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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

Perkembangan informasi yang semakin luas membuat dunia pendidikan 

berkembang semakin pesat, Hal ini membuat kebutuhan tenaga pengajar yang 

sesuai dengan keinginan dan kriteria menjadi prioritas untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan. Perbedaan cara belajar setiap orang membuat kendala 

tersendiri yang harus ditemukan solusinya. Pengajar pribadi adalah salah satu 

solusi yang ditawarkan, karena dengan adanya pengajar pribadi / privat proses 

belajar-mengajar menjadi lebih terfokus. Namun proses pemilihan pengajar 

menjadi hal yang sulit ketika para murid sukar mendapatkan informasi tentang 

para pengajar baik dari latar belakang atau pengalaman mengajar. 

LBPP LIA, suatu institusi pendidikan non-formal, menyelenggarakan 

program – program “General English” dan “English for Specific Purposes”, 

Bahasa Indonesian bagi penutur asing, dan Pendidikan Professional dalam bentuk 

Program Regular dan Program Satu Tahun. Kegiatan LBPP LIA diadakan di 66 

cabang, tersebar di 18 provinsi Indonesia, dalam upaya mencapai visi LIA 

menjadi institusi pendidikan yang paling tersebar di Indonesia. Saat ini, peserta 

program LBPP LIA berjumlah di atas 70.000. Selain kelas dalam di lokasi – 

lokasi Cabang, untuk kemudahan akses bagi yang berminat.  

Agar memudahkan calon peserta didik mendapatkan pendidikan selain 

dari sekolah, LBPP LIA membangun sistem berbasis website untuk digunakan 

calon peserta didik mencari calon guru yang akan memberikan les private kepada 

calon peserta didik secara mudah tanpa harus mengeluarkan biaya lebih. 

Untuk mencapai tujuan LBPP LIA yang sudah direncanakan, penulis 

bermaksud merancang sebuah aplikasi untuk memudahkan masyarakat khususnya 

orang tua dalam memesan atau mencari guru private untuk anak anak mereka. 

Strategi ini dirasa baik mengingat semakin banyaknya penggunaan internet 

hampir pada setiap aspek kehidupan, juga karena dapat melayani lebih banyak 
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konsumen pada saat yang bersamaan dan dapat diakses dengan cepat setiap saat, 

dimana saja dan kapan saja, sehingga harapan konsumen memperoleh kepuasan 

dalam memenuhi kebutuhannya akan tercapai. Dengan semakin banyaknya 

konsumen yang tertarik dengan melakukan pemesanan maka tujuan utama 

lembaga menyukseskan program. 

Dengan membangun aplikasi penyediaan guru private ini diharapkan 

menjadi suatu solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah atau program 

lembaga yang belum tercapai. Oleh karena itu penyusun mengambil judul 

“Aplikasi Penyedia Jasa Guru Private Online Bahasa Inggris Pada Lembaga 

Bahasa dan Pendidikan Profesional (LBPP) LIA Palembang Berbasis Web”.  

 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan penjabaran latar belakang maka dapat dirumuskan bahwa 

masalah yang saat ini dihadapi adalah: 

1. Kurangnya informasi yang didapat masyarakat seputar calon guru yang akan 

dipilih oleh calon siswa. 

2. Sistem yang berjalan saat ini belum optimal karena masyarakat kurang 

memiliki informasi seputar calon guru yang akan mengajar. 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam penulisan laporan ini, yaitu:”Bagaimana membangun suatu 

Aplikasi Penyedia Jasa Guru Private Online Bahasa Inggris pada Lembaga 

Bahasa dan Pendidikan Program (LBPP) LIA berbasis Web dengan menggunakan 

bahasa pemograman pemograman PHP dan database MySQL”. 

 

1.3.  Batasan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, agar penyusunan laporan akhir ini menjadi 

lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan pembahasan, maka penulis 

membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas hanya pada: 

1. Pembuatan Aplikasi Penyedia Jasa Guru Private Bahasa Inggris pada Lembaga 

Bahasa dan Pendidikan Profesional (LBPP) LIA Palembang menggunakan 

Bahasa Pemograman PHP dan database My SQL. 
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2. Data yang diolah hanya data guru berupa informasi pendidikan dan sistem 

pengajaran yang dibutuhkan oleh calon siswa tahun ajaran 2016. 

1.4.  Tujuan dan Manfaat 

1.4.1.  Tujuan 

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk membuat Aplikasi Penyedia Guru Les Private Bahasa Inggris pada 

LBPP LIA Palembang Berbasis Web. 

2. Sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Manajemen 

Informatika di Politeknik Negeri Sriwijaya. 

3. Untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti 

perkuliahan. 

   

1.4.2.  Manfaat 

Adapun Manfaat dari penulisan Laporan Akhir ini adalah: 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Agar mampu menganalisa suatu sistem yang belum cukup baik dan dapat 

membuat pembaruan yang lebih baik dari sistem sebelumnya. 

b. Agar mampu mempersiapkan diri dan bekal sebelum ke dunia kerja. 

2. Bagi Politeknik Negeri Sriwijaya 

a. Sebagai pengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam mencerna 

ilmu yang diperoleh baik dalam teori dan prakteknya. 

b. Untuk bahan evaluasi dalam peningkatan mutu kurikulum dimasa 

mendatang. 

3. Bagi Lembaga 

a.  Mensukseskan program yang telah dirancang oleh lembaga. 

b. Mempermudah masyarakat khususnya orang tua dalam memilih calon guru 

yang akan mengajar anak-anaknya. 
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1.5.     Metodologi Penelitian  

1.5.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi pengumpulan data untuk penulisan laporan akhir ini adalah LBPP 

LIA English Course Palembang yang beralamatkan dijalan Jl. Jend. Sudirman No. 

2953, Palembang Sumatera Selatan 30129. 

 

1.5.2 Metode Pengumpulan Data  

1. Metode Dokumentasi 

 Sedarmayanti dan Hidayat (2011:86) menyatakan, “Dokumentasi adalah 

metode pengumpulan data dengan cara mengacuh pada catatan tertulis yang 

isinya merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau 

lembaga untuk keperluan pengujian”.  

2. Metode Observasi (Studi Lapangan) 

Sedarmayanti dan Hidayat (2011:74) menyatakan, “Observasi merupakan suatu 

cara untuk mengumpulkan data dari subyek dengan cara melakukan interaksi 

dengan subyek tersebut”. 

3. Metode Wawancara 

Sedarmayanti dan Hidayat (2011:80) menyatakan, “Wawancara merupakan 

suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan 

untuk mendapat jawaban yang benar”. 

 

1.6. Sistematika Penulis 

Agar mendapatkan gambaran yang jelas terhadap penyusunan Laporan 

Akhir, maka laporan ini dibagi menjadi lima BAB. Secara garis besar sistematika 

penulisannya sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi 

penelitian, dan sistematika penulisan laporan. 

 



5 
 

 

               Politeknik Negeri Sriwijaya 

 

 

  

  BAB I Pendahuluan 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan secara singkat mengenai teori-teori yang 

berkaitan dengan judul laporan Akhir ini, yaitu teori umum dan teori 

judul yang berkaitan dengan judul, teori khusus yaitu berkaitan 

dengan sistem yang dipakai dalam aplikasi yang dibuat, dan teori 

program yang berkaitan dengan sistem aplikasi yang akan dibuat. 

 

BAB III   GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada BAB ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, visi dan 

misi, struktur organisasi, pembagian tugas, prosedur sistem yang 

berjalan pada LBPP LIA English Course. 

 

BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini berisikan pembahasan mengenai perancangan sistem 

yang meliputi penentuan alat dan bahan yang digunakan dalam 

penulisan laporan Akhir, definisi masalah studi kelayakan, 

pengembangan sistem, rancangan sistem yang baru, perancangan 

sistem. 

 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan dan 

dibahas dalam bab-bab sebelumnya dan pada akhir penulisan penulis 

memberikan saran-saran yang berhubungan dengan  masalah yang 

telah dibahas dengan harapan semoga saran tersebut diterima oleh 

perusahaan dan orang-orang yang membutuhkan. 

 


