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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pandemi covid Covid-19 telah mengakibatkan banyak kendala pada sektor 

kehidupan. Salah satunya sektor Pendidikan. Banyak kendala yang dihadapi para 

pengajar/guru, orangtua dan anak selama pembelajaran jarak jauh. Istilah SFH 

(School From Home) sudah tak asing ditelinga para orangtua. Terutama untuk 

orangtua yang anaknya masih di bangku Taman Kanak – kanak dan Sekolah 

Dasar yang mengharuskan orangtua berperan penuh sebagai guru di rumah. 

Les Baca Anak Hebat (AHe) merupakan Lembaga Pendidikan non-formal 

yang sifatnya kemitraan dan didirikan atas inisiatif dari masyarakat. Tujuan dari 

didirikannya Ahe ini untuk membantu siswa kelas 1 SD/MI yang belum bisa atau 

belum lancar dalam membaca agar tidak merasa minder dan bisa mengikuti 

pembelajaran dengan lancar. Maka dari itu, kehadiran Ahe dikalangan masyarakat 

mendampingi para orangtua yang anaknya memiliki kesulitan dalam belajar 

membaca atau menulis. Fakta lainnya, untuk saat ini buku pelajaran yang beredar 

di sekolah, khususnya untuk siswa kelas 1, tidak secara intens diajarkan membaca. 

Seakan-akan mereka dianggap sudah bisa membaca. Karenanya banyak orangtua 

yang berbondong-bondong mendaftarkan anak mereka ke Les Baca Anak Hebat 

terdekat. 

Les Baca Ahe semakin meningkat tiap tahunnya. Terhitung sampai saat ini 

jumlahnya sudah mencapai angka 3700 unit dan 40 unitnya berada di Kota Kudus. 

(ahe.education). Beberapa kendala yang diakibatkan peningkatan jumlah ini yakni 

peningkatan unit yang belum merata, kurang tahunya masyarakat terhadap unit-

unit yang berada disekitar mereka, dan peningkatan maupun penurunan jumlah 

murid yang ada. 

Dari keadaan tersebut, dibutuhkan sarana yang dapat digunakan untuk 

memantau perkembangan tiap unitnya dari jumlah murid yang ada yang kemudian 

bisa diprediksikan mana saja unit yang memerlukan peningkatan lagi baik dari 

pelayanannya maupun promosinya. Sarana ini berupa sebuah sistem informasi 

berbasis web dengan pemrograman PHP dan MySQL sebagai databasenya. Untuk 
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itu penulis membuat suatu sistem untuk membantu proses pemantauan dengan 

judul “Sistem Informasi Monitoring Les Baca Anak Hebat (Ahe) di Kota Kudus 

Menggunakan Forecasting Straight Line Method”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang 

dapat diambil yakni bagaimana membangun suatu sistem yang dapat 

memonitoring peningkatan unit berdasarkan data murid unit-unit ahe di Kudus. 

1.3. Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas, penulis memfokuskannya dengan 

membuat batasan masalah sebagai berikut : 

a. Sistem ini terfokus pada unit ahe yang ada di Kota Kudus dan hanya 

beberapa yang dapat tercantum didalamnya. 

b. Sistem ini hanya dapat mengelola data unit beserta data muridnya. 

c. Merupakan aplikasi berbasis web yang hanya dapat dijalankan di browser. 

d. Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai 

databasenya. 

e. Output yang dihasilkan berupa hasil monitoring atau hasil forecasting dari 

peningkatan jumlah murid per unit. 

1.4. Tujuan 

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini yakni memudahkan pengguna dalam hal ini agen/konsultan di 

Kudus dalam mengetahui unit mana saja yang mengalami penurunan jumlah 

murid dan perlu ditingkatkan. 

1.5. Manfaat 

Manfaat dari sistem ini yakni dapat membantu pengguna untuk 

memprediksikan jumlah murid unit ahe di Kudus. Pengguna juga bisa 

menggunakan fitur map untuk mengetahui unit ahe terdekat. Yang seterusnya 

dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan unit ahe yang ada di 

Kudus. 

  


