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ABSTRACT 
 
 
       YOGA PUJANTOKO, 2009, DEVELOPING WEBSITE FOR SMA 
NEGERI 1 PRACIMANTORO. D3 Computer Science, Informatic Engineering, 
Faculty Mathematics and Natural Science, Sebelas Maret University of Surakarta. 
 

This final assignment is aimed to make the website of school profile of SMA 
Negeri 1 Pracimantoro. The school website is made as a review in giving 
information and profile of SMA Negeri 1 Pracimantoro so that it can be more 
familiar and accessed by the students, teacher and other institution easily. 

SMA Negeri 1 Pracimantoro website consist of school profile which contains 
history, vision and mission, school facility, school data, teachers data, gallery and 
guestbook. Those data can be used by SMA Negeri 1 Pracimantoro to increase the 
school quality and giving school’s information for all of institute efficient and 
quickly.  

The system was developed with PHP programming and MySQL database. It 
was concluded that system has already been developed. 
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INTISARI 

 
YOGA PUJANTOKO. 2009. PEMBUATAN WEBSITE SMA NEGERI 1 
PRACIMANTORO MENGGUNAKAN PHP MySQL, Program D3 Ilmu 
Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
      Tujuan tugas akhir ini adalah membuat website profil sekolah SMA Negeri 1 
Pracimantoro. Website sekolah yang dibuat sebagai bahan pertimbangan dalam 
penyampaian informasi dan profil SMA Negeri 1 Pracimantoro agar lebih dikenal 
dan diakses dengan mudah oleh siswa, guru, dan pihak luar sekolah.  
     Website SMA Negeri 1 Pracimantoro ini berisikan profil sekolah yang terdiri 
dari sejarah, visi misi, fasilitas sekolah, data sekolah, data pengajar, gallery dan 
buku tamu. Data tersebut oleh SMA Negeri 1 Pracimantoro dapat dipergunakan 
sebaik – baiknya untuk meningkatkan mutu sekolah dan penyampian informasi 
sekolah kepada semua pihak dengan cepat dan efisien.  

Sistem website ini dibuat dengan program PHP dan database MySQL. Dapat 
disimpulkan bahwa sistem ini sudah siap dikembangkan.   

 
KATA KUNCI: website, sekolah, PHP, MySQL 
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 Dengan semangat dan kemauan bisa mengubah  

segalanya. 

 “Sesungguhnya urusan (perintah)-Nya apabila 

Dia menghendaki sesuatu hanyalah Dia 

berfirman, ‘Jadilah!’ Maka jadilah sesuatu itu.” 

(QS. 36:82). 

 Kerja keras dan doa akan membuahkan hasil. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

vi 
 

 

PERSEMBAHAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk: 

 

Alm.Ibuku dan Ayahku yang kusayangi, yang selalu mendukung dan memberikan semangat 

Kakek dan Nenek yang selalu memberikan doa untukku 

Adik – adikku yang selalu membantuku 

Keluarga dan Teman – temanku semua, yang selalu memberiku semangat 

PASOEPATI di seluruh Indonesia tanpa kalian aku bukan apa-apaa. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

vii 
 

 

KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT, atas 

rahmat dan hidayahnya sehingga penulis sampai saat ini dapat menyelesaikan 

laporan TA (Tugas Akhir) dengan judul “PEMBUATAN WEBSITE SMA 

NEGERI 1 PRACIMANTORO MENGGUNAKAN PHP & MySQL”. 

Dalam menyelesaikan laporan TA ini penulis tidak terlepas dari 

bimbingan pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun spiritual. 

Maka dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan 

terimakasih kepada  : 

1. Bapak Budi Legowo, M. Si sebagai dosen pembimbing TA yang telah 

memberikan banyak pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan 

laporan ini. 

2. Topan, Danang yang telah memberi pinjaman komputer untuk 

pengerjaan tugas akhir ini. 

3. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan laporan 

ini. 

Laporan TA (Tugas Akhir) masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran 

yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan ini. Laporan ini 

diharapkan berguna bagi para pembaca dan bermanfaat. 

 

Surakarta,     Juli 2009 

 

 

 

Penulis 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

viii 
 

DAFTAR  ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL ...................................................................……   i 

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................ ii 

 HALAMAN ABSTRAK ...................................................................   iii 

HALAMAN INTISARI … .................................................................   iv 

HALAMAN MOTTO …..................................................................…   v 

HALAMAN PERSEMBAHAN ..........................................................  vi 

KATA PENGANTAR .....................................................................…   vii 

DAFTAR ISI ...................................................................................…. viii 

DAFTAR TABEL  ..........................................................................…..  x 

DAFTAR GAMBAR.......................................................................…. xi 

LAMPIRAN………………………………………………………….. xii 

BAB  I   PENDAHULUAN ..........................................................…. 1 

              1.1  Latar Belakang Masalah ...............................................… 1 

              1.2  Rumusan Masalah ..........................................................  1 

              1.3 Batasan Masalah ............................................................... 2 

              1.4 Tujuan dan Manfaat .......................................................... 2 

              1.5 Metodologi Penelitian  ...................................................... 3 

              1.6 Sistematika Penulisan ........................................................ 3 

BAB  II  LANDASAN TEORI ..........................................................   5 

2.1 Pengertian informasi …………………..…….................. 5 

              2.2 Pengertian internet……. .................................................. 5 

2.3 WWW (World Wide Web)................................................... 5 

2.4 Website (situs web) ………................................................. 6 

2.5 HTML ……………............................................................. 6 

2.6 PHP ………………............................................................ 6 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

ix 
 

2.7 Basis Data…………............................................................ 6 

2.8 Perangkat lunak yang digunakan ......................................... 7 

BAB  III DESAIN DAN PERANCANGAN SISTEM..................... 9     

              3.1 Diskiripsi lokasi Penelitian ........................................….. 9 

              3.2 Alur Penelitian …………………….…............................. 11 

              3.3 Perancangan ……….…........................................….……  11 

              3.4 Perancangan Sistem ….........................................….……  12 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN ANALISA  ............................... 14 

                4.1 Sistem Informasi yang ada di SMAN 1 Pracimantoro ... 14 

                4.2 Perancangan Database ………........................................ 14 

                4.3 Pengeditan Gambar Pada Website .................................. 17 

                4.4 Form Tampilan Admin ……........................................... 18 

                4.4 Form Tampilan User ........................................................ 23 

BAB V  PENUTUP  ...................................................................…… 32 

                5.1 Kesimpulan  ..............................................................….. 31 

                5.2 Saran ...............................................................................    31 

DAFTAR PUSTAKA  .........................................................................       32 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

x 
 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel 4.1 Tabel Administrator …………………………………..... 14 

Tabel 4.2 Tabel Buku Tamu …………………………………........ 15 

Tabel 4.3 Tabel Berita …………………………………................. 15 

Tabel 4.4 Tabel Data Sekolah …………………………………..... 16 

Tabel 4.5 Tabel Gallery …………………………………................ 16 

Tabel 4.6 Tabel Tabel Main Menu ………………………………… 16 

Tabel 4.6 Tabel komponen pada Macromedia Firework ……………  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

xi 
 

DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

Gambar 3.1    Struktur Organisasi SMAN 1 Pracimantoro ................... 10 

Gambar 3.2    File direktori untuk user .................................................. 12 

Gambar 3.3    File direktori untuk Admin ..........................................… 13 

Gambar 4.1    Form login Admin ……… ..........................................… 18 

Gambar 4.2    Form Menu Admin .......................................................... 18 

Gambar 4.3    Form Tampilkan Data Sekolah ................................…… 19 

Gambar 4.4    Form Tambahkan Data Sekolah ...................................... 19 

Gambar 4.5    Form Tampilkan Berita ……………………................... 20 

Gambar 4.6    Form Tambahkan Berita ……………...........................  20 

Gambar 4.7    Form Tampilkan Gallery ................................................ 21 

Gambar 4.8    Form Tambahkan Gallery ............................................. 21 

Gambar 4.9    Form Tampilkan Buku Tamu ....................................... 22 

Gambar 4.10  Halaman Utama ……..................................................... 23 

Gambar 4.11  Halaman Sejarah ………................................................  24 

Gambar 4.12  Halaman Visi Misi ……................................................. 25 

Gambar 4.13  Halaman buku tamu ………........................................... 26 

Gambar 4.14  Halaman Fasilitas dan Kegiatan .................................... 27 

Gambar 4.15  Halaman Prestasi ........................................................... 28 

Gambar 4.16  Halaman Gallery ……..................................................... 29 

Gambar 4.17  Halaman Berita ……....................................................... 30 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

xii 
 

BAB I  

PANDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

SMA Negeri 1 Pracimantoro merupakan satu-satunya SMA Negeri di 

kecamatan Pracimantoro. SMA Negeri 1 Pracimantoro terletak di Jalan Anton 

Sugiarto Pracimantoro Wonogiri. Sekitar 492 siswa dari Kecamatan 

Pracimantoro, Eromoko, Giritontro, Paranggupito dan Kecamatan lainnya belajar 

di SMA ini. 

Selama ini informasi pada SMA NEGERI 1 PRACIMANTORO masih 

disampaikan dalam bentuk cetak. Siwa dapat mudah mengetahui informasi 

mengenai SMA NEGERI 1 PRACIMANTORO selain dengan menggunakan buku 

informasi, maka dicoba membuat altenatif lain dengan membuat website, selain 

itu siswa diharapkan dapat mengakses informasi dengan mudah dan efisien. 

Website ini dibuat menggunakan software  PHP & MySQL dengan 

software pendukung lain yaitu Apache Server. Kelebihannya adalah karena 

program dapat berjalan dengan baik di semua sistem operasi, sangat cocok dan 

mudah diterapkan pada komputer berjaringan, sangat stabil di semua sistem 

operasi. Melalui persetujuan dan diskusi dari pihak sekolah maka tugas akhir 

pembuatan website SMA NEGERI 1 PRACIMANTORO menggunakan software 

PHP & MySQL. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang dikemukakan maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : Bagaimana membuat website tentang SMA 

NEGERI 1 PRACIMANTORO agar mudah dimengerti oleh masyarakat pada 

umumnya dan seluruh siswa SMA NEGERI 1 PRACIMANTORO pada 

khususnya. 
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1.3  Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, beberapa hal 

batasan masalah antara lain : software yang digunakan adalah PHP, MySQL dan 

Apache server yang disesuaikan dengan pembuatan Website SMA NEGERI 1 

PRACIMANTORO.  

 

1.4  Tujuan 

Membuat sistem informasi tentang SMA NEGERI 1 PRACIMANTORO 

dengan menggunakan teknologi informasi berbasis web, sehingga dapat 

bermanfaat bagi masyarakat umum dan SMA NEGERI 1 PRACIMANTORO 

pada khususnya. 

 

1.5  Manfaat 

Dalam pembuatan website SMA Negeri 1 Pracimantoro diharapkan akan 

memberikan manfaat yang berguna antara lain: 

1. Bagi penulis 

a. Dapat menambah pengetahuan tentang pembuatan website. 

b. Dapat mempraktekkan ilmu yang telah didapat selama dalam bangku 

kuliah agar dapat terealisasi dengan baik. 

2. Bagi instansi 

a. Instansi sekolah dapat mempublikasikan informasi berhubungan 

dengan instansinya tersebut melalui internet. 

b. Masyarakat khususnya siswa bisa mendapat informasi dengan cepat 

dan efisien melalui website tersebut 

3. Bagi Akademik 

Hasil penelitian diharapkan dapat diggunakan sebagai sarana pengenalan 

dan referensi perpustakaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
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1.6   Metodelogi Penelitian 

a. Observasi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti, 

kemudian dilakukan pencatatan hal – hal yang berhubungan dengan obyek 

yang diteliti. 

b. Wawancara ( Interview ), merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara melakukan wawancara atau tanya jawab secara 

langsung kepada pihak yang terkait mengenai masalah yang diteliti. 

c. Studi pustaka ialah pengumpulan data dengan cara membaca buku – buku 

literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dijadikan 

obyek penelitian. 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa bab dan sub  bab sebagai 

berikut : 

1.BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam Bab Pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yang berisi Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah yang menjadi kajian program ini, 

Tujuan yang hendak dicapai, Manfaat, Metode Penelitian yang digunakan, 

serta Sistematika Penulisan. 

2.BAB II : LANDASAN TEORI 

      Landasan Teori dalam Bab II ini terdiri dari kerangka teori yang 

mendukung dalam penulisan Tugas Akhir ini yang terdiri dari definisi : 

Pengertian internet dan perangkat lunak yang digunakan. 

3. BAB III : DESAIN DAN PERANCANGAN 

      Dalam Bab III ini terdiri dari desain dan perancangan sistem yang 

dibuat. 

4. BAB IV : IMPLEMENTASI DAN ANALISA 

      Dalam Bab IV ini terdiri dari implementasi dan analisa website. 
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5. BAB V : PENUTUP 

      Dalam Bab Penutup ini disajikan kesimpulan dari hasil website dan 

saran. 

6. DAFTAR PUSTAKA 

      Daftar pustaka memuat pustaka yang diacu dalam laporan tugas akhir. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Informasi 

Informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, 

organisasi, atau sebuah perubahan  bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu 

dan biasa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya 

(Anonim, 2001).   

 

2.2.  Pengertian Internet 

Internet adalah sebuah solusi jaringan yang dapat menghubungkan 

beberapa jaringan lokal yang ada pada suatu daerah,  kota atau bahkan negara. 

Internet  dapat menghubungkan beberapa jaringan lokal yang ada pada setiap 

tempat (Kurniawan, 2004). 

Menghubungkan beberapa komputer sehingga dapat menjadi sebuah 

jaringan membutuhkan suatu media penghubung yang bernama TCP / IP, yaitu 

sebuah protokol yang mengidentifikasi sebuah komputer yang terhubung di dalam 

sebuah jaringan. TCP / IP memiliki teknik mengidentifikasi dengan menggunakan 

penomoran yang dinamakan nomor IP/IP address (Internet Protokol Address). 

Nomor IP sebuah komputer dapat terhubung dengan komputer lain dalam sebuah 

jaringan atau dalam jaringan global yang disebut internet. 

 

2.3. Word Wide Web (WWW) 

Selain Ghoper, WWW atau yang sering disebut dengan Word Wide Web 

(Jaringan Dunia Luas) adalah sebuah bagian dari internet yang sangat dikenal 

dalam dunia internet, dengan adanya WWW seorang pengguna dapat 

menampilkan sebuah halaman virtual yang disebut dengan Website (Sidik, 2004). 

WWW merupakan suatu sistem hypertext yang membantu menjelajahi dunia 

untuk mencari informasi di dalam jaringan internet. WWW ini dapat 

diumpamakan seperti perpustakaan dengan berbagai informasi. 
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2.4. Website (Situs Web) 

Web adalah fasilitas hypertext untuk menampilkan data berupa teks, 

gambar, bunyi, dan animasi dan data multimedia lainnya, yang di antara data 

tersebut saling berhubungan satu sama lainnya (Anonim, 2001). Website 

merupakan tempat penyimpanan data dan informasi dengan topic tertentu. 

 

2.5. HTML 

HTML merupakan bahasa scripting yang dapat menghasilkan halaman 

website sehingga halaman tersebut dapat diakses pada setiap komputer pengakses 

(client) (Nugroho, 2004). Pada halaman web, HTML dijadikan sebagai bahasa 

script dasar yang berjalan bersama berbagai bahasa scripting Pemrograman 

lainnya. Semua file executable program. Hal ini disebabkan HTML hanyalah 

sebuah bahasa scripting yang dapat berjalan apabila dijalankan di dalam browse 

(pengakses web), browse-browse yang mendukung HTML antara lain adalah 

Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, Mozila dan lain-lain.  

2.6. PHP 

       PHP singkatan dari (“PHP hypertext Prepocessor”) merupakan bahasa script 

yang diletakkan kedalam kode HTML, kode  PHP berbeda dengan HTML. 

Browser pengunjung hanya akan menerima kode HTML akhir, tidak ada kode 

PHP yang diterima langsung oleh browser (Kurniawan, 2004). 

PHP adalah suatu bahasa server-side yang didesain khusus untuk aplikasi 

web (Sutarman skom@yahoo.com). Adapun kelebihan-kelebihan dari PHP yaitu : 

a. PHP mudah dibuat dan kecepatan akses tinggi. 

b. PHP dapat berjalan dalam web server yang berbeda dan dalam sistem 

operasi yang berbeda pula. 

c. PHP termasuk bahasa yang embedded (bias diletakkan dalam tag HTML). 

 

2.7. Basis Data 

Basis data (Tabel) adalah kumpulan dari file-file yang saling berhubungan 

satu sama lain dan tersimpan dalam memori yang terintegrasi sehingga 

membentuk suatu bangunan data (Fathansyah, 1999). 
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Dalam satu field terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama 

bentuk dan merupakan satu kumpulan entitas yang seragam. Satu record terdiri 

dari field-field yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa field tersebut 

dalam satu pengertian lengkap dan direkam dalam satu record.  

 

2.8. Perangkat Lunak yang Digunakan 

Software yang digunakan dalam pembuatan website SMA Negeri 1 

Pracimantoro adalah sebagai berikut : 

1. MySQL 

Structure Query Language (SQL) adalah sebuah bahasa tabel 

relasional yang didukung PHP untuk dapat melakukan koneksi dan query 

pada Tabel. SQL berisi pernyataan yang dapat, digunakan untuk 

memasukkan, merubah, menghapus, memilih dan melindungi data (Sidik, 

2004). Secara interprestasi SQL bias digunakan dengan memasukkan sebuah 

pernyataan SQL melalui terminal atau mikromputer dan langsung diproses 

atau diinterprestasikan, dan hasilnya bias dilihat secara langsung. MySQL 

mempunyai query yang sederhana dan menggunakan escape character yang 

sama dengan php, selain itu MySQL adalah tabel tercepat saat ini. 

MySQL termasuk jenis RDBMS (Relation Tabel Management 

System). Sehingga istilah seperti Tabel, baris dan kolom tetap digunakan 

dalam MySQL. Pada MySQL sebuah Tabel mengandung beberapa Tabel, 

Tabel terdiri dari sejumlah baris dan kolom. Dalam konteks bahasa SQL, 

pada umumnya informasi tersimpan dalam Tabel-Tabel yang sama logic 

merupakan struktur dua dimensi yang terdiri atas baris-baris data (row atau 

record) yang berada dalam satu atau lebih kolom. Baris pada Tabel sering 

disebut sebagai instance dari data sedangkan kolom sering disebut antributes 

atau field.    

Untuk memulai menjalankan MySQL sebelumnya harus dipastikan 

Tabel MySQL server dalam status aktif/on, untuk memastikannya dapat 

dilihat pada icon pada pojok kanan bawah (tracfict) dan warnanya hijau. 

Apabila belum aktif maka harus diaktifkan terlebih dahulu, caranya jalankan 
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file winMySQLadmin.exe dari direktori/folder instansi MySQL (misalkan 

c:\MySQL\bin\winMySQLadmin.exe). Biasanya untuk pertama kali dijalankan 

program akan meminta user name dan password yang akan digunakan untuk 

login atau masuk dan menjalankan serta mengelola Tabel server. 

2. Macromedia Dreamweaver 8 

Dreamweaver merupakan suatu penyajian profesional web editor 

dalam pembuatan website atau homepage. Dreamweaver dapat juga 

menggabungkan antara halaman satu dengan halaman lainnya denga 

menggunakan fasilitas yang telah disediakan yaitu (Link features). Fasilitas 

lainnya yang ada pada dreamweaver adalah menggabungkan file Flas (swf), 

image, (JPEG, GIF, dan lain-lain), skrip kedalam website yang telah diimpor. 

3. Apache Server 

Apache Server adalah web server yang paling popular dan sangat luas 

digunakan di dunia internet (Nugroho, 2004). Keuntungan menggunakan 

Apache Server ialah aman dan efisien, selain itu apache server yang 

dikembangkan dengan sistem open-source memiliki kemampuan 

ekstensibilitas yang tinggi hingga selalu up to date dengan standarisasi server 

http. 
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BAB III 

DESAIN DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Diskripsi Lokasi Penelitian 

1. Visi dan Misi SMA NEGERI 1 PRACIMANTORO 

Visi : Unggul Dalam Ketrampilan Berdasarkan Iman dan Taqwa. 

Indikator pencapaian Visi : 

1. Terampil akademis skill 

2. Terampil dibidang elektonika  

3. Terampil mengoperasikan komputer 

4. Terampil mengaplikasi ekstrakurikuler yang diikuti 

5. Terampil berkomunikasi dengan bahasa inggris 

6. Terampil melaksanakan amalan agamanya  

Misi  : Mengembangkan sarana sekolah menuju SMA plus dan pendidikan 

pelatihan pelatihan melalui pembelajaran yang berkualitas dengan dilandasi 

iman dan taqwa. 

 

2. Pembagian Jurusan dan Jumlah Siswa SMA NEGERI 1 PRACIMANTORO 

 Saat ini SMA NEGERI 1 PRACIMANTORO memiliki siswa 492 siswa. 

Siswa – siswa ini meliputi kelas I, Kelas II, Kelas III yang terbagi dalam 

beberapa kelas.  
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Struktur Organisasi SMA NEGERI 1 PRACIMANTORO.  

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi SMAN 1 Pracimantoro 
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3.2 Alur Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Daya 

 Penelitian pembuatan website SMAN 1 Pracimantoro, data dan informasi 

sangatlah diperlukan guna menyusun laporan agar laporan yang disusun 

mencapai hasil yang memuaskan serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun 

sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:  

a.  Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek 

penelitian    yaitu dari pihak – pihak yang berhubungan : 

1. Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 PRACIMANTORO. 

2. Pembimbing dari SMA NEGERI 1 PRACIMANTORO. 

3. Karyawan serta staf SMA NEGERI 1 PRACIMANTORO. 

b.  Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data – data yang sudah ada 

di dalam buku, literatur sebagai dasar teori atau contoh lapangan. Sumber 

data sekunder adalah literatur dan buku – buku yang berhubungan dengan 

obyek yang diteliti. 

 

3.3  Perancangan 

1. Perangkat Keras  

Perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan  ( personal komputer ) 

dengan spesifikasi sebagai berikut :  

a. Prosesor Intel Dual Core 2.50 GHz. 

b. RAM 1 GB 

c. Hardisk 80 GB 

d. Keyboard, mouse 

2. Program yang digunakan dalam pembuatan website : 

a. Sistem Operasi  : Windows XP 

b. Software  : PHP & MySQL 

  Macromedia Dreamweaver. 
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3.4  Perancangan Sistem 

 Perancangan sistem untuk menentukan rancangan website yang akan 

dibuat, memerlukan struktur file direktori yang merupakan alat yang biasa 

digunakan untuk mendokumentasikan proses dalam sistem. 

Struktur file direktori untuk user dan struktur file direktori untuk 

administration dapat dilihat dari Gambar 3.1  dan Gambar 3.2 dibawah ini : 

 

 

 

Gambar 3.2 File direktori untuk user 
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Gambar 3.3 File direktori untuk admin 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

xxv 
 

BAB IV 

IMPLEMENTASI & ANALISA  

 

 

4.1 Sistem Informasi yang ada di SMA Negeri 1 Pracimantoro 

     Sistem informasi yang ada saat ini di SMA Negeri 1 Pracimantoro masih 

bersifat pemberian informasi secara lisan, brosur, dan secara tertulis pada papan 

pengumuman. Masyarakat yang ingin mengetahui informasi di SMA Negeri 1 

Pracimantoro harus datang langsung ke SMA Negeri 1 Pracimantoro . 

 

4.2 Perancangan Database 

Pembuatan website memerlukan database yang berguna sebagai penyimpanan 

informasi. Perancangan basis data untuk aplikasi website adalah sebagai berikut : 

1. Database untuk login username dan password administrator. 

Database administrator digunakan untuk menyimpan data informasi 

username dan password. Tabel administrator ini digunakan untuk 

menambah, mengedit dan menghapus isi website.  

 

Tabel 4.1 Tabel Administrator 

Field Tipe Panjang Keterangan 

Id Int 2 Auto_increment, primary 

Username Varchar 10 Primary 

password Varchar 10 password 

 

2. Database untuk Buku tamu 

Database untuk buku tamu digunakan untuk menyimpan pesan – pesan yang 

akan diisikan oleh pengunjung website. Selain pesan pengunjung juga 

diminta untuk mengisikan nama, alamat email, dan  url. Waktu dan tanggal 

pengiriman pesan juga akan dicatat dalam database ini. 
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Tabel 4.2 Tabel Buku Tamu 

Field Tipe Panjang Keterangan 

Id Int 8 Auto_increment, primary 

Nama Varchar 20 Nama Pengirim 

Email Varchar 20 Email Pengirim 

Url Varchar 20 url pengirim 

Komentar text  Komentar 

Tanggal Date  Tanggal pengiriman 

 

3. Database untuk Berita 

Database berita ini berguna untuk menambah berita baru, mengedit, dan 

menghapus. Database ini terdiri dari id, judul, content, tanggal, disini 

tanggal menggunakan tipe varchar karena dalam perintah PHP field ini telah 

didefinisikan sebagai date yang fungsinya sama dengan date yang ada pada 

database. fieldnya sebagai berikut : 

 

Tabel 4.3 Tabel Berita 

Field Tipe Panjang Keterangan 

Id Int 6 Auto_increment, primary 

Judul Varchar 20 Judul berita 

content text  isi berita 

tanggal Date  Tanggal dan waktu kirim 

berita 

 

4. Database untuk Data Sekolah 

Database ini berguna untuk menyimpan dan menambah data di sekolah 

seperti Visi Misi, Sejarah, Fasilitas, Home yang nantinya akan muncul 

dalam halaman utama website. fieldnya sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 Tabel Data Sekolah 

Field Tipe Panjang Keterangan 

Id Int 6 Auto_increment, primary 

title Varchar 20 Judul data sekolah 

Content text  isi data sekolah 

 

5. Database untuk Gallery  

Database ini berguna untuk menambah, menampilkan, dan menghapus 

Gallery yang berupa gambar. fieldnya sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Tabel Gallery  

Field Tipe Panjang Keterangan 

Id Int 4 Auto_increment, primary 

Code Varchar 2 Kode gallery 

Picture Varchar 20 Gambar gallery 

 

6. Database untuk Main Menu 

Database ini berguna untuk menambah, menghapus isi dan daftar di main 

menu seperti Home, Cantact, dan About. fieldnya sebagai berikut : 

Tabel 4.6 Tabel Main Menu 

Field Tipe Panjang Keterangan 

Id Int 3 Auto_increment, primary 

Title Varchar 20 Judul main menu 

Content text  Content main menu 
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4.3 Pengeditan Gambar dan tampilan dalam Website  

     Mengedit gambar untuk website menggunakan Macromedia Fireworks. 

Komponen-komponen yang digunakan untuk mengedit gambar pada website ini 

berada pada panel Tools. Adapun komponen-komponen tersebut dapat dilihat 

dalam Tabel 4.7 

Tabel 4.7 Beberapa komponen untuk Menggambar pada Macromedia Fireworks 

Tombol Fungsi 

 
Selection Tool Untuk memilih objek 

 Free Transform Tool Untuk mentransform objek 

 Line Tool Untuk membuat garis lurus 

 
Gradient Transform 
Tool 

Untuk mengatur setting gradasi 

 Rectangular Tool Untuk membuat objek segiempat 

 Oval Tool Untuk membuat objek lingkaran 

 Pencil Tool Untuk membuat objek bebas berupa garis 

 
Stroke Color Untuk memilih warna garis luar objek 

 
Fill Color Untuk memilih warna objek 

 Text Tool Untuk membuat objek teks 

 Ink Bottle Tool Untuk membuat warna garis luar objek 

 Paint Bucket Tool Untuk memberi warna dalam objek 
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4.4  Form Tampilan Admin 

1. Form Login 

Form login digunakan untuk masuk ke menu administrator, yang terdiri dari 

username dan password. Cara menjalankan form ini adalah dengan 

menuliskan nama user dan password sesuai dengan databasenya., bila user 

dan password tidak sesuai dengan database, maka tidak dapat masuk ke 

menu administrator. Form ini dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Form Login Admin 

 

 

2. Form  Menu Administrator 

Form  Menu Administrator berisi menu – menu untuk mengedit main menu, 

data sekolah, berita, gallery, buku tamu setelah sukses menjalankan login di 

menu login. Form Menu ini dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Form Menu Admin 
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3. Form Tampilkan Data Sekolah 

Form ini digunakan untuk menghapus, mengubah, dan menampilkan atau 

tidak menampilkan data sekolah. Apabila ingin menampilkan data sekolah 

pada sebelah tanda Approve klik ya dan sebaliknya apabila tidak ingin 

menampilkan klik tidak. Form Tampilkan Data sekolah ini dapat dilihat 

pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Form Tampilkan Data Sekolah 

 

4. Form Tambahkan Data Sekolah 

Form Tambahkan Data Sekolah digunakan untuk menambahkan data 

sekolah yaitu title beserta isinya. Setelah selesai lalu klik submit. Form 

Tambahkan Data Sekolah  dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

 

 Gambar 4.4 Form Tambahkan Data Sekolah 
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5. Form Tampilkan Berita 

Form ini digunakan untuk menghapus, mengubah, dan menampilkan atau 

tidak menampilkan berita. Apabila ingin menampilkan berita pada sebelah 

tanda Approve klik ya dan sebaliknya apabila tidak ingin menampilkan klik 

tidak. Form Tampilkan berita ini dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Form Tampilkan Berita 

 

6. Form Tambahkan Berita 

Form Tambahkan Berita digunakan untuk menambahkan berita yaitu judul 

berita beserta isinya. Setelah selesai lalu klik submit. Form Tambahkan 

Berita  dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Form Tambahkan Berita 
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7. Form Tampilkan Gallery 

Form tampilkann Gallery digunakan untuk menambah, menghapus, dan 

memberi  judul gallery yang akan ditampilkan misalnya photo. Form 

Tampilan Gallery  dapat dilihat pada Gambar 4.7 

. 

Gambar 4.7 Form Tampilkan Gallery 

 

8. Form Tambahkan Gallery 

Form Tambahkan Gallery digunakan untuk mengatur banyaknya file yang 

akan diupload  di dalam website, memasukan code, dan memberi judul. 

Agar file dapat diupload harus memasukan code dan menentukan berapa 

banyak file yang akan diupload. Klik browse kumudian cari file yang akan 

diupload di dalam website, setelah itu klik upload. Form Tambahkan Gallery  

dapat dilihat pada Gambar 4.8 

 

Gambar 4.8 Form Tambahkan Gallery 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

xxxiii 
 

 

9. Form Buku Tamu 

Form Buku Tamu ini digunakan untuk menampilkan buku tamu atau tidak, 

jika menampilkan pada sebelah approve klik ya dan sebaliknya apabila tidak 

akan menampilkan klik tidak pada sebelah approve. Form Buku Tamu  

dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Form Tampilkan Buku Tamu 
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4.5  Form Tampilan User 

1. Halaman Utama 

Halaman ini merupakan tampilan dari keseluruhan link – link yang ada di 

dalam website. Halaman ini juga merupakan home/index dari website, yang 

isinya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pracimantoro. 

Halaman utama ini dapat dilihat pada Gambar 4.10 berikut 

 

Gambar 4.10 Halaman utama 
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2. Halaman Sejarah 

Halaman ini berisi tentang sejarah dari SMA Negeri 1 Pracimantoro. 

Halaman sejarah ini dapat dilihat pada Gambar 4.11 berikut : 

 

 

Gambar 4.11 Halaman sejarah 
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3. Halaman Visi Misi 

Halaman ini berisi Visi dan Misi dari SMA Negeri 1 Pracimantoro. Halaman 

visi dan misi dapat dilihat pada Gambar 4.12 berikut : 

 

 

Gambar 4.12 Halaman visi misi 
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4. Halaman Buku Tamu 

Halaman ini berisi buku tamu website dan user bisa mengisi buku tamu di 

dalam form yang telah disediakan dan selanjutnya akan ditampilkan di 

sebelah atas form. 

 

 

 

Gambar 4.13 Halaman buku tamu 
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5. Halaman Fasilitas dan Kegiatan 

Halaman ini berisi fasilitas yang ada di SMA Negeri 1 Pracimantoro. 

Halaman fasilitas dapat dilihat pada Gambar 4.14 berikut : 

 

 

Gambar 4.14 Halaman fasilitas dan kegiatan 
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6. Halaman Prestasi 

Halaman ini berisi prestasi – prestasi yang pernah diraih SMA Negeri 1 

Pracimantoro baik prestasi akademis maupun non akademis. Halaman 

Prestasi dapat dilihat pada Gambar 4.15 berikut : 

 

 

Gambar 4.15 Halaman prestasi 
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7. Halaman Gallery 

Halaman ini berisi gallery gambar dan photo – photo seputar SMA Negeri 1 

Pracimantoro. Halaman Gallery dapat dilihat pada Gambar 4.16 berikut : 

 

 

Gambar 4.16 Halaman gallery 
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8. Halaman Berita 

Halaman ini berisi berita atau pengumuman dari SMA Negeri 1 

Pracimantoro. Pengunjung cukup memilih berita yang diinginkan dengan 

mengklik baca selengkapnya. Halaman berita dapat dilihat pada Gambar 

4.17 berikut : 

 

 

Gambar 4.17 Halaman berita 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa website di 

SMA Negeri 1 Pracimantoro masih sangat sederhana dan masih bersifat statis. 

Kelebihan website ini pihak sekolah dapat menyampaikan informasi kepada 

siswa atau masyarakat melalui website ini secara lebih mudah. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, dapat disarankan hal-

hal berikut ini : 

1. Website ini masih kurang interaktif karena masih berupa website yang 

hanya menampilkan profil sekolah sehingga alumni atau pihak sekolah 

bisa mengembangkannya. 

2. Sebaiknya dari pihak sekolah menambahkan siakad di dalam website 

ini. 

3. Pihak alumni sebaiknya menambahkan forum diskusi di dalam website. 
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