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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1  Latar Belakang Masalah  

Dengan adanya lembaga bimbingan belajar saat ini, banyak siswa 

yang mengikuti bimbingan untuk menghadapi ujian sekolah maupun ujian 

masuk Perguruan Tinggi Negeri. Seiring banyaknya Pergurusan Tinggi di 

Indonesia, maka suatu lembaga pendidikan harus dapat meningkatkan 

kualitas akademik sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu saat 

sekarang. Bagi lembaga pendidikan sendiri mempunyai cara, bagaimana 

siswa didiknya diharapkan bisa mampu diterima Perguruan Tinggi Negeri 

yang di inginkan. Siswa yang diterima Perguruan Tinggi harus melalui jalur 

SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri)  bukan jalur 

yang lain. Maka dari itu siswa harus mampu bersaing dengan yang lain, 

maka dari itu bagi siswa yang mengikuti bimbingan belajar dimiliki bekal 

untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat.  

Lembaga bimbingan belajar PRIMAGAMA merupakan salah satu 

lembaga bimbingan alternatif non formal yang memiliki strategi 

menyelesaikan persoalan ujian masuk perguruan tinggi negeri. Melihat 

lembaga bimbingan belajar merupakan industri jasa yang mempunyai biaya 

pendidikan tidak murah, maka ini merupakan faktor yang terpenting. 

Sehingga bagi PRIMAGAMA memberikan ide atau cara kepada siswa 

didiknya, untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat agar dapat  



meningkatkan prestasi siswa sehingga dapat diterima Perguruan Tinggi 

Negeri. 

Setiap lembaga pendidikan memiliki suatu strategi pembalajaran 

yang bertujuan untuk menunjang keberhasilan dari suatu bisnis jasa. Karena 

dengan adanya strategi-strategi yang dimiliki dari lembaga pendidikan 

tersebut, mampu mendorong para siswa didiknya untuk meningkatkan 

prestasi kedepannya. Strategi yang biasa dilakukan setiap lembaga 

pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas pengajarnya seperti pada 

saat memilih tentor mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam bidang 

akademis, memperbanyak materi latihan soal-soal yang diajarkannya, 

mengembangkan metode pengajaran yang paling praktis dan efisien 

(mencari model-model yang lebih praktis sehingga siswa dapat lebih mudah 

memahami dan mengerti materi yang telah diajarkan).  

Salah satu tolak ukur keberhasilan lembaga bimbingan belajar yang 

bergerak di bidang jasa ini adalah banyak sedikitnya siswa yang terjaring 

dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru. Hal ini dipengaruhi oleh sejauh 

mana lembaga bimbingan belajar dapat menentukan strategi pembelajaran 

untuk menembus Perguruan Tinggi Negeri.  

Melihat lembaga bimbingan belajar merupakan industri jasa dimana 

penentuan strategi pembelajaran merupakan faktor yang terpenting, maka 

penelitian ini mempuyai tujuan bagaimana mengvaluasi dan menentukan 

prioritas strategi pembelajaran yang tepat untuk menghadapi seleksi 



penerimaan Perguruan Tinggi Negeri. Sehingga penulis mengambil topik ini 

untuk dianalisis dan perlu dilakukan penelitian dengan judul 

”PENENTUAN PRIORITAS STRATERGI PEMBELAJARAN UNTUK 

MENEMBUS PERGURUAN TINGGI NEGERI DENGAN METODE AHP 

(ANALITYCAL HIERARCHY PROCESS)”. 

 
1.2  Perumusan Masalah 

  Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas 

maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian iani adalah Bagaimana 

proritas strategi pembelajaran untuk meningkatkan perstasi siswa dalam 

menembus perguruan tinggi negeri (PTN). 

 
1.3  Pembatasan Masalah  

Dalam penelitian ini diperlukan pembatasan masalah agar arah dan 

tujuan penelitian yang ditetapkan tidak menjadi kabur. Adapun pembatasan 

masalah yang akan dilakukan disini adalah sebagai berikut: 

1.  Penelitian ini dilakukan di Primagama cabang Sukoharjo yang 

beralamatkan di  jalan Dr. Muwardi 12 Telp. 0271 - 593338. 

2.  Penyusunan struktur hirarki dalam pengisian kuesioner yang melibatkan 

kepala cabang dan tentor, serta alumni siswa yang diterima PTN. 

 
1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 



1. Mengetahui jenis strategi pembelajaran yang dilakukan oleh lembaga 

bimbingan belajar Primagama cabang Sukoharjo.  

2.  Menentukan alternatif strategi pembelajaran berdasar bobot prioritas dari 

masing-masing dasar pemilihan a lternatif strtegi pembelajaran.  

 
1.5  Manfaat Penelitian  

Adapaun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.  Dapat memberikan masukan kepada pihak lembaga bimbingan belajar 

tentang strategi-strategi atau metode pembelajaran apa saja yang harus 

diperbaiki untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas akademik.  

2.  Menambah pengetahuan bagi peneliti dengan membandingkan 

pengetahuan yang diperoleh dengan kenyataan yang sebenarnya.  

 
1.6  Sistematika Penulisan Laporan  

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan.  

BAB II  : LANDASAN TEORI  

Pada bab ini berisi tentang materi-materi yang menjadi landasan 

teori dan berhubungan dengan metode-metode yang digunakan 

sehingga memberikan pemahaman bagi pembaca. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 



Pada bab ini berisi tentang penguraian lokasi penelitian, data, 

sumber data, serta tahapan penelitian.  

BAB IV : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini berisi tentang data-data hasil kuesioner penelitian 

yang mempunyai validitas dan reliabilitas tinggi serta data 

mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman di lembaga 

pendidikan kemudian melakukan analisa terhadap data hasil 

penelitian terhadap responden dan strategi pendidikan yang akan 

dilakukan.  

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan pembahasan yang dapat 

diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat 

dikemukakan dan didasarkan pada hasil penelitian yang 

sehubungan dengan permasalahn yang dihadapi, serta telah 

tersusun dan juga berisi sumbangan saran yang diharapkan 

bermanfaat bagi lembaga pendidikan.  

 

 

 

 


