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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengembangan dan perbaikan pendidikan baik segi akademik maupun 

nonakademik dilakukan terus menerus untuk mencapai hasil yang maksimal. 

Secara akademik peserta didik diberikan pembelajaran mengenai ilmu-ilmu 

seperti mata pelajaran matematika, fisika, kimia dan sebagainya. Dari segi 

nonakademik  peserta didik diberikan pembelajaran mengenai keterampilan-

keterampilan sesuai dengan minat dan bakat untuk masa depannya. Untuk 

mencapai hasil yang maksimal tersebut tidak hanya cukup dicapai dengan 

pendidikan formal saja namun juga dengan pendidikan nonformal atau 

ekstrakurikuler. 

Ekstrakurikuler pada SMK Ma’arif Kalirejo saat ini sudah mulai 

berkembang, selain mengutamakan pendidikan formal SMK Ma’arif juga 

mengutamakan pendidikan nonformal. Pendaftar anggota baru perekstrakurikuler 

di SMK Ma’arif  mencapai lebih dari 20 pendaftar. SMK Ma’arif mengenalkan 

ekstrakurikulernya kepada masyarakat  melalui lomba-lomba ekstrakurikuler yang 

diikuti. Ekstrakurikuler di SMK Ma’arif  sudah pernah meraih juara pada tingkat 

kabupaten dan provinsi. Adapun jenis-jenis ekstrakurikuler yang ada yaitu, 

Bidang akademik seperti Japan Club, English Club, Robotik dan Karya Ilmiah 

Remaja (KIR),  bidang minat bakat seperti Seni Bela Diri (Pagar Nusa), Futsal, 

Volly, Tari, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Usaha Kesehatan Siswa (UKS), 

Rohis, Kepramukaan, Paskibra, dan Angklung. 
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Proses pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler pada SMK Ma’arif Kalirejo 

Lampung Tengah masih memiliki kendala. Data yang harus diolah dan 

diinformasikan dengan cepat merupakan hal yang perlu diutamakan. Namun, 

karena belum adanya sistem informasi manajemen menyebabkan pelayanan 

kegiatan ekstrakurikuler belum maksimal. Setiap siswa yang akan mendaftar 

ekstrakurikuler harus mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran kegiatan 

ekstrakurikuler yang ingin diikuti. Sehingga menyebabkan penumpukan berkas 

pendaftaran yang membuat pembina ekstrakurikuler kerepotan dalam merekap 

data pendaftar yang masuk.  Selain itu penyampaian informasi berkaitan dengan 

kegiatan ekstrakurikuler dengan cara menyampaikan informasi ke masing-masing 

kelas. Hal tersebut tentu menyita banyak waktu karena ketua ekstrakurikuler 

merupakan salah satu siswa SMK Ma’arif, sehingga ketua ekstrakurikuler sering 

izin dan ketinggalan mata pelajaran. 

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini mengacu untuk membuat  

sistem informasi manajemen dalam kegiatan ektrakurikuler yang ada di sekolah 

SMK Ma’arif Kalirejo Lampung Tengah. Kurangnya pengelolaan dan perhatian 

dalam pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah salah satunya disebabkan 

oleh kurangnya pemanfaatan teknologi. Salah satu penyelesaian untuk 

meminimalisir pengelolaan informasi agar lebih cepat, tepat, dan akurat dengan 

membuat aplikasi aplikasi berbasiskan web, yang lebih sering di sebut dengan 

aplikasi internet. Sistem informasi berbasis web adalah suatu portal internet yang 

berisi suatu sistem untuk menampilkan informasi-informasi sehingga akan lebih 

mudah dan cepat diakses dan dipahami oleh pengguna (Mulyani & Muhammad 

Fadilah, 2017). 
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Berdasarkan permasalahan yang digambarkan diatas, maka penulis 

mengambil judul penelitian yaitu “Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen 

Ektrakurikuler Berbasis Web Studi Kasus SMK Ma’arif Kalirejo Lampung 

Tengah”, yang nantinya dapat digunakan untuk membantu para siswa dalam 

memilih kegiatan ekstrakurikuler secara online, dan mendapatkan informasi 

secara mudah serta membantu pembina ekstrakurikuler dalam proses pengolahan 

data ekstrakurikuler.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas 

maka dapat diambil perumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana membuat sistem pendaftaran ektrakurikuler secara online yang 

dapat membantu Pembina dalam merekap data anggota? 

2. Bagaimana membuat sistem yang dapat membantu ketua ekstrakurikuler 

dalam menyampaikan informasi tentang ekstrakurikuler? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan maka 

perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Sistem ini ditujukan untuk siswa atau siswi SMK Ma’arif Kalirejo 

Lampung Tengah 

2. Sistem ini hanya membahas sistem informasi manajemen ekstrakurikuler 

tentang pendaftaran ekstrakurikuler, nilai siswa terhadap ekstrakurikuler 

yang diikuti, data anggota ekstrakurikuler, prestasi ekstrakurikuler, 



4 
 

informasi tentang ekstrakurikuler, prestasi siswa dan pendaftaram 

lomba/event ekstrakurikuler. 

3. Sistem ini belum dapat melakukan presensi anggota sacara online. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Membuat perancangan sistem pendaftaran esktraurikuer secara online 

untuk membantu siswa memilih kegiatan ekstrakuikuler. 

2. Membuat perancangan sistem informasi pengolahan data ekstrakrikuler 

untuk membantu Pembina dalam mengolah dat ekstrakrikuler. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini yaitu pengguna bisa mendapatkan informasi 

kegiatan ekstrakurikuler, dan mendaftar kegiatan ektrakurikuler tersebut dengan 

mudah, dan di harapkan sistem informasi manajemen ekstrakurikuler ini dapat 

membantu  pengelolaan data dan informasi kegiatan ekstrakurikuler di SMK 

Ma’arif Kalirejo Lampung Tengah. 

 

 

 

 

 

 

 


