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ABTRAKSI
Penyampaian informasi sekolah yang masih sederhana pada SMP N 1 Gatak Sukoharjo yang
dilakukan secara manual yaitu bagi masyarakat atau kalangan siswa yang membutuhkan informasi
sekolah harus datang dan bertanya langsung ke sekolah, sehingga menyebabkan penyampaian
informasi kurang efektif dan efisien. Sistem penyampaian informasi yang demikian menjadikan
kendala bagi sekolah untuk bisa lebih dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas disebabkan
jangkauan informasi yang sangat sempit dan terbatas karena penyampaian informasi sekolah yang
tidak bisa diakses sewaktu-waktu.
Dari latar belakang masalah penulis merumuskan tentang masalah penyampaian informasi
pada SMP N 1 Gatak Sukoharjo. Penyampaian informasi pada SMP N 1 Gatak Sukoharjo masih
bersifat manual yaitu penyampaian informasi secara lisan dan tertulis yang berupa poster, brosur atau
ditempel pada papan pengumuman, Bagaimana situs web ini dapat menjadi sumber informasi yang
dapat dijadikan sarana dan prasarana informasi tentang SMP N 1 Gatak Sukoharjo yang efektif, cepat
dan akurat. Dalam penelitian ini dilakukan batasan masalah guna mempersempit masalah yang
dibahas, yaitu pembuatan website Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gatak Sukoharjo sebagai
sarana menyampaikan informasi sejarah berdiri, visi dan misi, struktur organisasi, sambutan kepala
sekolah, galeri, fasilitas, data guru, buku tamu.
Dengan adanya Website ini maka SMP N 1 Gatak Sukoharjo bisa lebih dikenal oleh masyarkat
dan dapat memudahkan masyarakat dan siswa dalam mencari informasi tentang SMP N 1 Gatak
Sukoharjo.
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH
Perkembangan teknologi
informasi sekarang ini berkembang pesat,
salah satunya adalah perkembangan
internet. Saat ini website merupakan
salah satu media internet yang sering
digunakan untuk menampilkan atau
mencari
informasi
untuk
berbagai
kepentingan.
Informasi yang beragam
banyak tersedia di internet yang bisa
diperoleh dengan mudah dan cepat. Mutu
informasi sangat mempengaruhi kinerja
dan hasil kerja suatu lembaga atau
instansi, salah satunya di bidang
pendidikan.
Sekolah Menengah Pertama
Negeri 1 Gatak merupakan salah satu
sekolah tingkat pertama yang berada
di kecamatan Gatak dibawah wilayah
kabupaten
Sukoharjo
yang
perlu
memberikan
informasi
kepada
masyarakat mengenai instansinya, agar
lebih dikenal oleh masyarakat. Untuk
saat ini, penyampaian informasi yang
dilakukan Sekolah Menengah Pertama
Negeri
1
Gatak
masih
tergolong
sederhana. Adapun cara penyampaian
informasi yang digunakan antara lain
seperti penyebaran pamflet,brosur dan
pemasangan spanduk. Dengan cara
tersebut penyebaran informasi mengenai
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
Gatak dirasa kurang efektif karena masih

memiliki banyak kekurangan, antara lain muatan
informasi
yang
terbatas,
jangkauan
penyebaran informasi yang kurang
luas,
memerlukan lebih banyak waktu dan biaya
dalam pembuatan dan penyebaran pamflet
serta
pemasangan
spanduk. Penyebaran
informasi tersebut dirasa akan lebih efektif
apabila Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
Gatak mempunyai website sebagai salah satu
media
penyampaian
informasi
kepada
masyarakat mengenai instansinya.
1.2. BATASAN MASALAH
Kegiatan, visi, misi, tujuan, sejarah, fasilitas, mata
pelajaran, informasi Sekolah Menengah Pertama
Negeri 1 Gatak Kabupaten Sukoharjo. User dapat
berinteraksi langsung dengan admin melalui buku
tamu dan forum SMPN 1
1.3. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan
Website Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
Gatak kabupaten Sukoharjo
1.4.MANFAAT PENELITIAN
1.4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gatak
memiliki media penyampaian informasi yang
lebih efektif
1.5. Memberikan kemudahan bagi masyarakat
umum maupun warga sekolah, dalam
mengakses informasi tentang sekolah. Tanpa
harus datang bertemu langsung dengan
sumbernya
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2.0. Analisis Data
Teknologi terkini yang tidak diragukan
efektivitasnya, maka dengan adanya
website SMP N 1 Gatak Sukoharjo
diharapkan mampu menjawab akan
pencarian informasi mengenai SMP N 1
Gatak Sukoharjo secara cepat dan akurat.
Untuk mencapai tujuan dari suatu
website yang dibuat, dibutuhkan tiga
perangkat atau alat bantu yang dapat
meningkatkan kinerja dari sebuah website,
sehingga tujuan website tersebut dapat
dicapai. Tiga perangkat tersebut meliputi
perangkat keras (hardware), perangkat
lunak (software), dan perangkat manusia
(brainware).
Perangkat keras (hardware) adalah
keseluruhan piranti yang secara fisik ada
dalam
komputer.
Perangkat
lunak
(software) adalah program yang berisi
perintah-perintah untuk mengolah data.
Perangkat manusia (brainware) adalah
orang
yang
menjalankan
atau
mengoperasikan suatu sistem komputer.
Adapun alat bantu yang digunakan sebagai
berikut :
1) Perangkat keras (hardware)
a) Prosesor Intel core i3
b) RAM 2024 MB
c) VGA 512 MB
d) Hardisk 250 GB
e) Keyboard
f) MouseDVD RW
2) Perangkat lunak (software)
a). Sistem Operasi Windows 7
b). Pengolah Kata Microsoft Office
Word 2007
c).
Pengolah
Citra
Adobe
Photoshop 7.0
d). Program Aplikasi Xampp 1.6.8
win32 Macromedia Dreamweaver
e). Browser Mozilla Firefox 3.6.13
3.0. Proses Pembuatan Website
Pembuatan website SMPN 1 Gatak
Sukoharjo secara offline dilakukan di
komputer lokal. File-file yang harus
dipersiapkan adalah xampp. Disini
penulis menggunakan XAMPP Version
1.6.8.

Gambar 1 Tampilan Xampp
Pembuatan database secara offline, penulis
menggunakan xampp-win32-1.6.8.

Gambar 2 Tampilan membuat database
4.0.

Pendaftaran Domain dan Hosting

Proses pertama yang dilakukan sebelum website
SMP N 1 Gatak Sukoharjo online adalah dengan
mendaftarkan domain sch.id dan hosting pada
server. Sebelum melakukan proses upload,
penulis melakukan beberapa persiapan untuk
meng-upload website SMP N 1 Gatak Sukoharjo.
Persiapan-persiapan yang dilakukan sebagai
berikut :
1) Mem-backup database pada komputer
lokal. Adapun langkah-langkahnya sebagai
berikut
a. Penulis mem-backup database pada
komputer lokal.
b. Penulis
mengetik
“http://localhost/phpmyadmin”
pada
browser, kemudian penulis memasukkan
“Nama Pengguna” dan “Kata Sandi” yang
sesuai saat installasi appserv. Sehingga
masuk ke halaman phpMyAdmin.
c. Pada halaman phpMyAdmin penulis
memilih database yang telah dibuat yaitu
“websitesmpn1” sehingga muncul isi
database “websitesmpn1” yang berbentuk
tabel.
d. Pada bagian atas halaman phpMyAdmin,
penulis memilih eksport. Sehingga muncul
tampilan halaman eksport.

Vol 2 No 1 – Maret 2013 ISSN: 2302-1136 - seruniid.unsa.ac.id

18

Seruni - Seminar Riset Unggulan Nasional Informatika dan Komputer FTI UNSA 2013

dalam
file
koneksi.php,
penulis
melakukan upload website dengan
menggunakan sebuah aplikasi FTP (File
Transfer Protokol) yaitu FireFTP.

Gambar 3 membuat database baru
pada server
2) Meng-import database pada server.
Sebelum meng-import database
pada server, penulis terlebih dahulu
membuat nama database dan user
database yang akan digunakan.
Adapun
langkah-langkahnya
adalah sebagai berikut :
a. Melakukan login control panel
dengan cara mengetik alamat
http://www.smpn1gatak.sch.id/cp
anel.
b.
Pada menu databases penulis
memilih pilihan MySQL Databases untuk
membuat database baru.
5.0. Uplod
Setelah persiapan upload website selesai,
langkah selanjutnya adalah meng-upload
website dari komputer lokal ke hosting
server. Adapun langkah-langkah upload
website SMP N 1 Gatak Sukoharjo adalah
sebagai berikut :

6.0. Tampilan Website SMP N 1 Gatak
Sukoharjo
Tampilan website SMP N 1 Gatak Sukoharjo
dapat dilihat dengan mengetik alamat
http://www.smpn1gatak.sch.id pada browser
kemudian menekan enter.
6.1.1. Tampilan Halaman Home
Halaman home merupakan tampilan awal ketika
membuka website SMP N 1 Gatak Sukoharjo
dengan
mengetik
alamat
http://www.smpn1gatak.sch.id pada browser.

Gambar 5 Tampilan Home
6.1.2.

Tampilan halaman Posting Home

Halaman posting home merupakan tampilan
halaman admin yang berfungsi untuk posting
artikel ke home

1) Mengedit file koneksi.php
Sebelum
melakukan
proses
upload, penulis terlebih dahulu
melakukan pengeditan beberapa
kode dalam file koneksi.php.

Gambar 6 Halaman posting home

Gambar 4 File koneksi sebelum di edit
Beberapa kode-kode yang di edit oleh
penulis antara lain :
a. “root”
di
edit
“smpn1gat_website”.
b. “a” di edit menjadi
penulis, “password”.

menjadi
password

2) Melakukan
upload
file
menggunakan FireFTP. Setelah
selesai mengedit beberapa kode

7.0. Uji coba
Setelah selesai meng-uplod data website dan
database konfigurasi koneksi ke database
langkah selanjutnya yaitu : Uji coba lewat browser
untuk mengetahui apakah website sudah running
atau sudah bisa diakses lewat internet caranya
yaitu
pada
alamat
dengan
mengisikan
http://smpn1gatak.sch.id kemudian menekan
tombol “Enter”
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Gambar 7 mengetikkan domain
addres

[8]
[9]

8.0. Kesimplan
1. SMP N 1 Gatak Sukoharjo saat
ini telah mempunyai website
resmi
2. SMP N 1 Gatak Sukoharjo dalam
menyampaikan informasi kepada
masyarakat
saat
ini
telah
menggunakan
media
penyampaian website, sehingga
penyampaian informasi sekolah
lebih efektif dalam hal waktu dan
biaya

Jasmadi. Koleksi Template Web dan
Teknik Pembuatannya, Andi,Yogyakarta,
2004
MADCOMS. Aplikasi Program PHP +
MySQL untuk Membuat WebsiteInteraktif,
Andi, Yogyakarta, 2004
Meissa, Indra. Bikin Web Asik Ala Joomla
1.5, Gagas Media, Jakarta,2009
Nugroho, Bunafit. Latihan Membuat
Aplikasi Web PHP dan MySQL dengan
Dreamweaver MX (6, 7, 2004) dan 8,
Gava Media,Yogyakarta, 2008

DAFTAR PUSTAKA
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Nur Marlena, Dimas Sasongko,
Pembuatan Website Profil Pada
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri 2 Kartasura, Indonesian
Jurnal on Computer Science Speed (IJCSS) 13 - FTI UNSA Vol
9 No 2 – Agustus 2012, ISSN 1979
– 9330
Maryono,
Bambang
Eka
Purnama (2012), Education Policy
Development With Development
Strategy Application Of National
Test Exercises For Vocational High
SchoolCase Study Vocational High
School Bina Taruna Masaran
Sragen, International Journal of
Computer Science Issues (IJCSI)
Volume 9 Issue 5 Pages 136-145
Alex Fahrudin, Bambang Eka
Purnama, Pembangunan Sistem
Informasi Layanan Haji Berbasis
Web Pada Kelompok Bimbingan
Ibadah Haji Ar Rohman Mabrur
Kudus, Indonesian Jurnal on
Computer Science - Speed (IJCSS)
13 Vol 9 No 2 – Agustus 2012 ,
ISSN 1979 – 9330
Akbar, Ali. Menguasai Internet Plus
Pembuatan
Web,
M2S
Bandung,Bandung, 2005
Firdaus Aplikasi PHP +MySQL
Untuk membuat website, Maxikom,
Palembang, 2005

Vol 2 No 1 – Maret 2013 ISSN: 2302-1136 - seruniid.unsa.ac.id

20

