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Abstrak
Pembuatan Website bertujuan untuk membantu proses penginputan dan pengolahan data yang
dibutuhkan. Sehingga data tersebut dapat tertata dan mudah untuk dilakukan pencarian jika data
tersebut kita butuhkanWebsite yang dibuat adalah website SMP Negeri 2 Lamasi dengan
menggunakan PHP dan MySQL. Untuk menggantikan metode penyebaran informasi sekolah
sebelumnya yang masih dengan cara manual.Hasil perancangan website ini diharapkan dapat
membantu penginputan informasi sekolah serta data – data guru, pegawai, dan siswa
Kata kunci : Informasi Sekolah, Data Guru, Data Pegawai, dan Data Siswa.
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Masyarakat umum telah banyak
mengenal SMP Negeri 2 Lamasi sebagai
salah satu SMP Negeri di Kabupaten Luwu
dengan mutu dan kualitas terbaik. Dengan
visi Unggul dalam prestasi, berbudi pekerti
yang bernuansa religius. Seperti yang kita
ketahui bahwa dunia teknologi informasi saat
ini semakin berkembang dan maju, dalam
penyebaran informasi sangat cepat dan luas.
Salah satu media informasi yang efektif
adalah internet.
Untuk menyebar luaskan informasi di
internet adalah dengan menggunakan
website. Jika SMP Negeri 2 Lamasi memiliki
website maka dalam hal penyebaran
informasi,
baik
informasi
kegiatan,
pendidikan maupun berita aktual seputar
kegiatan Pimpinan SMP Negeri 2 Lamasi
akan lebih mudah dan murah, sehingga
masyarakat luas dapat mengetahuinya,
bahkan bukan hanya masyarakat sekitar
tetapi juga dunia. Sehingga masyarakat luas
yang ingin mencari informasi mengenai
sekolah
ini
dapat
dengan
mudah
mendapatkannya, tak terbatas ruang dan
waktu, karena website dapat diakses kapan
saja, dimana saja dan oleh siapa saja.
Sehingga akan menjadi sebuah prestasi
kemajuan yang dapat dibanggakan oleh
Pimpinan SMP Negeri 2 Lamasi di mata
masyarakat luas.

Oleh karena itu, dalam penulisan
Laporan skripsi ini penulis mengambil judul :
”Perancangan Website SMP Negeri 2 Lamasi
“
1.2 Rumusan Masalah
“Bagaimanakah merancang sebuah
Website pada SMP Negeri 2 Lamasi yang
dapat mengatasi kesulitan dalam mencari
informasi tentang SMP Negeri 2 Lamasi”
1.3 Batasan Masalah
Perancangan Website ini memiliki ruang
lingkup yaitu membatasi pada proses
pengisian buku tamu, Sambutan Kepala
Sekolah, Visi Misi, Struktur organisasi,
Sejarah berdirinya SMP Negeri 2 Lamasi,
Forum diskusi antar anggota, Data siswa,
Data guru dan Data pegawai Tata Usaha,
Serta Kegiatan – kegiatan OSIS pada SMP
Negeri 2 Lamasi.
Script yang digunakan adalah script
PHP dan MySQL.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian adalah
sebagai berikut :Untuk membangun Website
SMP Negeri 2 Lamasi
2. Manfaat Penelitian
a) Manfaat terhadap dunia akademik :
Sebagai bahan perbandingan antara
teori yang didapatkan di bangku kuliah
dan realita yang terjadi di lapangan.
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b) Manfaat terhadap SMP Negeri 2
Lamasi :Dengan adanya Website pada
Sekolah tersebut dapat menjadi suatu
fasilitas yang dapat dimanfaatkan
untuk
mempermudah
proses
penyampaian informasi kepada pihak
luar yang ingin mengakses informasi
yang kaitannya dengan sekolah
tersebut.
c) Manfaat bagi penulis :Menambah ilmu
pengetahuan
khususnya
ilmu
informatika
dan
pengembangan
Website yang lebih baik.
II. LANDASAN TEORI
2.1 Internet
Internet merupakan jaringan global
komputer dunia, besar dan sangat luas sekali
dimana setiap komputer saling terhubung
satu sama lainnya dari negara ke negara
lainnya di seluruh dunia dan berisi berbagai
macam informasi, mulai dari text, gambar,
audio, video, dan lainnya.

Gambar 1. Jaringan internet
Internet itu sendiri berasal dari kata
Interconnection Networking, yang berarti
hubungan dari banyak jaringan komputer
dengan berbagai tipe dan jenis, dengan
menggunakan tipe komunikasi seperti
telepon, salelit, dan lainnya.
Dalam mengatur integrasi dan
komunikasi
jaringan
komputer
ini
menggunakan protokol yaitu TCP/IP. TCP
(Transmission Control Protocol) bertugas
untuk memastikan bahwa semua hubungan
bekerja dengan benar, sedangkan IP (Internet
Protocol) yang mentransmisikan data dari
satu komputer ke komputer lain. TPC/IP
secara umum berfungsi memilih rute terbaik
transmisi data, memilih rute alternatif jika
suatu rute tidak dapat di gunakan, mengatur
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dan mengirimkan paket-paket pengiriman
data.
.
2.2 Konsep Dasar Website
1. Pengertian Website atau situs.
Website atau situs juga dapat
diartikan sebagai kumpulan halaman yang
menampilkan informasi data teks, data
gambar diam atau gerak, data animasi, suara,
video dan atau gabungan dari semuanya, baik
yang bersifat statis maupun dinamis yang
membentuk satu rangkaian bangunan yang
saling terkait dimana masing-masing
dihubungkan
dengan
jaringan-jaringan
halaman (hyperlink). Bersifat statis apabila
isi informasi Website tetap, jarang berubah,
dan isi informasinya searah hanya dari
pemilik Website. Bersifat dinamis apabila isi
informasi Website selalu berubah-ubah, dan
isi informasinya interaktif dua arah berasal
dari pemilik serta pengguna Website. Contoh
Website statis adalah berisi profil perusahaan,
sedangkan Website dinamis adalah seperti
Friendster, Multiply, dll. Dalam sisi
pengembangannya, Website statis hanya bisa
diupdate oleh pemiliknya saja, sedangkan
Website dinamis bisa diupdate oleh pengguna
maupun pemilik.
2. Homepage Dan Browser
Homepage adalah halaman pembuka
/ pertama dari sekian banyaknya website,
browser merupakan suatu program yang
dirancang untuk mengambil informasiinformasi dari suatu server komputer pada
jaringan internet. Informasi – informasi ini
biasanya di kemas dalam page-page, dimana
setiap page biasa mempunyai beberapa link
yang menghubungkan web page tersebut ke
sumber informasi lainnya..
3. Unsur-unsur dalam penyediaan Website
atau situs
Untuk menyediakan sebuah Website,
Maka kita harus menyediakan unsur – unsur
penunjangnya, seperti halnya :
1)
Nama domain (Domain name/URL
- Uniform Resource Locator)
Nama domain atau biasa disebut dengan
Domain Name atau URL adalah alamat unik
di dunia internet yang digunakan untuk
mengidentifikasi sebuah Website, atau
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dengan kata lain domain name adalah alamat
yang digunakan untuk menemukan sebuah
Website pada dunia internet.
Contoh : http://www.namasitus.com
Pengertian Website secara umum merupakan
sebutan bagi sekelompok halaman web (web
page), yang umumnya merupakan bagian
dari suatu nama domain (domain name) atau
subdomain di World Wide Web (WWW) di
internet.
Defenisi Website menurut Sutarman
(2003:6) adalah “Website merupakan alamat
(URL) yang berfungsi sebagai tempat
penyimpanan data dan informasi dengan
berdasarkan topik tertentu”.
Salah satu subjek internet yang paling
awal harus dikenal adalah URL (Uniform
Resource Locator). URL dapat didefenisikan
sebagai sarana untuk menentukan alamat
yang akan dipakai dalam mengakses internet
khususnya Website. Kalau kita menulis surat
dengan amplop, tertulis alamat rumah yang
merupakan tujuan surat tersebut, maka URL
pun demikian. URL akan mengantarkan
browser kealamat yang dituju.
2.3 Pengertian PHP
PHP adalah Hypertext PreProcessor
merupakan bahasa berbentuk skrip yang
ditempatkan dalam server, kemudian
hasilnya yang dikirim ke client tempat
pemakai menggunakan browser”.
Secara khusus PHP dirancang untuk
membuat Web dinamis. Artinya PHP dapat
membentuk suatu tampilan berdasarkan
permintaan terkini. Pada prinsipnya PHP
mempunyai kedudukan sebagai tag dalam
bahasa HTML.Tujuan utama penggunaan
bahasa ini adalah untuk memungkinkan
perancang web menulis halaman web
dinamik dengan cepat.
Adapun hubungan PHP dan HTML
yaitu Halaman web biasanya disusun dari
kode-kode html yang disimpan dalam
sebuah file berekstensi .html. File html ini
dikirimkan oleh server (atau file) kebrowser,
kemudian browser menerjemah kan kodekode tersebut sehingga menghasilkan suatu
tampilan yang indah. Lain halnya dengan
program php, program ini harus
diterjemahkan oleh web-server sehingga
menghasilkan kode html yangdikirim ke
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browser agar dapat ditampil kan. Program ini
dapat berdiri sendiri ataupun disisipkan di
antara kode-kode html sehingga dapat
langsung ditampilkan bersama dengan kodekode html tersebut. Program php dapat
ditambahkan dengan mengapit program
tersebut di antara tanda . Tanda-tanda
tersebut biasanya disebut tanda untuk
escaping (kabur) dari kode html. File html
yang telah dibubuhi program php harus
diganti ekstensi-nya menjadi .php3 atau .php.
2.4 Tipe Data Script PHP
Ada beberapa tipe data yang dikenal dalam
script PHP yaitu:
1) Tipe Data String
Dalam penulisannya, tipe data string
menggunakan tanda kutip tunggal (‘
‘) atau menggunakan tanda kutip
ganda (“ “). Perbedaan antara
penggunaan dua tanda kutip tersebut
adalah pada saat penggunaan
variable.
2) Tipe Data Integer
Yang termasuk tipe data integer
adalah semua data yang berisikan
bilangan bulat dan besarnya range
sama dengan data pada bahasa C,
yaitu antara -2, 147, 483, 648 sampai
+2, 147, 483, 647 pada platform 32
bit.
3) Tipe Data Array
Tipe Data Array yaitu data yang
mengandung beberapa data di
dalamnya dan di-index atau dibaca
berdasarkan data numerik atau string.
2.5 Aplikasi Web berbasis client dan
berbasis server.
Teknologi aplikasi web secara umum
terbagi menjadi dua.
1) Pemrosesan dilakukan di sisi web
server. Contoh aplikasi sisi server
adalah PHP, ASP dan Perl. Biasanya
sisi server digunakan untuk aplikasi
yang membutuhkan koneksi ke basis
data.
2) Proses dilakukan di sisi web browser.
Web browser (sebagai klien) yang
hanya menerima outputnya saja.
Biasanya aplikasi sisi klien digunakan
untuk hal-hal yang membutuhkan
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banyak interaksi pengguna dan
menggunakan informasi yang seragam
dan pasti. Contoh aplikasi pada sisi
klien adalah aplikasi permainan
dengan Java Script, Vbscript, Applet
dll.
2.6 Data Base MySQL
MySQL adalah Multiuser database yang
menggunakan bahasa Structured Query
Language (SQL). MySQL adalah salah satu
jenis database server yang cepat kinerjanya.
Menurut Abdul Kadir (2002:1), “Stuctured
Query Language (SQL) merupakan bahasa
standart yang digunakan untuk mengakses
server database”.
Sama halnya dengan PHP, MySQL
merupakan jenis software yang termasuk
open source. Database ini tersedia bebas dan
siapa saja dapat mengembangkan software
ini, tanpa biaya.
MySQL adalah sebuah implementasi
dari sistem manajemen basisdata relasional
(RDBMS) yang didistribusikan secara gratis
dibawah lisensi GPL (General Public
License). Setiap pengguna dapat secara bebas
menggunakan MySQL, namun dengan
batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh
dijadikan produk turunan yang bersifat
komersial.
2.7 Konsep Dasar Perancangan Website
Untuk membangun sebuah Website,
diperlukan suatu langkah-langkah persiapan
yang secara umum dibagi dalam lima tahap
yakni:
a. Merumuskan
Tujuan
Membuat
Website
Berdasarkan isi maupun tujuan, suatu
Website biasanya dapat digolongkan menjadi
seperti berikut ini:
1) Website marketing, berfungsi sebagai
media presentasi dan pemasaran.
2) Website customer service, berfungsi
sebagai media untuk melayani
konsumen.
3) Website e-Commerce, berfungsi
sebagai media transaksi on-line.
4) Website informasi/berita, berfungsi
sebagai media informasi berita.
b. Menentukan Isi Website
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Faktor yang paling penting dalam
suatu Website adalah isi dari Website itu
sendiri. Hal tersebut berkaitan dengan
manfaat yang akan diperoleh pengunjung
dari sebuah Website.
c. Menentukan Target Pengunjung
Meskipun suatu Website mempunyai
sifat terbuka dalam arti sebuah Website bebas
dikunjungi oleh semua orang, namun
alangkah baiknya apabila dalam pembuatan
Website perlu dilakukan gambaran target
yang akan dituju oleh sebuah Website.
Alasan ini lebih didasarkan pada penggunaan
hardware dan aplikasi browser yang berbeda
dengan setiap pengunjung.
d. Menentukan Struktur Website
Struktur Website diperlukan untuk
memberikan kemudahan dalam mengelola
suatu Website. Tentunya struktur tersebut
harus disesuaikan dengan isi dari Website.
Dengan memiliki struktur yang terorganisasi
dengan baik, suatu Website akan memberikan
kemudahan dalam navigasi, editing dan
pemeliharaan Website tersebut.
e. Desain Website
Faktor keindahan desain tampilan dari
suatu Website merupakan salah satu faktor
yang paling penting dalam menetukan
keberhasilan suatu Website, selain faktor
kecepatan loading. Suatu situs yang baik
memiliki suatu kesatuan desain bisa
dikatakan memiliki kesamaan tema dalam
halaman-halaman webnya. Hal ini penting
dalam segi estetika maupun segi navigasi.
III. ANALISIS DAN PERANCANGAN
3.1 Analisis Sistem
1. Analisis sistem yang sedang berjalan
Adapun tahapan proses kerja sistem
yang sedang berjalan pada SMP Negeri 2
Lamasi, sebagai berikut :
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user bisa mengisi buku tamu yang telah
disediakan dengan memasukkan nama,
alamat E-mail, dan komentar kemudian
mengirimkannya. Data tersebut akan
tersimpan di dalam database. Adapun proses
penginputan dan pengeditan data – data guru,
pegawai, siswa dan informasi lainnya
sepenuhnya ditangani oleh administrator
dengan masuk pada menu Administrator.
3.2 Metode Perancangan
1. Diagram Konteks
. Adapun diagram konteks yang telah
penulis rancang adalah sebagai berikut :

Gambar 2. Analasis sistem yang sedang
berjalan
2. Analisis sistem yang diusulkan
Sistem yang penulis rancang, yaitu
merancang sebuah website. Pembuatan
Website Sekolah sebagai sarana promosi
yang sangat efektif dan efisien. Adapun
tahapan proses kerja sistem yang diusulkan
pada SMP Negeri 2 Lamasi, sebagai berikut :

Gambar 4. Diagram Konteks
2.

Gambar 3. Analisis sistem yang diusulkan
Sistem ini berjalan secara Online
(terhubung Internet), user masuk kedalam
website kemudian user bisa mengakses
segala data yang ingin diinginkan. Adapun,

Diagram Berjenjang Website SMP
Negeri 2 Lamasi
Diagram berjenjang website SMP
negeri 2 Lamasi dapat dilihat pada
gambar berikut ini :

Gambar 5. Diagram Berjenjang SMP
Negeri 2 Lamasi
3. Diagram Arus Data Level 1
Diagram arus data level satu yang dirancang
dapat dilihat pada gambar berikut ini :
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6. Diagram Arus Data Level 2 Proses 3
Diagram arus data level dua
proses 3 yang dirancang dapat dilihat
pada gambar berikut ini :

Gambar 6. Diagram Arus Data Level 1
4. Diagram Arus Data Level 2 Proses 1
Diagram arus data level dua proses 1 yang
dirancang dapat dilihat pada gambar berikut
ini :

Gambar 9. Diagram Arus Data Level 2
Proses tiga
3.3 Rancangan Aplikasi
Rancangan
aplikasi
merupakan
rancangan interface pada aplikasi yang akan
digunakan untuk setiap menu. Rancangan
aplikasi website Toko Istana Mainan adalah
sebagai berikut :

Gambar 7. Diagram Arus Data Level 2
Proses Satu
5. Diagram Arus Data Level 2 Proses 2
Diagram arus data level dua proses 2 yang
dirancang dapat dilihat pada gambar berikut
ini :

Gambar 10 . Rancangan Dasar Website
Keterangan :
a. Bagian atas terdiri atas header
sebagai nama Sekolah dan sebagai
tempat tombol menu utama.
b. Bagian kiri terdiri atas tombol Sub
– Sub Menu Utama
c. Bagian tengah terdiri atas isi dari
Link dari Setiap menu dan Sub Menu.
d. Bagian kanan terdiri dari menu
pencarian, Jam Digital, Artikel
Pendidikan,Login Forum, Poling,
dan Jumlah Pengunjung
e. Rancangan dasar aplikasi

Gambar 8. DAD level 2 proses 2
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Gambar 13. Output daftar siswa

Gambar 11. Rancangan Dasar Tampilan
Home
2.4 Rancangan Output
Rancangan output yang dibutuhkan
dalam Website SMP Negeri 2 Lamasi berupa
output dikertas dan di monitor. Macammacam output tersebut dapat dilihat pada
gambar-gambar dibawah ini

Gambar 14. Output daftar pegawai
2.5 .Rancangan Input

Gambar 12. Output Daftar Staf Pengajar
Gambar 14. Halaman Input Buku Tamu
IV. PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI
4.1 Pengujian Basis Path
1.

Teknik Pengujian White Box
Untuk menguji suatu sistem maka
bagan alir program (flowchart) yang didesain
sebelumnya dipetakan ke dalam bentuk
bagan alir control (flowgraph) yang nantinya
memudahkan untuk penentuan jumlah
region, Cyclomatic Complexity (CC) dan
Independent Path,
jika jumlah region,
Cyclomatic Complexity (CC) dan Independent
Path sama besar maka sistem dinyatakan benar,
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tetapi jika sebaliknya maka sistem masih
memiliki kesalahan, mungkin dari segi logika
maupun dari sisi lainnya.
Cyclomatic Complelexity (CC) dapat
dihitung dengan menggunakan rumus :
V(G) = E – N + 2
Dimana:
E = jumlah edge pada flowgraph
N = Jumlah node pada flowgraph
2. Hasil Pengujian Sistem
Pengujian sistem yang dilakukan
dengan menggunakan metode pengujian
langsung berdasarkan teknik uji white box
dapat dihasilkan sistem dan proses
perulangan pada flowchart yang membuat
sistem berjalan dengan optimal.
V. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan
pembahasanpembahasan yang telah diuraikan pada babbab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan
sebagai berikut :
1. Telah dirancang website SMP
Negeri 2 Lamasi yang dapat
digunakan dalam mengolah data
sekolah.
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2. Hasil
pengujian
menunjukkan
bahwa website yang dirancang telah
bebas dari kesalahan logika.
5.2 Saran-Saran
Sistem ini tentunya masih banyak
kekurangan, oleh karena itu untuk
pengembangan selanjutnya disarankan agar :
1. Penerapan Website menuntut tenaga
kerja yang mempunyai kemampuan
yang baik dalam pengoperasian
komputer,
terutama
internet.
Sehingga perlu pelatihan dalam
meningkatkan produktivitas tenaga
kerja itu sendiri.
2. Apa yang penulis buat merupakan
pengembangan dari sistem yang
berjalan di SMP Negeri 2 Lamasi,
maka
perlu
selanjutnya
dikembangkan lagi menjadi system
yang lebih baik.
Demikian saran yang penulis berikan
sebagai bahan masukan agar SMP Negeri 2
Lamasi dapat berkembang sesuai dengan apa
yang diinginkan.
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