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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat 

pesat, berdampak terhadap perubahan pola hidup manusia dalam segala aspek. 

Salah satu contoh perkembangan TIK yang sangat pesat adalah internet, dimana 

internet dapat mempermudah manusia untuk berkomunikasi dan mencari 

informasi yang bernilai guna tinggi terutama di bidang pendidikan.  

Ekstrakulikuler merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa-siswi 

sekolah di luar jam belajar kurikulum standard. Kegiatan ini bertujuan untuk  

memperluas wawasan serta meningkatkan dan menerapkan nilai-nilai 

pengetahuan dan kemampuan dalam berbagai hal, seperti olahraga dan seni. 

Selain itu, kegiatan ekstrakulikuler juga merupakan salah satu cara menampung 

dan mengembangkan potensi siswa yang tidak tersalurkan saat di sekolah.  

SMAN 1 Koba merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri 

(SMAN) yang ada di Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba Bangka Tengah. 

SMAN 1 Koba memiliki banyak kegiatan siswa atau ekstrakulikuler yang dapat 

dijadikan sebuah wadah untuk siswa yang ingin mengembangkan minat bakat 

mereka. SMAN 1 Koba memiliki ekstrakulikuler di berbagai bidang seperti 

bidang olahraga, bidang akademik, dan bidang seni. Bidang olahraga terdiri dari 

taekwondo, bola voli, pencak silat, bola basket, atletik, karate, futsal dan sepak 

bola. Di bidang akademik terdiri dari 4 pilar RI dan karya ilmiah remaja. Untuk di 

bidang seni terdiri dari seni musik, teater, dan seni rupa. Dalam melakukan 

pendaftaran anggota, siswa mengisi formulir pendaftaran yang di dapat dari 

bagian koordinator ekstrakulikuler. Permasalahan yang muncul pada pengelolaan 

kegiatan ekstrakulikuler di SMAN 1 Koba pada saat ini di antaranya adalah 

pendaftaran anggota yang masih menggunakan formulir peminatan ekstrakulikuler 

sehingga dirasakan kurang efisien. Penyampaian informasi berupa kategori 

ekstrakulikuler yang ingin diikuti oleh siswa hanya disampaikan dari mulut ke 



 

2 
 

mulut sehingga banyak siswa yang tidak mengetahui informasi ekstrakulikuler 

tersebut.  

Untuk mengatasi permasalahan di atas, akan dibuat sebuah aplikasi 

pendaftaran dan informasi ekstrakulikuler berbasis Android. Alasan pemilihan 

Android sebagai sistem operasi sasaran dibanding iOS adalah karena pangsa 

pasarnya lebih luas, open source, dan harga smartphone-nya lebih terjangkau [1]. 

Selain itu smartphone lebih fleksibel dibandingkan web dan desktop karena 

berukuran kecil, sehingga dapat digunakan di mana dan kapan saja. Aplikasi yang 

akan dibuat nantinya dapat digunakan admin untuk melihat data siswa yang 

mengikuti ekstrakulikuker. Selain itu admin dapat menyetujui siswa yang ingin 

mengikuti ekstrakulikuler. Siswa juga dapat mengetahui informasi seperti 

pengumuman, melihat kategori esktrakulikuler, dan mendaftar ekstrakulikuler.  

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan aplikasi ekstrakulikuler 

sudah pernah dilaksanakan sebelumnya. Penelitian [2] mengenai perancangan 

aplikasi pendaftaran dan informasi ekstrakulikuler berbasis web pada SMAN 1 

Baleendah. Penelitian kedua tentang perancangan sistem informasi pendaftaran 

ekstrakulikuler berbasis web pada SMK Malaka Jakarta yang dilakukan oleh [3]. 

Penelitian [4] mengenai rancang bangun sistem informasi ekstrakulikuler berbasis 

web pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut. Penelitian yang dilakukan [5] 

berhubungan dengan perancangan aplikasi ekstrakulikuler jurnalistik berbasis web 

menggunakan konsep gamificatio pada SMAN 5 Denpasar. Penelitian [6] 

mengenai aplikasi berbasis web untuk pendaftaran dan pengelolaan nilai 

ekstrakulikuler di SMAN 2 Cimahi.  

Berdasarkan uraian di atas akan dilakukan penelitian berjudul “Aplikasi 

Pendaftaran dan Informasi Ekstrakulikuler pada SMAN 1 Koba Berbasis 

Android”. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan para siswa 

dalam mendapatkan informasi ekstrakulikuler, sekaligus melakukan pendaftaran 

ekstrakulikuler secara online. Selain itu aplikasi ini diharapkan juga dapat 

memudahkan pembina ekstrakulikuler dalam melihat data siswa yang mengikuti 

ekstrakulikuler dan memudahkan dalam penyampaian informasi seperti 

pengumuman.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat aplikasi pendaftaran dan informasi ekstrakulikuler 

SMAN 1 Koba Berbasis Android ? 

2. Bagaimana memudahkan siswa dalam mendapatkan informasi dan mendaftar 

di ekstrakulikuler SMAN 1 Koba dengan aplikasi yang dibuat ?  

3. Bagaimana memudahkan pembina eskstrakulikuler SMAN 1 Koba dalam 

mengkonfirmasi pendaftaran dan menyebarkan informasi ekstrakulikuler 

dengan aplikasi yang dibuat ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar dalam penyusunan penelitian ini terarah sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai, maka perlu adanya pembatasan masalah-masalah yang ada. Adapun 

batasan masalah yang ada adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dibuat hanya dapat digunakan oleh siswa SMAN 1 Koba yang 

masih aktif.  

2. Siswa hanya diberikan satu akun.  

3. Aplikasi web yang dibuat hanya dapat digunakan admin, untuk mengelola 

data siswa, konfirmasi pendaftaran, dan pengumuman. 

4. Aplikasi yang dibuat hanya dapat digunakan siswa untuk mendaftar, melihat 

sebuah informasi berupa pengumuman dan melihat kategori ekstrakulikuler.  

5. Pada penelitian ini, server dan database web masih menggunakan localhost 

dari XAMPP, artinya klien Android harus terhubung dalam satu jaringan 

yang sama.  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusahan masalah di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Membuat aplikasi pendaftaran dan informasi ekstrakukiler pada SMAN 1 

Koba berbasis Android 

2. Memudahkan siswa dalam mendapatkan informasi dan mendaftar di 

ekstrakulikuler SMAN 1 Koba dengan aplikasi yang dibuat 

3. Memudahkan pembina ekstrakulikuler SMAN 1 Koba dalam mengkonfirmasi 

pendaftaran dan menyebarkan informasi ekstrakulikulernya dengan aplikasi 

yang dibuat 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

 Wawasan peneliti dalam membuat aplikasi pendaftaran dan informasi 

berbasis Android dengan software Android Studio menjadi meningkat. Selain 

itu, penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar 

sarjana komputer. 

2. Bagi Pembina Ekstrakulikuler  

 Proses konfirmasi pendaftaran dan penyampaian informasi terkait 

ekstrakulikuler menjadi lebih mudah dan efisien . 

3. Bagi Siswa 

 Proses pendaftaran dan pengaksesan informasi terkait ekstrakulikuler menjadi 

lebih mudah dan cepat.  

 

1.5 Sitematika Penulisan Laporan  

 Sistematika penulisan menggambarkan uraian bab per bab dari 

keseluruhan bab agar penelitian lebih terarah dan tersusun dengan baik. Adapun 

sistematika penulisan dari laporan penelitian ini sebagai berikut:  

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan laporan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang teori-teori dasar dari berbagai sumber 

yang terkait dengan perancangan aplikasi. Sumber-sumber teori ini 

dijadikan acuan dan panduan dalam melakukan penulisan 

teori,seperti aplikasi, ekstrakulikuler, Android, model prototype, 

metodologi berorientasi objek, UML, Java, PHP, MYSQL, dan 

pengujian perangkat lunak, serta tinjauan penelitian terdahulu.  

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini membahas tentang model pengembangan perangkat lunak, 

metode pengembangan perangkat lunak, dan alat bantu 

pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian 

ini.  

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas tentang profil tempat riset, struktur organisasi, 

tugas dan wewenang setiap bagian, analisis masalah dan analisis 

kebutuhan, analisis sistem berjalan, rancangan sistem, tampilan 

layar, hasil pengujian, serta kelebihan dan kekurangan program.  

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari bab-bab yang ada dimana 

bab ini menguraikan kesimpulan dari keseluruhan bab serta saran 

sebagai masukan untuk penelitian di masa mendatang yang terkait 

dengan penelitian yang telah dilakukan.  


