebudayaan 

disebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem 

pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur 

undang-undang. Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional pasal 26 pendidikan nonformal di 

selenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang 

berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam 

rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Satuan pendidikan nonformal 

terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan 

belajar masyarakat. Lembaga bimbingan belajar merupakan sebuah lembaga 

pendidikan non formal yang berupaya untuk memberikan pelayanan dan ilmu 

pengetahuan khususnya pada generasi muda mulai dari tingkat Sekolah Dasar 

(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Perkembangan lembaga bimbingan belajar sudah mengalami kemajuan 

yang cukup pesat, khususnya di daerah kota Bandar Lampung. Di kota Bandar 

Lampung terdapat beberapa lembaga bimbingan belajar diantaranya Himalaya, 

Nurul Fikri, Al Qolam, Ganesha Operation, Hafara, Primagama dan masih banyak 

lagi lembaga bimbingan belajar yang tersebar di daerah kota Bandar lampung.  

Peningkatan kualitas merupakan salah satu strategi bisnis untuk melayani serta 

memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Seiring dengan berkembangnya waktu 

teknologi dan informasi membuat banyak konsumen yang memanfaatkan 
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teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen khususnya dalam 

perkembangan dunia pendidikan pada umumnya.  

Saat ini pencarian sistem informasi lembaga bimbingan belajar yang ada di 

kota Bandar Lampung masih dilakukan dengan cara manual yaitu melalui brosur, 

banner, spanduk, maupun surat kabar. Selain dengan cara manual, pencarian 

informasi juga mengunakan website dan sosial media, sehingga bagi masyarakat 

bandar lampung khususnya pendatang baru  yang ingin mencari informasi 

lembaga bimbingan belajar datang langsung ke lembaga bimbel atau mencari satu 

persatu lembaga bimbel di website maupun sosial media. 

Untuk mendukung perkembangan lembaga bimbingan belajar dalam hal 

pemasaran (marketing) maka diperlukan solusi yaitu : menyediakan portal 

lembaga bimbingan belajar untuk mengelola informasi lembaga bimbingan belajar 

serta mempermudah akses melalui pencarian informasi tempat-tempat lembaga 

bimbingan belajar yang ada di kota Bandar Lampung. Sistem informasi 

terkomputerisasi ini berisikan seputar ; profil lembaga bimbingan belajar yang ada 

di kota Bandar Lampung. Hal ini hendak dicapai melalui sistem informasi 

berbasis web , pengembangan mengunakan pemodelan objek oriented modeling, 

menggunakan alat visualisasi analisis dan desain unified modeling language. 

Implementasi menggunakan tool Adobe Dreamwaver8, database MySQL, dan 

bahasa pemrograman PHP; output yang hendak di dapat berupa iklan pemasaran 

secara elektronik dan informasi tingkat kepuasan pengunjung website pada setiap 

iklan lembaga bimbel. Melalui cara tersebut, informasi yang diharapkan adalah 

terbangun sistem informasi lembaga bimbingan belajar yang tepat dan cepat, hal 

tersebut penting karena dengan adanya sistem informasi lembaga bimbingan 
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belajar menggunakan media elektronik berbasis web akan memberikan 

kemudahan bagi penyelenggara dalam mempromosikan lembaga bimbingan 

belajar, serta memudahkan masyarakat khususnya pendatang baru untuk 

memperoleh informasi lembaga bimbingan belajar yang ada di kota Bandar 

Lampung. Dengan demikian, penelitian ini berjudul “Pengembangan Sistem 

Informasi Lembaga Bimbingan Belajar di Kota Bandar Lampung”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sistem informasi lembaga bimbingan belajar di kota 

Bandar Lampung  ? 

2. Bagaimana mengimlementasikan sistem informasi lembaga bimbingan 

belajar  di kota Bandar Lampung ? 

1.3. Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini tidak menyimpang dan mengembang dari tujuan semula 

direncanakan sehingga mempermudah memperoleh data dan informasi yang 

diperlukan maka penulis menetapkan batasan masalah yaitu :  

1. Penelitian ini hanya membahas sistem informasi lembaga bimbingan belajar 

di kota Bandar Lampung. 

2. Penelitian ini tidak membahas transaksi atau penerimaan lembaga bimbingan 

belajar. 

3. Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah kota Bandar Lampung, khususnya 

di kecamatan kemiling, kecamatan kedaton, teluk betung, tanjung karang 

pusat. 
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1.4. Keaslian Penelitian 

Keaslian penulisan atau keaslian penelitian ini adalah : 

1. Masalah penelitian adalah kesulitan pada saat pencarian informasi lembaga 

bimbingan belajar khususnya bagi masyarakat pendatang baru. Penelitian ini 

memberi solusi terkait pencarian data secara dinamis agar pencarian data 

dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.  

2. Penelitian yang dimaksud poin satu untuk memudahkan pencarian informasi 

lembaga bimbingan belajar di kota Bandar Lampung berbasis web. 

3. Peneliti menggunakan metode prototype sebagai metode pengembangan 

sistem. 

4. Penelitian ini menghasilkan output berupa iklan pemasaran secara elektronik 

dan informasi tingkat kepuasan pengunjung website pada setiap iklan 

lembaga bimbel. 

1.5. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini : 

1. Untuk mengetahui masalah serta hambatan yang dihadapi dalam kegiatan 

pencarian informasi lembaga bimbingan belajar yang ada di kota Bandar 

Lampung. 

2. Membantu mengatasi masalah pencarian informasi lembaga bimbingan 

belajar yang ada di kota Bandar Lampung. 

3. Untuk mengembangkan sistem informasi lembaga bimbingan belajar dengan 

menyediakan suatu portal (website) yang dapat menampung informasi  atau 

tempat-tempat lembaga bimbingan belajar yang ada di kota Bandar Lampung. 
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4. Diharapkan dapat di implementasikan dan diterapkan  untuk membantu 

penyelengara lembaga bimbingan belajar dalam memberikan informasi 

bimbel kepada masyarakat yang ada di kota Bandar Lampung. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian sekripsi ini adalah : 

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi 

S1 Sistem Informasi Fakultas Teknik & Ilmu Komputer Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

2. Bagi ilmu pengetahuan dapat menambah dan memberikan pemikiran tentang 

sistem informasi lembaga bimbingan belajar. 

4. Bagi penyelenggara bimbingan belajar memperoleh pengembangan sistem 

baru berbasis web, untuk membantu user dalam mengelola informasi lembaga 

bimbingan belajar. 

5. Dapat meningkatkan pelayanan informasi lembaga bimbingan belajar yang  

ada di kota Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 


