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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin berkembangnya ilmu teknologi seiring dengan pesatnya ilmu 

pengetahuan dan pola pikir manusia seperti sekarang ini, sebuah sistem informasi 

yang baik sangatlah dibutuhkan untuk  mempermudah kinerja sebuah instansi, 

baik itu instansi umum maupun kenegaraan. Sehingga setiap Sumber Daya 

Manusia (SDM) dituntut untuk memenuhi keahlian, kemampuan, maupun 

keterampilan dalam menjalankan suatu perangkat keras maupun perangkat lunak 

komputer. Sistem informasi juga sangat dibutuhkan dalam dunia pembelajaran 

seperti bidang bimbingan berlajar atau les atau khursus bertujuan menunjang 

sarana akademik pada bimbingan belajar tersebut. 

Pendidikan merupakan infrastuktur yang terpenting khususnya dalam 

pengembangan potensi individu, dan umumnya dalam pengembangan potensi 

bangsa. Untuk itu, upaya pengembangan kualitas pendidikan merupakan hal yang 

mutlak untuk mendapatkan perhatian. Dengan dikembangkannya teknologi 

pendidikan, diharapkan adanya peningkatan yang signifikan dalam sektor 

pendidikan, baik dalam skala lokal maupun nasional. Peningkatan kualitas 

pendidikan ini dapat meliputi peningkatan kualitas materi ajar, pemahaman siswa, 

sekaligus kompetensi para pengajarnya. (Ruly Darmawan, 2006). 

Bimbingan belajar Suryaprima Lampung merupakan salah satu tempat 

murid baik masih Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) 

untuk menambah sarana belajar selain di sekolah. Bimbingan belajar Suryaprima 

lampung ini telah dibuka pada bulan juli 2018 , bimbingan belajar Suryaprima 

Lampung  ini berada di jalan R.A basyid no. 80 A-C Fajar Baru 2, kecamatan Jati 
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Agung , Lampung Selatan. Di bimbingan belajar ini memiliki murid yang masih 

aktif berjumlah 54 orang terdiri dari 41 orang murid sekolah dasar, 7 orang murid 

sekolah menengah pertama dan 6 orang murid sekolah menengah atas, di 

Suryaprima ini memiliki guru pengajar sekolah dasar berjumlah 6 orang, pengajar 

sekolah menengah pertama berjumlah  dan sekolah menengah atas berjumlah 5 

orang pengajar yang sama. Bimbingan belajar Suryaprima Lampung ini lebih 

memfokuskan mengarah ke murid sekolah dasar. 

Semua sistem informasi yang sedang berjalan di bimbingan belajar 

Suryaprima Lampung masih bersifat manual pada penyampaian informasinya 

masih di tempel menggunakan papan dan pencatatan data akademiknya masih 

bersifat manual. Data mengenai nilai murid dan data lainnya sering mengalami 

kehilangan dan sulit mencari dokumen yang tersimpan dilemari arsip. setiap 2 kali 

dalam sebulan diadakan Ulangan Harian , dalam 1 semester diadakan sekali UTS 

dan di akhir semester di adakan UAS. tujuan nya mengasah dan mengulas kembali 

sejauh mana murid mampu memahami pelajaran yang telah diberikan oleh para 

guru dan setiap 3 bulan sekali diadakan simulasi latihan soal (try out)  bertujuan 

untuk memberikan latihan kepada murid yang ingin naik ketingkat selanjutnya. 

Setelah simulasi latihan soal (try out), hasil dari Ulangan harian, UTS dan UAS 

nilai yang diperoleh murid akan dibagikan berupa raport yang di print out dengan 

selembar kertas A4 .  

Berdasarkan uraian tersebut juga menjadi acuan untuk diadakannya usulan 

penelitan dan dibangunnya sistem informasi dengan judul ” Rancang Bangun 

Sistem Informasi Laporan Elektronik (E-Reporting) Murid berbasis web 

pada Bimbingan Belajar Suryaprima Lampung (studi kasus : bimbingan 
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belajar Suryaprima Lampung)”. Sistem ini dibuat bertujuan untuk 

menyediakan sarana penyampaian informasi dari pihak bimbingan belajar 

suryaprima lampung . 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu : 

Bagaimana membangun sistem informasi yang dapat dijadikan sebagai sarana 

penyampaian informasi dan membantu pihak bimbingan belajar Suryaprima 

Lampung menyampaikan informasi dengan baik ? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mempermudah uraian pada pembahasan nantinya dan agar terhindar 

dari pembahasan yang lebih luas maka penulis memberikan batasan masalah 

sebagai berikut: 

Penelitian hanya difokuskan pada proses penyampaian informasi berupa data 

siswa , data pengajar, jadual les, jadual uts, jadual uas, jadual simulasi latihan soal 

(try out), nilai ulangan harian, nilai uts,  nilai uas, nilai simulasi latihan soal (try 

out)  murid dan data absen murid serta memberikan laporan berupa raport . 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu  :  

membangun sistem informasi yang dapat dijadikan sebagai sarana penyampaian 

informasi dan membantu pihak bimbingan belajar Suryaprima Lampung 

menyampaikan informasi dengan baik dan efesien. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat bermanfaat kepada berbagai pihak antara lain: 
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a. bagi peneliti 

Menambah ilmu, wawasan, serta pengalaman bagi penulis dalam membuat 

sebuah aplikasi  berbasis web sebagai bekal ketika di luar Universitas 

Teknokrat Indonesia 

b. bagi pengguna 

sebagai sarana acuan informasi mengenai bimbingan belajar suryaprima 

Lampung dan  bisa menjadi penghubung antara orang tua dengan pihak 

bimbingan belajar. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan teori-teori yang terkait dengan konsep sistem 

informasi, analisis dan perancangan sistem serta teori-teori yang berhubungan 

dengan sistem informasi berbasis website pada bimbingan belajar. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan serta menjelaskan tentang objek penelitian, 

metodologi penelitian yang digunakan khususnya pengumpulan data, metode 

penelitian, waktu dan tempat penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang implementasi, pengujian dan 

pembahasan hasil dari penelitian yang akan dilakukan. 



5 
 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari laporan penelitian yang 

penulis buat.Kesimpulan dan saran dinyatakan secara terpisah. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


