
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Guru (pendidik) sebagai peran pembimbing dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar. Menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa merasa aman 

dan berkeyakinan bahwa kecakapan dan prestasi yang dicapai mendapat 

penghargaan dan perhatian sehingga dapat meningkatkan motivasi berprestasi 

siswa. Guru biasanya memiliki tugas yang berbeda-beda sepaerti guru kelas, guru 

mata pelajaran dan juga guru private .Guru private biasanya memberikan materi 

atau pengajaran secara khusus kepada muridnya tidak secara formal seperti 

disekolah. Terdapat jenis guru private sesuai dengan keahlian masing-masing guru, 

salah satu nya adalah guru private editing video.  

Guru private editing video ini biasanya hanya ada ditempat kursus-kursus 

tertentu atau juga mengajar secara pribadi karena diminta secara langsung oleh 

murid yang ingin belajar dirumah. Saat  ini  untuk  mendapatkan  informasi  tentang 

guru private khusus nya editing video membutuhkan waktu dalam pencarian 

informasi untuk memperolehnya di Kota Bandar Lampung.  Pada aplikasi penyedia 

layanan belajar yaitu Ruang Guru, Pada aplikasi tersebut tidak ada materi terkait 

editing video. Selain itu jika melakukan pencarian pada aplikasi olx pada sub 

kategori jasa , untuk layanan guru private editing video juga tidak ditemukan. Hal 

tersebut dikarenakan memang sedikitnya media informasi yang memberikan data 

terkait guru private yang memiliki keahlian dibidang editing video. Untuk 

memeperoleh informasi terkait guru private editing video biasanya peserta didik 
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yang inging belajar private editing video bertanya kepada teman ataupun saudara 

yang memiliki informasi terkait guru private editing video tersebut. Sehingga perlu 

adanya sebuah aplikasi yang dapat mempermudah menemukan guru private editing 

video di Bandar Lampung sehingga pencarian guru private lebih mudah dan cepat.  

Dengan perkembangan teknologi smartphone saat ini berperan besar dalam 

memberikan    dukungan   kepada   manusia   untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhan hampir diseluruh  bidang  kehidupan  manusia.  Seiring  pesatnya 

teknologi  tersebut  juga memudahkan  masyarakat  mendapat berbagai macam 

informasi, salah satunya sistem informasi terkait guru private dengan berbasi mobile 

android. 

Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Aplikasi Pencarian Guru Private Editing Video  

Berbasis Android” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah yaitu : 

1. Bagaimana merancang suatu aplikasi pencarian guru guru private editing 

video yang ada di Bandar Lampung? 

2. Bagaimana memberikan informasi tentang tentang guru private editing 

video yang ada di Bandar Lampung dengan cepat dan mudah? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah diatas, maka batasan masalah yang diperoleh yaitu : 
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1. Sistem yang akan dibangun akan membahas pencarian guru private 

editing video di Bandar Lampung. 

2. Sistem membahas profile guru private seperti nama, alamat, nomer 

telepon, pengalaman, skill yang dikuasi serta jadwal kosong untuk 

mengajar dan tidak terdapat transaksi pembayaran didalam sistem. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membangun sebuah aplikasi android yang dapat memberikan informasi 

guru private editing video yang ada di Bandar Lampung. 

2. Menyediakan sebuah media yang dapat mempertemukan antara murid 

dan juga guru private editing video. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Guru 

Memudahkan guru mendapatkan murid private serta mengelola jadwal 

mengajar private. 

2. Bagi Siswa 

Memudahkan siswa yang ingin belajar private editing video memperoleh 

informasi guru private yang sesuai. 

3. Bagi Masyarakat 
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Mempermudah dalam mempertemukan guru dan juga siswa yang ingin 

mengajar serta belajar editing video sehingga baik guru, siswa serta orang 

tua sangat dengan mudah bertukar informasi.
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