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BAB 1 
 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

Di zaman era globalisasi seperti   kehidupan sekarang manusia banyak di 

permudah dengan bermacam kecanggihan teknologi yang semakin tahun semakin 

berkembang, baik dalam bidang Ekonomi, Sosial, terutama dalam bidang 

Pendidikan sangat membutuhkan Teknologi. 

Indonesia  telah  mewajibkan  pendidikan  selama  12  tahun,  oleh  karna  

itu sebagian  besar  orang  tua  berusaha  agar  anaknya  tidak  ketinggalan  dalam  

proses belajar yang sekarang bukan sepenuhnya tanggung jawab guru di sekolah, 

sehingga kebanyakan orang tua mencari cara lain agar anaknya tetap memahami 

pelajaran yang ada di sekolah bahkan di luar sekolah. Orang tua banyak yang 

mencari cara dengan mendaftarkan  atau  mencari  tempat  bimbingan belajar  

tambahan  untuk  anaknya,  sehingga anaknya masih bisa belajar setelah pulang 

sekolah dan hari libur dengan di dampingi pengajar/mentor yang sesuai. 

Bimbingan belajar adalah bimbingan yang diberikan kepada individu atau 

kelompok untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam belajar 

Andayani dkk (2014).  

Proses belajar bimbingan belajar di Bengkalis masih di lakukan dengan 

sangat ribet dan manual, bahkan sering menemukan seorang mentor yang kurang 

sesuai dengan anak, baik dari segi bidang pelajaran maupun dari segi jadwal. 

Sementara banyak masyarakat yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam 

bidang pelajaran tersebut, terutama mahasiswa. Namun karena minimnya 

informasi, kemampuan dan keahlian tersebut tidak tersalurkan. 

Berdasarkan permasalahan diatas diusulkan sebuah Aplikasi Penawaran 

Bimbingan Belajar Berbasis Android. Dengan tujuan mempermudah orang tua 

dalam memesan jasa bimbingan tersebut, kemudian aplikasi ini akan 

menampilkan pendaftaran secara online dan saat pendaftaran siswa bisa memilih  
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guru  atau  mentor  yang  sesuai.  Aplikasi  ini  juga  akan  membuat  fitur 

pendaftaran untuk seorang guru atau mentor. Jadi selain membantu orang tua 

untuk mencari  tempat  bimbingan  belajar  untuk  anaknya,  kemudian  membantu  

siswa tersebut menemukan mentor yang sesuai dengan pilihannya, aplikasi ini 

juga akan membuat lowongan pekerjaan bagi seseorang yang ingin menjadi 

pengajar atau mentor dalam  aplikasi.  Harapan  kedepannya  agar  aplikasi  ini  

dapat  di implementasikan kepada masyarakat. 

 

1.2 Perumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di 

angkat adalah bagaimana cara membuat aplikasi penawaran bimbingan belajar 

untuk memudahkan masyarakat dalam mencari seorang guru atau mentor yang 

sesuai dengan bidang pelajaran yang di butuhkan, dan bagaimana caranya agar 

masyarakat yang memiliki potensi dalam bidang ilmu tertentu dapat 

menawarkannya dalam aplikasi tersebut. 

 

1.3 Batasan Masalah 
 

Agar  tidak  meluasnya  pembahasan  dalam  penelitian,  maka  penulis  

akan memberikan batasan-batasan dari permasalahan yang ada yaitu: 

1. Aplikasi ini di rancang dan di buat untuk studi kasus di Bengkalis 

berbasis Android. 

2. Aplikasi ini khusus sebagai perantara antara orang yang ingin jadi guru 

les/mentor dengan calon siswa. 

3. Dalam aplikasi ini tidak bisa melakukan proses belajar antara calon 

guru dan calon siswa. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

 Tujuan yang ingin di capai penulis adalah dapat membangun aplikasi 

penawaran bimbingan belajar berbasis android. Tujuan lainnya adalah 

menciptakan lapangan pekerjaan untuk pengajar dan memberikan kualitas 

pelayanan yang baik kepada siswa yang menggunakan jasa ini, sedangkan 
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manfaat yang di peroleh dari aplikasi penawaran bimbingan belajar ialah 

membantu siswa untuk mendapatkan seorang mentor atau guru di luar jam 

sekolah agar membimbing siswa tersebut. 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah dalam pembuatan aplikasi penawaran 

bimbingan belajar ini yaitu dengan melakukan wawancara terhadap siswa-siswa, 

melakukan wawancara ke calon guru. Kemudian di lanjutkan dengan 

pengumpulan data dengan cara mengacu pada jurnal, tugas akhir dan website-

website resmi lainnya. Data tersebut akan di olah menjadi sebuah aplikasi yang di 

rancang dengan menggunakan bahasa pemograman Java dan PHP serta 

menggunakan MySql sebagai sistem management basis data. Selanjutnya 

menganalisa sistem, membuat aplikasi, menguji aplikasi kemudian membuat 

laporan Tugas Akhir. 
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