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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Perkembangan dunia sistem informasi pada saat ini sudah sedemikian pesat 

dan merambah ke berbagai sisi kehidupan manusia. Perkembangan yang demikian 

tersebut didukung oleh tersedianya perangkat keras maupun perangkat lunak yang 

semakin hari semakin hebat kemampuannya. Dapat dikatakan bahwa sistem 

informasi tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan dunia informasi internet 

pada saat ini. Informasi yang disajikan dalam dunia internet sudah sangat global 

dan selalu bersifat on time sehingga waktu update suatu informasi sangatlah cepat. 

Perkembangan internet sudah merambah sampai ke sekolah seperti halnya dalam 

mencari informasi seperti halnya website sekolah, pendaftaran siswa online  , dan 

SNMPTN yang pendaftarannya bersifat online . Penggunaan website ini pun di 

perlukan untuk ekstrakulikuler. Salah satunya di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi.  

SMA Negeri 1 Kota Sukabumi merupakan Sekolah Menengah Atas atau 

juga dikenal dengan SMU Negeri 1 Kota Sekolah Menengah Umum di Kota 

sukabumi dengan akreditasi A (Amat Baik). Sejak didirikan sampai sekarang SMA 

Negeri 1 Kota Sukabumi telah mendapatkan prestasi di dalam berbagai bidang, 

seperti prestasi dalam ekstrakulikuler mulai tingkat wilayah, provinsi, nasional dan 

internasional. SMA Negeri 1 Kota Sukabumi saat ini memiliki 18 ekstrakulikuler, 

yaitu Taekwondo, Pencak Silat, Karate, PMR, RMBU, Pramuka, PASKIBRA, 

KSR, GFCS, KIR IPA, KIR IPS, SJC, IKS, Voli, Smansa Dance, basket, teater 

epigonen.  

Ekstrakulikuler menjadi sebuah parameter penilaian bagi seorang siswa 

untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi, dimana pada saat ini khususnya 

PTN dalam Penerimaan Mahasiswa Baru tidak hanya melihat dari sisi akademis 

saja, namun ada beberapa program yang mempertimbangkan kemampuan non-

akademik seperti seni dan olahraga. Sehingga bagi siswa SMA, Ektrakulikuler 

merupakan hal penting yang wajib diikuti sesuai dengan minat dan bakat yang 

dimiliki.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Menengah_Atas
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Saat ini ekstrakulikuler di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi masih 

membutuhkan pengolahan data yang tepat dan akurat agar terciptanya efisiensi 

waktu dan dapat mendukung proses operasional, menejemen dan proses 

pengambilan keputusan dengan baik dan tepat. Pendaftaran Ekstrakulikuler SMA 

Negeri 1 Kota Sukabumi sudah berbasis web namun belum diimplementasikan, 

adapun kekurangan dalam website tersebut tampilan yang kurang menarik dan 

masih belum rapih. Di dalam website tersebut belum ada form absensi dan form 

nilai untuk siswa yang mengikuti ekstrakulikuler karena absensi dan nilai 

ekstrakulikuler sangat penting untuk melihat keaktifan siswa disekolah dan bagi 

siswa yang memiliki prestasi dalam ekstrakulikuler tertentu dapat menjadikan nilai 

plus untuk masuk ke perguruan tinggi, pemberian nilai untuk setiap akhir semester 

untuk siswa yang mengikuti ekstrakulikuler pun masih bersifat manual dengan 

melihat seberapa aktif siswa menghadiri kegiatan. Sering terjadinya kehilangan 

data siswa, sering terjadi kesalahan saat menuliskan nama siswa sehingga nama 

siswa tidak ada diabsensi dan dinilai, adapun juga nama siswa yang nilainya ada 

diraport tapi tidak aktif dalam ekstrakulikuler tersebut, karena hal itu yang 

menyebabkan pengurus / sekretaris ekstrakulikuler tersebut kewalahan untuk 

mendata nilai dan mengabsensi siswa yang mengikuti ekstrakulikuler. Mengatasi 

permasalahan tersebut, SMA Negeri 1 Kota Sukabumi membutuhkan suatu sistem 

informasi untuk mengolah data  absensi siswa dan data nilai ekstrakulikuler siswa 

pada website pendaftaran ekstrakulikuler, sehingga proses input dan olah data siswa 

nantinya dapat dihasilkan informasi yang cepat, tepat, akurat dan tentunya dapat 

mengoptimalkan waktu. 

Melihat latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

mengambil judul “Website Ekstrakulikuler SMAN 1 Kota Sukabumi” sebagai 

bahan penelitian usulan proposal skripsi. 

1.2  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas, diperoleh rumusan masalah 

yaitu:  

1. Pengolahan nilai ekstrakulikuler belum akurat sesuai dengan keaktifan 

siswa. 
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2. Penginputan nilai dan absensi ektrakulikuler dalam setiap semester 

belum menggunakan sistem yang terkomputerisasi.  

3. Seringkali terjadi salah penginputan data siswa yang aktif ekstrakulikuler 

dan tidak aktif ekstrakulikuler, terkadang ada juga siswa yang ingin 

nilainya ada di raport tapi tidak aktif dalam ekstrakulikuler tersebut. 

4. Belum adanya sistem berbasis web yang mengakomodir dalam 

pendaftaran ekstrakulikuler maupun publikasi mengenai agenda dari 18 

ekstrakulikuler di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi 

1.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Bertujuan untuk memperbaiki kekurangan dalam pengolahan data nilai 

siswa. 

2. Agar terkomputerisasi dalam penginputan nilai dan absensi siswa. 

3. Mengatasi kesalahan dalam penginputan data absensi dan data nilai 

siswa. 

4. Agar terakomodirnya pendaftaran dan agenda dari 18 ekstrakulikuler 

tersebut.  

1.4  Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah dalam rancang bangun sistem ini adalah: 

1. Segmentasi pengguna dari sistem yang akan dirancang adalah siswa, 

guru, dan pembina ekstrakulikuler di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi 

2. Cakupan proses yang terdapat dalam sistem meliputi pendaftaran, 

absensi siswa, nilai siswa, agenda kegiatan setiap ekstrakulikuler, dan 

prestasi yang telah diraih oleh siswa dalam setiap esktrakulikuler. 

3. Output dari sistem adalah : Laporan anggota, nilai siswa, data absensi 

siswa. 

4. Implementasi sistem dengan bahasa pemrograman PHP, tools yang 

digunakan MySql, HTML, XAMPP, APACHE, CSS (Cascading Style 

Sheet), SublimeText, PhpMyAdmin. 
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1.5  Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai media alternatif penyedia 

informasi, sehingga memudahkan pengguna mendapatkan informasi 

tentang Ekstrakulikuler SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai sistematika dari penulisan 

laporan skripsi ini. Urutan sistematika yang digunakan yaitu: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, 

tujuan penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan yang 

digunakan dalam penyusunan laporan ini.  

2. BAB II STUDI PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan teori-teori yang bersangkutan dengan konsep umum 

penelitian, konsep analisis dan perancangan, tools dan bahasa pemrograman 

yang digunakan, konsep pengujian perangkat lunak, serta studi litelatur 

yang terkait dengan penelitian.  

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menyajikan langkah-langkah pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian serta waktu penelitian. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Berisikan uraian tentang bagaimana program dibuat mulai dari analisis 

sistem sampai perancangan sistem. 

5. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisikan uraian tentang jalannya pengujian bertahap program yang dibuat 

yang berisi implementasi dan pengujian. 

6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi masukan-masukan yang membangun untuk pengembangan keilmuan 

atau yang bersifat administratif. 

 

 


