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1. Latar Belakang 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bimbingan belajar Creative Solution merupakan salah satu lembaga yang 

berada di Bandar Lampung yang bergerak dibidang jasa yaitu bimbingan belajar 

atau pendidikan non formal. Lembaga yang sedang berkembang ini menawarkan 

beberapa program di antaranya yaitu: paket belajar tahunan, paket belajar 

semester, bulanan, privat, outbond, serta pelatihan beadbox dan training motivasi. 

Pada kegiatannya, yaitu KBM ( kegiatan belajar mengajar ) lembaga 

bimbingan belajar Creative Solution secara rutin memberikan informasi kepada 

guru dan siswa mengenai guru teladan dan siswa teladan dalam satu bulan sekali, 

memberikan informasi perubahan jadwal, informasi libur, informasi Tryout, Mid 

Semester, US, UN dan lain-lain di waktu atau hari tertentu, serta melakukan 

promosi secara rutin di setiap awal semester. 

Mengingat bahwa informasi adalah data yang sangat berguna bagi 

penerimanya, seperti halnya di jelaskan menurut Jogiyanto (2005 : 13 ) “informasi 

adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data 

yang diolah saja belum cukup menjadi informasi, data yang diolah tersebut harus 

berguna bagi penggunanya”. Maka sangat penting sebuah informasi untuk di 

kelola, agar para penerima dapat memperoleh informasi dengan baik. 

Lembaga bimbingan belajar Creative Solution dalam mengelola data, 

memberikan informasi KBM dan informasi lembaga atau program selama ini 

masih menggunakan cara yang konvensional, yaitu dalam menyimpan data siswa 
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dan data guru masih dengan cara pengarsipan, informasi yang diberikanmasih 

berbatas dicetak dan melalui mading, dalam promosi masih berbatas 

mengandalkan brosur dan banner sehingga mengakibatkan pemborosan biaya,dan 

waktu tidak efisien yang dalam tingkat jangkauannya masih berbatas di lokasi 

tertentu saja, sehingga informsi yang diperoleh masyarakat hanya sepintas saja 

dan kurang maksimal. 

Di samping itu juga masalah yang terjadi ketika ada perubahan jadwal 

mendadak dari pihak akademik harus memberikan informasi kepada seluruh siswa 

melalui telepon atau pesan pribadi hal ini juga mengakibatkan pemborosan biaya, 

siswa dan guru untuk mendapatkan informasi secara update harus datang 

langsung ke intansi untuk melihat informasi melalui mading hal ini juga 

mengakibatkan waktu tidak efisien. Dalam memberikan nilai siswa,guru 

membawa pulang hasil ujian kerumah untuk di koreksi dan diberikan nilai 

disetiap lembar jawaban siswa lalu di serahkan kembali ke intanasi kepada pihak 

akademik untuk di rekap dan di arsip, hal ini juga mengakibatkan waktu tidak 

efisien. 

Permasalahan serupa di jelaskan juga oleh Rizka Liatmaja dan Indah Uly 

Wardati (2013) dalam memberikan informasi akademik masih dilakukan dengan 

cara konvensional, siswa didik untuk mengetahui informasi akademik harus 

datang langsung ke tempat les, melalui telepon, atau sms, dan administrator dalam 

mengelola data siswa didik masih dengan cara konvensional yaitu dalam 

penyimpanan data masih dengan cara pengarsipan sehingga membutuhkan waktu 

lebih lama dalam mencari data siswa didik jika di perlukan. 
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Dari permasalahan di atas, maka dibutuhkansebuah sistem informasi 

manajemen pada bimbingan belajar Creative Solution berbasis web, sehingga 

diharapkan dapat menjadi solusi, dapat memberikan informasi yang baik, baik 

infromasi KBM, informasi lembaga, program, atau promosi secara lebih luas. 

Penjelasan serupa diungkapkan juga oleh Nataniel Dengen dan Dyna 

Marisa Kh (2009) bahwa perkembangan dunia internet membuat banyak lembaga 

mencari terobosan baru untuk mengembangkan pendidikan yang berbasis web 

sehingga sebuah sistem informasi dapat diakses dengan jarak jauh oleh pengguna 

yang memiliki hak akses khusus terhadap sistem. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud membangun sebuah 

sistem informasi manajemen pada bimbingan belajar Creative Solution berbasis 

web yang diharapakan dapat membantu kelengkapan kegiatan pembelajaran 

terkhusus dalam pengelolaan informasi lembaga bimbingan belajar creative 

solution. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diambil suatu perumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang website media informasi bimbingan belajar 

agar dapat memberikan informasi secara baik dan lebih luas? 

2. Bagaimana memberikan pelayanan informasiKBMyang baik kepada 

siswa dan guru yang ada di bimbingan belajar Creative Solution ? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah : 
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1. Membangun sistem informasi manajemen pada bimbingan belajar 

Creative Solution berbasis web yang mampu memberikan informasi 

kepada siswa, guru, dan masyarakat. 

2. Membangun sistem informasi manajemen pada bimbingan belajar 

Creative Solution berbasis web yang mampu memberikan pelayanan 

informasi KBM kepada siswa dan guru yang ada di bimbingan belajar 

Creative Solution. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar tidak meluasnya penelitian ini penulis membatasi permasalahan 

dalam pembuatan websitedan objek penelitian,antara lain : 

1. Objek penelitian yaitu di Bimbingan Belajar Creative Solution, yang 

berlokasi di Jl. Lengkuas, Blok A1 No. 7 Kemiling Bandar Lampung. 

2. Pada perancangan website bimbingan belajar Creative Solution, 

mengacu pada data siswa, data guru, data user, data nilai, dan 

infromasi berupa profil, artikel, papan informasi, forum, prestasi, 

program, dangallery. 

3. Sistem ini akan diterapkan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP, Responsive Web Design dan Database MySQL. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang di harapkan pada penelitian tugas akhir ini bagi 

lembaga bimbingan belajar Creative Solution adalah dapat memberikan suatu 

sumbangan pemikiran dalam meningkatkan pelayanan informasikepada siswa, 

guru, ataupun masyarakat. 


