
BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, pokok

permasalahan yang dialami di dalam sekolah ini, ruang lingkup dan batasan,

metode pengembangan yang digunakan, tujuan dari magang ini, alokasi waktu

dan tempat magang, dan diakhiri dengan sistematika penulisan laporan ini.

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang, internet merupakan media informasi dan

komunikasi yang berkembang pesat dalam kehidupan masyarakat. Tidak bisa

dipungkiri, internet sangat berperan dalam kehidupan manusia. Dengan

adanya internet, manusia banyak terbantu apalagi bagi mereka yang memiliki

mobilitas yang tinggi.

Di era globalisasi ini seseorang dituntut untuk selalu mengikuti

perkembangan zaman. Jika seseorang tersebut tidak bisa mengikutinya maka

ia akan tersisih dari kehidupan ini. Internet tidak hanya berperan sebagai

media informasi, namun juga sebagai penghubung antara satu orang dengan

yang lainnya dengan jarak yang jauh sekalipun. Keberadaan internet bisa

mempermudah atau mempercepat suatu pekerjaan seperti penyerahan suatu

data dari satu kantor yang harus diserahkan ke kantor lain dengan

memanfaatkan media surat elektronik (email).

Dalam dunia pendidikan, internet memiliki banyak manfaat yang bisa

didapatkan khususnya sebagai media pembelajaran. Semakin majunya

 



teknologi informasi, internet membuat para siswa dapat dengan mudah

mendapatkan materi pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Untuk mengkomunikasikan suatu informasi dibutuhkannya media

pendistribusian informasi, salah satunya adalah melalui situs web. Dengan

adanya situs web, penyampaian informasi secara manual sudah ditinggalkan.

Situs web dalam era globalisasi ini dapat menjadi sarana penyampaian

informasi bagi suatu instansi atau perusahaan. Dengan adanya situs web

sebagai sarana penyampaian informasi dapat membantu masyarakat

khususnya orangtua dari anak yang sedang mencari sekolah menengah atas

dapat mengetahui tentang profil sekolah karena situs web juga dapat

menampilkan banyak informasi yang dibutuhkan dengan jelas, dapat diperoleh

kapan saja dan dimana saja serta memberikan loyalitas pengunjung terhadap

situs web yang dituju.

1.2 Perumusan Masalah

Masalah yang sedang dihadapi oleh pihak Sekolah SMA Kristen Satya

Wacana adalah kesulitan dalam menyampaikan informasi sekolah dari situs

web yang sudah ada. Situs web yang saat ini hanya dikhususkan mengenai

informasi tentang kesiswaan saja. Selain itu, penyebaran informasi mengenai

Sekolah SMA Kristen Satya Wacana masih menggunakan sistem lama yaitu

dengan membagikan brosur dan mendatangi Sekolah Menengah Pertama

(SMP).

 



1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Proses pembuatan situs web profil Sekolah SMA Kristen Satya Wacana

dibatasi oleh beberapa hal sebagai berikut :

1) Situs web yang dikembangkan adalah situs web sekolah, yaitu situs web

sekolah yang lama tetap dikhususkan untuk kesiswaan sedangkan situs

web yang akan dibuat berisi informasi tentang beragam fasilitas,

pertukaran pelajar, apa yang didapat ketika masuk Sekolah SMA Kr. Satya

Wacana dan situs web tersebut lebih berfokus pada penyampaian

informasi sekolah.

2) Desain situs web akan dirancang dengan memperhatikan masukan dari

penyedia informasi.

3) Metode pengembangan software yang dipakai adalah prototyping.

4) Situs web ini dikembangkan dengan menggunakan joomla sebagai web

CMS, Apache sebagai web server.

1.4 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan untuk pengembangan

situs web ini adalah metode prototyping. Proses kerja metode prototyping ini

adalah dengan menggunakan sebuah prototype secara terus menerus

dikembangkan hingga prototype tersebut memenuhi kebutuhan yang

diinginkan.

Metode ini digunakan karena dalam proses pengembangan prototype

adanya interaksi antara pengembang dengan klien. Dalam hal ini, klien dapat

berinteraksi dengan prototype serta memunculkan ide-ide dalam

 



pengembangan sistem situs web hingga selesai. Dengan demikian,

pengembang dapat memperbaharui penambahan/perubahan prototype dari

evaluasi klien.

1.5 Tujuan Magang

Tujuan dari pelaksanaan magang ini adalah untuk membuat suatu situs

web profil Sekolah SMA Kristen Satya Wacana yang berguna sebagai media

informasi sekolah yang terdiri dari:

1. Membuat halaman Home yang berguna sebagai halaman utama dimana

terdapat informasi sekilas SMA LAB. Pada halaman ini terdapat 4 menu

promo yang merupakan informasi yang ingin ditunjukkan.

2. Membuat halaman tentang SMA LAB Salatiga untuk menampilkan

informasi mengenai lambang SMA LAB, fasilitas sekolah, kurikulum

SMA, profil sekolah, lokasi sekolah, profil pengajar.

3. Membuat halaman pendaftaran untuk menampilkan informasi mengenai

berkas-berkas pendaftaran, prosedur pendaftaran.

4. Membuat halaman berita untuk menampilkan berita dan pengumuman

yang dipublikasikan oleh Sekolah SMA Kristen Satya Wacana

5. Menu kegiatan sekolah sebagai antarmuka bagi pengguna untuk

mengetahui tentang kegiatan sekolah seperti MOS (Masa Orientasi Siswa)

SMA

6. Membuat halaman contact us yang berguna untuk pengunjung

menghubungi sekolah melalui nomor telepon maupun email. Halaman ini

juga berisikan alamat sekolah.

 



7. Membuat halaman alumni yang berguna agar pengunjung dapat

mendengarkan kesan-kesan dari alumni SMA Kristen Satya Wacana.

1.6 Alokasi Waktu dan Tempat Magang

1.6.1 Timeline

Untuk mendapatkan hasil yang baik, pemagang berusaha

membuat timeline untuk mengontrol progress dari pembuatan situs web

seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Timeline

Jul-12 Aug-12 Sept-12 Oct-12

Requirement &
Specification
Analysis & Design
Perancangan
content
Pembuatan
content
Pengaturan
content
Refine content

Pendataan artikel
Update artikel
Penggunaan
animasi
Refine animasi
Testing
Laporan

1.6.2 Informasi Umum

Adapun pengalokasian waktu dan tempat magang seperti tertera

di bawah ini :

• Waktu :

ₒ 15 July 2012 – Oktober 2012 

 



ₒ Senin – Jumat mulai pukul 09.00 – 14.00 WIB 

• Tempat :

Sekolah SMA Kr. Satya Wacana: Gedung Pusat Sumber Belajar, Jl.

Diponegoro no 52-60, Salatiga, Indonesia, Lantai 3

1.7 Sistematika Penulisan

Pembahasan laporan ini disusun dalam enam bab yang masing-masing

bab terdiri atas sub bab. Berikut sistematika penulisannya yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang

lingkup dan batasan masalah, metode pengembangan sistem, tujuan

magang, alokasi waktu dan tempat magang, dan sistematika penulisan.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Bab ini mengemukakan teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam

merancang dan mengembangkan situs web antara lain internet, website,

pembuatan web yang baik, prinsip desain situs web yang baik, prinsip

content yang baik, www, HTTP (Hypertext Transfer Protocol), HTML

(Hypertext Markup Language), CSS (Cascading Style Sheet), user

interface, Content Management System (CMS), Joomla, basis data,

MySQL, prototyping, use case, activity diagram, dan black box testing.

BAB 3 GAMBARAN UMUM SEKOLAH SMA KR. SATYA WACANA

DAN PELAKSANAAN MAGANG

Bab ini membahas mengenai gambaran umum sekolah, visi, misi,

tujuan sekolah, struktur organisasi sekolah beserta deskripsi tugasnya,

 



cara kerja sistem lama, kendala sistem saat ini dan usulan yang akan

dipecahkan dari penulis.

BAB 4 SISTEM USULAN

Bab ini membahas mengenai perancangan yang dibuat untuk

membangun situs web profil sekolah dan juga akan membahas

requirement yang dibutuhkan dalam perancangan situs web tersebut.

BAB 5: PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI

Bab ini membahas mengenai implementasi atas situs web yang

dibangun dan dilakukan pengujian oleh penulis dan pihak supervisor

Sekolah SMA Kristen Satya Wacana.

BAB 6: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan secara keseluruhan dari pembahasan yang

diuraikan, serta saran yang menjadi masukan bagi sekolah.

 


