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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah merancang dan membuat website pada SD Negeri 04
malimongan Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan metode observasi,
pengumpulan data wawancaraserta kajian pustakadengan mewawancarai operator
sekolah tersebut sebagai narasumber untuk mengambil data-data yang dibutuhkan.
Objek penelitian bertempat di Sekolah Dasar Negeri 04 Malimongan Kota Palopo
yang beralamat di Jalan Manenunggan Kota Palopo, Kecamatan Wara Provinsi
Sulawesi Selatan. Batasan masalah yang ada pada sekolah adalah merancang dan
membuat sarana informasi berbasis website pada Sekolah Dasar Negeri 04
malimongan Kota Palopodan menggunakan rancangan Unified Modelling Language
(UML) yang meliputi: use case diagram, activity diagram, sequence diagram dan class
diagram serta bahasa pemograman PHP, dan databaseMYSQL. Hasil dari penelitian
ini adalah perancangan dan pembuatan website pada Sekolah Dasar Negeri
04Malimongan Kota Palopo yang dapat membantu dan mempermudah pihak sekolah
dan masyarakat dalam menyampaikan informasi seputar sekolah.
Kata kunci: PHP, UML, Website

1. Pendahuluan
Perkembangan teknologi internet semakin pesat dan merupakan salah satu
contoh teknologi informasi yang efektif untuk penyebaran informasi, internet
merupakan sarana komunikasi yang bersifat global, memudahkan, masyarakat, siswa
dan guru dapat mengakses semua informasi kapan saja dan dimana saja.
Saat ini sekolah dasar bahkan membutuhkan sebuah website untuk
mempermudah masyarakat luas mengetahui informasi, khususnya sekolah SD Negeri 04
Malimongan yang terletak di Kota Palopo.Sosialisaisi yang dilakukan untuk
memperkenalkan sekolah kepada masyarakat luas masih sangat terbatas, dimana pihak
sekolah hanya memasang spanduk disekitar lokasi SD Negeri 04 Malimongan untuk
mempromosikan sekolah pada masyarakat luas. Sistem penginformasian ini dianggap
tidak efektif karna tidak semua orang bisa melihat informasi tersebut. Informasi tersebut
hanya bisa dilihat oleh orangyang berada disekitar lokasi SD Negeri 04 Malimongan.
Solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi, maka diperlukan suatu sistem
informasi yang dapat menangani permasalahan tersebut, salah satunya yaitu sistem
informasi berbasis website.
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2. Metode
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian dan
pengembangan (research and development). Menurut Sugiyono dalam bukunya metode
penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D bahwa “metode penelitian dan pengembangan
adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan
menguji keefektifan produk tersebut” [1].
Dalam pengembangan sebuah system informasi dibutuhkan sebuah metodelogi
pengembangan. Metodelogi pengembangan system informasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metodelogi pengembangan sekuensi linier atau metode waterfall.
Model waterfall terdiri dari tahap analisis, desain, pembuatan kode program, pengujian
dan support and maintenance. Setiap tahap harus diselesaikan secara sistematik yang
berarti tahap selanjutnya akan dapat dilakukan jika tahap sebelumnya telah selesai.
Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga metode yang dijadikan sebagai
acuan dalam menganalisis masalah dan mengumpulkan informasi atau data, sebagai
berikut: 1. Metode wawancara (interview), wawancara merupakan cara menjaring
informasi atau data melalui interaksi verbal atau lisan. Wawancara memungkinkan
analisis sistem sebagai pewawancara (interviwer), komunikasi berlangsung dalam
bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka. Metode observasi (observation), 2.
Observasi adalah cara yang sangat sesuai untuk mengkaji proses atau perilaku. Dalam
penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan atau peninjauan langsung untuk
memperoleh informasi yang tepat dan akurat. 3. Studi pustaka, penelitian kepustakaan
digunakan sebagai dasar pembahasan secara teoritis dengan menggunakan data yang
diperoleh dari metode lapangan dan mengevaluasi hasil penelitian lapangan, teori-teori
dan pandangan dari buku-buku yang berkaitan dengan obyek penulisan skripsi, bahan
kuliah, dan sumber-sumber lainnya dalam penulisan skripsi.
Perancangan Sistem yang dilakukan yaitu merancang design atau perancangan
visualisasi model sistem dengan menggunakan Unified Modeling Languange (UML)
untuk menentukan gambaran serta model sistem yang akan dibuat dan diterapkan pada
lokasi penelitian dan ada beberapa diagram UML yang dibuat yaitu: use case diagram,
class diagram, activity diagram dan sequence diagram.
Pembuatan program dari hasil design tersebut kemudian dimasukkan keproses coding
atau diterjemahkan kedalam kode yang dimengerti komputer yaitu dengan
menggunakan bahasa pemrograman yaitu PHP5.3.1 dan database MySQL 5.1.41
Pengujian sistem yang diterapkan adalah pengujian Black Box, dimana dalam
proses pengujian black box hanya berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat
lunak, tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan
pada spesifikasi fungsional program.

3. Hasil Dan Pembahasan
Implementasi program yang telah dirancang dapat diimplementasikan dengan
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan sistem basisdata MySQL, sehingga
menghasilkan sebuahwebsite tentang rancang bangun website SD Negeri 04
Malimongan. Tampilan halaman-halaman dalam website ini.
Halaman tampilan login menampilkan menu login admin, data yang dimasukkan
username dan password. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar 1.
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Gambar 1. Halaman Login Admin

Pada tampilan diatas akan diuji setiap item yang ada. Login ketika diinput user
name dan password, apakah tombol login berfungsi maka dapat dilihat pada acuan tabel
berikut:
Komponen uji
Login admin

Tabel 1. Tampilan Menu Login
Tampilan yang Diharapkan
Yang tampil
Menampilkan halaman
Halaman
Login
login

Keterangan
Sukses

Halaman tampilan utama administrator akan menampilkan beberapa menu yang
bisa dipilih oleh admin untuk mengubah isi dari website. Lebih jelas dapat dilihat pada
gambar 2.

Gambar 2. Halaman Utama Administrator

Pada Halaman utama administrator dapat diakses setelah login dilakukan maka
dapat dilihat pada acuan tabel berikut:
Tabel 2. Tampilan halaman utama administrator
Komponen uji

Tampilan yang Diharapkan

Halaman utama
administrator

Sistem akan menampilkan halaman
administrator dan tidak terjadi
kesalahan.

Yang tampil
Halaman utama
administrator

Keterangan
Sukses
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Halaman tampilan utama akan menampilkan foto-foto tentang dokumentasi
sekolah. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Halaman Menu Beranda

Pada tampilan diatas akan diuji setiap item yang ada, apakah tombol beranda
berfungsi, maka dapat dilihat pada acuan tabel berikut:
Tabel 3. Tampilan Menu beranda
Komponen uji
Beranda

Tampilan yang Diharapkan
Menampilkan halaman
Beranda

Yang tampil

Keterangan

Halaman beranda

Sukses

4. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka
dapat di simpulkan bahwa merancang dan membangun sebuah website yang dapat
membantu dan memudahkan sekolah dalam hal mempromosikan sekolah, website ini
sudah diuji dengan menggunakan metode black box, dan disimpulkan bahwa program
dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perancangan yang dibuat.
Saran yang dapat diberikan adalah:
a. Kepada Sekolah Dasar Negeri 04 Malimongan Kota Palopo, sebaiknya
menggunakan sarana informasi berbasis website agar dapat mengoptimalkan proses
pengolahan informasi
b. Dengan diterapkannya saranainformasi berbasis website ini maka akan dijadikan
perbandingan antara sistem yang lama dengan sistem yang baru agar dapat diterima
dan dikembangkan.
c. Bagi peneliti selanjudkan kiranya dapat membuat menu tombol untuk ontuk
pendaftaran online bagi siswa-siswi baru nantinya
d. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan saranainformasi berbasis
website yang telah dibuat.
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