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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

SMKN 2 Koba merupakan salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

yang ada di Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Bangka Tengah. SMKN 2 

Koba memiliki kegiatan siswa atau ekstrakurikuler yang dapat dijadikan sebuah 

wadah untuk siswa yang ingin mengembangkan minat bakat mereka. 

Ekstrakurikuler adalah suatu kegiatan yang berada diluar program yang tertulis di 

dalam kurikulum seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa[1]. Kegiatan 

ekstrakurikuler ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, 

minat, dan kemampuannya diberbagai bidang diluar bidang akademik[5]. 

Eksktrakulikuler merupakan program yang harus diikuti oleh peserta didik, 

terkecuali  bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan 

untuk mengikuti ekstrakulikuler tersebut. 

SMKN 2 Koba memiliki ekstrakulikuler diberbagai bidang seperti bidang 

olahraga terdiri dari bulutangkis, atletik, renang, bola voli, karate, pencak silat, 

putsal, catur, dan basket. Dibidang Ekstrakulikuler akademik seperti, karya ilmiah 

remaja, PMR, lomba cerdas cermat, pramuka, LKS jasa boga, LKS akuntansi, LKS 

perhotelan, LKS pemasaran, LKS administrasi perkantoran. Untuk dibidang seni 

terdiri dari seni tari, seni musik, seni teater, dan vocal solo. Total siswa pada siswa 

SMKN 2 Koba pada tahun ajaran 2018/2019 adalah 777 siswa, Akan tetapi 

Ekstrakulikuler di SMKN 2 Koba hanya bisa diikuti oleh siswa kelas X dan XI. 

Setiap siswa hanya dapat mengikuti 2 ekstrakulikuler saja. Untuk mengikuti 

ekstrakulikuler tersebut siswa harus mendaftar terlebih dahulu. Akan tetapi para 

siswa masih banyak yang belum mengetahui apa saja ekstrakulikuler yang 

disediakan di sekolah tersebut dan bagaimana cara mendaftar sebagai calon anggota 

dari ekstrakulikuler tersebut. Permasalahan yang muncul pada pengelolaan kegiatan 

ekstrakurikuler di SMKN 2 Koba  diantaranya adalah pendaftaran anggota yang 

masih menggunakan formulir peminatan ekstrakurikuler, yaitu calon anggota 

ekstrakurikuler harus mengisikan formulir pendaftaran esktrakulikuler kemudian 
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mengembalikannya lagi kepada bagian koordinator ekstrakurikuler. Para siswa di 

SMKN 2 Koba merasa tidak efisien pada saat mereka ingin mendaftar sebagai salah 

satu anggota ekstrakurikuler. Dalam penyampaian informasi seperti jadwal 

pelaksanaan ekstrakulikuler yang di ikuti siswa hanya di sampaikan dari mulut ke 

mulut sehingga banyak siswa yang tidak mengetahui kapan pelaksanaan 

ekstrakulikuler tersebut.  

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan aplikasi ekstrakulikuler.  

Penelitian Chaidir, A, tahun 2016 mengenai Rancang Bangun Sistem Informasi 

Manajemen Ekstrakurikuler pada Sekolah Menengah Atas[2]. Penelitian Mulyani, 

A, tahun 2017 mengenai Rancang Bangun Sistem Informasi Ekstrakurikuler di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut Berbasis Web[3]. Penelitian Melinda, S, tahun 

2017 mengenai Aplikasi Ekstrakulikuler berbasis web dan mobile APP di SMA 

Negeri 1 Balendaah[4]. Penelitian Wijayanti, S.D, tahun 2016 mengenai Aplikasi 

Ekstrakulikuler Berbasis Web Dan SMS Gateway[5]. Penelitian Suryanto A, tahun 

2018 mengenai Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Ekstrakurikuler 

Berbasis Web Pada SMK Malaka Jakarta[6]. 

Dengan adanya aplikasi ini penulis berharap dapat memudahkan para  siswa 

dalam mendapatkan informasi ekstrakulikuler, melakukan pendaftaran 

ekstrakulikuler secara online. Oleh karena itu, penulis mencoba membuat aplikasi 

yang berjudul “Aplikasi Pendaftaran dan Informasi Ekstrakulikuler pada 

Pada SMKN 2 KOBA berbasis Android”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun masalahnya adalah: 

1. Bagaimana cara siswa mendaftar ekstrakulikuler dengan efesien?. 

2. Bagaimana cara siswa mendapatkan informasi ekstrakulikuler dengan 

mudah? 

 

1.3 Batasan masalah 

Batasan masalah dari aplikasi ini, adalah : 

1. Aplikasi ekstrakulikuler  hanya diterapkan di SMKN 2 Koba. 
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2. Setiap siswa  hanya memiliki satu akun. 

3. Perancangan sistem dengan Android Studiodan aplikasi Java. 

4. Aplikasi android hanya dapat diinstall pada smartphone yang memiliki 

sistem operasi androidJelly Bean 4.2.2 

5. Halaman admin menggunakan aplikasi web berbasis PHP. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaaf Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut: 

1. Memfasilitasi pendaftaran anggota baru kepada siswa yang akan 

mendaftar ke ekstrakurikuler yang diminati secara online. 

2. Membantu siswa dalam mendapatkan informasi seperti jadwal 

pelaksanaan ekstrakulikuler dengan mudah. 

Manfaat dari penelitian sebagai berikut: 

1. Mempermudah para siswa dalam melakukan pendaftaran 

ekstrakulikuler secara online. 

2. Tersedianya informasi ekstrakulikuler yang mudah diakses oleh siswa. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan Skripsi, 

permasalahan yang dihadapi, tujuan dan manfaat yang diharapkan 

untuk mengatasi permasalahan, batasan dari masalah yang dibahas,  

sistematika penulisan Skripsi serta penelitian terdahulu jurnal. 

BAB II  Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan konsep dan teori teori dasar yang mendukung 

penulisan Skripsi ini mulai dari teori yang bersifat umum sampai 

teori yang membahas perangkat lunak yang digunakan untuk 

Aplikasi Pendaftaran dan Informasi Ekstrakulikuler pada Pada 

SMKN 2 KOBA berbasis Android. 
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BAB III  Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan mengenai Metodologi Penelitian yang 

digunakan dalam pembuatan Aplikasi Pendaftaran dan Informasi 

Ekstrakulikuler pada Pada SMKN 2 KOBA berbasis Android. 

BAB IV   Pembahasan dan Hasil 

Bab ini membahas mengenai permasalahan yang ada dan cara 

penyelesaiannya, activity diagram, use case diagram, sequence 

diagram dan class diagram dan rancangan layar. 

BAB V Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap seluruh 

kegiatan Skripsi yang telah dilakukan. 

 


