
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi membuat berbagai kemudahan dalam 

segala aspek kehidupan masyarakat. Kemudahan-kemudahan tersebut membuat 

masyarakat sangat mudah memperoleh informasi yang mereka inginkan hanya 

dengan mengkases atau membuka sebuah situs website sesuai dengan apa yang 

meraka cari. Untuk mendapatkan informasi masyarakata tidak harus lagi datang 

untuk memperoleh informasi yang diinginkan, baik itu informasi pendidikan 

maupaun informasi yang lain.  

Bimbel Hafara adalah sebuah akademi atau lembaga pendidikan yang 

menerapkan konsep nilai kemanusian, hubungan persahabatan yang hangat antar 

karyawan, tentor dan siswa. Hal tersebut jugalah yang membuat belajar di Bimbel 

Hafara menjadi sangat menyenangkan. Bukan hanya itu proses belajar di hafara juga 

dialiri dengan nafas religius. Dengan mengusung Ruh lembaga : hadza min fadli 

rabbi [ini ialah karunia tuhanku]. Bimbel Hafara sendiri didirikan tahun 2013 di 

Bandar Lampung, tepatnya tanggal 16 Mei 2013. Saat ini Hafara telah memiliki 5 

Cabang yang tersebar di Lampung dan akan terus berkembang. Hal tersebut dapat 

dicapai karena Hafara memiliki karakter lembaga yang yaitu : Humanist, Fun and 

Religious Academy. 

Di Bandar Lampung Hafara memiliki 4 cabang untuk melakukan bimbingan 

belajar. Setiap cabang memiliki staff tersendiri yang akan mengurusi pendaftaran 

maupun penjadwalan dalam proses bimbingan belajar. Pada Hafara di Bandar 

Lampung , sistem pendaftaran yang tersedia biasanya calon siswa yang ingin 
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melakukan pendaftaran harus datang langsung ke salah satu cabang yang ada untuk 

memperoleh informasi tanggal pendaftaran, syarat pendaftaran serta kuota yang 

tersedia untuk setiap cabang. Hal ini membuat calon siswa yang memiliki jarak 

rumah yang cukup jauh dari salah satu cabang Hafara akan membutuhkan waktu 

yang lama serta biaya yang bertambah dalam hal memeperoleh informasi 

pendaftaran saja. Selain itu belum adanya sistem informasi yang memberikan 

update informasi pendaftaran serta pendaftarannya membuat calon siswa harus 

datang langsung ke salah satu cabang Hafara di Bandar Lampung sehingga cukup 

sulit dan lama. Dalam hal penjadwalan Hafara Bandar Lampung juga belum 

memiliki sistem informasi yang memberikan informasi jadwal untuk setiap siswa 

yang telah melakuan pendaftaran, sehingga ketika ada perubahan jadwal atau update 

jadwal baru mereka harus datang dan menanyakan ke staff atau papan informasi 

yang ada pada salah Hafara.  

Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Sistem Informasi Pendaftaran dan Penjadwalan pada 

Bimbingan Belajar Hafara di Bandar Lampung Berbasis Web” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah yaitu : 

1. Bagaimana merancang sebuah sistem informasi pendaftaran dan 

penjadwalan pada bimbingan belajar Hafara Bandar Lampung berbasis 

web? 

2. Bagaimana memberikan informasi tentang pendaftaran dan penjadwalan 

agar lebih  mudah dan cepat? 
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1.3 Batasan Masalah 

1. Sistem yang akan dibangun hanya akan membahas proses pendaftaran dan 

penjadwalan. 

2. Pada proses pendafataran tidak membahas proses pembayaran. 

3. Sistem yang dibangun bisa mencangkup secara online. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membangun sebuah sistem informasi pendaftaran dan penjadwalan pada 

bimbingan belajar Hafara di Bandar Lampung berbasis web. 

2. Menyediakan sebuah media informasi yang mudah dan cepat untuk 

diperoleh serta diakses. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memudahkan calon siswa yang ingin mendaftar untuk memperoleh 

informasi pendaftaran serta melakukan pendaftaran tanpa harus datang 

langsung. 

2. Memudahkan siswa dalam mengetahui jadwal serta informasi terkait 

perubahan jadwal pada Hafara Bandar Lampung. 
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1.6       Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan penulis dalam melakukan pengumpulan data yaitu: 

1. Wawancara : melakukan wawancara langsung dengan pihak Bimbingan Belajar 

Hafara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan sebagai 

bahan penulisan laporan.  

2. Observasi : mendapatkan data-data dan fakta dari pengamatan langsung di 

lokasi penelitian yaitu Bimbingan Belajar Hafara Cabang Pagar Alam.  

3. Studi Pustaka : dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan membuat 

catatan yang bersumber pada bahan-bahan pustaka yang mendukung dan 

berkaitan dengan penelitian ini khususnya dalam pengembangan Sistem 

Pendukung Keputusan. Selanjutnya dengan cara mempelajari dan memahami 

jurnal dan buku-buku referensi, yang berhubungan dengan masalah yang akan 

dibahas dalam karya ilmiah ini. Hal ini dimaksudkan agar penulis memiliki 

landasan teori yang kuat.   

1.7      Sistematika Penulisan 

Sistem penyusunan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling 

berhubungan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan.Sistematika 

penulisan tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Metodologi Pengumpulan 

Data, dan Sistematika Penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori penunjang pembuatan sistem yang membahas 

tentang Sistem Informasi Pendaftaran dan Penjadwalan pada Bimbingan 

Belajar Hafara di Bandar Lampung Berbasis Web. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Analisis dan perancangan sistem antara lain berisi tentang konsep dan 

kondisi tool-tool atau alat-alat bantu yang diperlukan untuk instalasi sistem 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berisi tentang Penyusunan Tugas Akhir (TA) dan pembahasan mengenai 

Sistem Informasi Pendaftaran dan Penjadwalan pada Bimbingan Belajar 

Hafara di Bandar Lampung Berbasis Web. use case,class diagram,document 

dan metode analisis pengembangan extreme programming. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Berisi simpulan serta saran-saran penulis pada Sistem Informasi Pendaftaran 

dan Penjadwalan pada Bimbingan Belajar Hafara di Bandar Lampung 

Berbasis Web 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


