
BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

1.1. Latar Belakang Masalah

Informasi merupakan suatu hal yang perlu bagi kehidupan seseorang,

karena informasi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Dengan

informasi seseorang dapat menambah pengetahuan atau wawasan. Informasi

peranannya sangat besar bagi kehidupan dalam berbagai bidang, seperti politik,

ekonomi, social, budaya, dll.

Dengan perubahan zaman dan adanya perkembangan teknologi informasi

yang canggih, maka berbeda pula dalam penyampaian informasi. Teknologi

informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia

dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan menyebarkan

informasi. Salah satunya dari perkembangan teknologi informasi tersebut adalah

website.

Sekolah SMK Miftahul Huda Ngadirojo metode dalam penyampaian

informasi masih tergolong sederhana yaitu dengan penyebaran brosur dan

pemasangan spanduk di berbagai tempat yang dirasa masih kurang efektif, sebab

informasi yang dimuat didalamnya dirasa masih kurang terbatas. Sehingga

membangun sebuah aplikasi web yang bisa dimanfaatkan oleh SMK Miftahul

Huda Ngadirojo untuk membantu menyebarkan informasi sekolah kepada

masyarakat luas dengan efektif  (Dani Ainur Rivai).

Sekolah Dasar Negeri 03 Kaliroso belum memiliki media penyampaian

informasi yang cepat dan akurat, selama ini penyampaian informasi masih dengan
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pemasangan spanduk, dengan masalah tersebut maka akan dibuat Website Profil

Sekolah Dasar Negeri 03 Kaliroso untuk mempromosikan SDN 03 Kaliroso

dengan tampilan yang menarik dan dapat diakses dengan mudah dari manapun

melalui media internet (Pringgo Winoto, 2012).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YP SERDANG TANJUNG

BINTANG merupakan lembaga pendidikan yang berada di Tanjung Bintang,

Lampung Selatan. SMK YP Serdang didirikan pada tanggal 10 Juli 1986 yang

beralamatkan di Jalan Famili no.17 Tanjung Bintang Lampung Selatan.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YP Serdang Tanjung Bintang belum

memiliki akun resmi sekolah seperti website sebagai media promosi dan

informasi. Selama ini SMK YP Serdang mempromosikan sekolah dengan cara

membagikan brosur pada siswa kelas IX yang akan melanjutkan sekolah

menengah atas/kejuruan. Cara tersebut hanya dapat menjangkau wilayah sekitar

sekolah saja, dan dengan brosur tidak dapat memberikan informasi tentang

fasilitas sekolah secara menyeluruh karena keterbatasan halaman brosur.

Informassi yang ditampilkan pada brosur selalu sama, tidak ada pembaruan

informasi yang diberikan melalui brosur.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan web yang dapat membantu

sekolah dalam menyebarkan informasi dengan cepat dan informasi yang selalu

update. Dengan menggunakan SOSTAC, dimana SOSTAC merupakan kerangka

kerja yang cocok untuk e-marketing dan dapat digunakan untuk semua jenis

rencana, termasuk rencana pemasaran. SOSTAC terdiri dari Situation Analysis,

Objective, Strategy, Tactics, Action, dan Control.(Chaffey,2011)
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Termasuk pemasaran dalam dunia pendidikan, untuk memperkenalkan

(promosi) sekolah, sehingga pelaku pemasaran dapat memahami secara pasti

apakah startegi pemasaran yang mereka jalankan sudah sesuai bagi sekolah atau

belum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis

mengambil judul “Rancang Bangun Website Sebagai Media Promosi dan

Informasi pada SMK YP Serdang Tanjung Bintang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan

permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana membuat website sehingga informasi yang diberikan dapat

dijangkau dengan luas?

2. Bagaimana membuat website yang dapat  memberikan informasi

tentang  SMK YP Serdang secara keseluruhan dan informasi yang

diberikan selalu terbaru?

3. Bagaimana pengaruh website pada promosi SMK YP Serdang?

1.3. Batasan Masalah

Mengingat cangkupan yang sangat luas mengenai pembuatan website pada

SMK YP Serdang, maka penulis membatasi penulisan yaitu:

1. Pembahasan hanya membahas pembuatan website pada SMK YP

Serdang.

2. Pemberian informasi dan promosi kepada masyarakat atau calon siswa

tentang sekolah, sejarah sekolah, kegiatan sekolah, fasilitas sekolah,
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prestasi sekolah, visi dan misi sekolah, staff pengajar, dan pendaftaran

siswa baru.

1.4. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis sebuah website yang akan digunakan sebagai

media promosi dan informasi.

2. Software yang dirancang diharapkan dapat membantu masyarakat

dalam mencari informasi mengenai sekolah.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan tentang perancangan dan pembuatan website

sekolah pada SMK YP Serdang.

2. Memberikan media promosi yang lebih mudah dijangkau oleh

masyarakat luas.

3. Memberikan kemudahan bagi calon siswa dan orang tua, dalam

mencari seluruh informasi sekolah.

1.6. Sistematika Penulisan

Berdasarkan materi yang dibahas dalam laporan ini maka penulis membagi

dalam beberapa bab yang sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

dan sistematika penelitian.
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BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori dasar yang

mendukung pembahasan yaitu tinjauan pustaka, definisi tentang

website sebagai media promosi dan informasi, prototipe, UML,

PHP, MySQL, dan pengujian Black-box dan White-box. Materi

yang diambil berupa pengertian dasar teori yang mendukung

penelitian dan disusun sendiri oleh penulis sebagai tuntutan untuk

memecahkan masalah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi kerangka penelitian, tahapan penelitian, kerangka

penelitian, objek penelitian berupa lokasi dan waktu penelitian

serta metode pengumpulan data.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini membahas tentang analisis masalah, analisis kebutuhan,

analisis kelayakan, dan rancangan yang akan dibuat menggunakan

UML dan rancangan form.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dari perancangan yang telah dibuat

ssebelumnya berupa interface sistem yang dibuat sesuai dengan

kebutuhan, beserta hasil pengujian.
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan dan saran yang diberikan sebagai upaya

dalam mengatasi permasalahan yang ada didalam website sebagai

media promosi dan informasi sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


