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Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan informasi seputar sekolah sekaligus sebagai media promosi
bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 13 Luwu. Adapun batasan dalam Website Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 13 Luwu adalah hanya akan menampilkan informasi seputar update
berita terbaru, profil, galeri, jurusan, fasilitas dan hal-hal yang terkait dengan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Negeri 13 Luwu. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada pengabdian ini terdiri dari
observasi, wawancara, dan studi pustaka. Software yang digunakan adalah PHP 5.3.1 sebagai bahasa
pemrograman (script language), MySQL 5.1.41. untuk pengolahan basis datanya, dan XAMPP sebagai
servernya. Hasil dari pembuatan Website ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk memberikan
informasi seputar sekolah kepada masyarakat dengan tujuan agar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Negeri 13 Luwu dapat lebih jauh dikenal.
Kata kunci : Website, Sekolah Menengah Kejuruan 13 Luuwu, PHP

1.

Pendahuluan
Era globalisasi ini, teknologi komputer sangat dibutuhkan oleh manusia. Hal ini

berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya selalu dilakukan secara manual oleh
manusia, akan semakin cepat dan efisien apabila dilakukan dengan sistem komputerisasi.
Bahkan dengan kecanggihan teknologi komputer yang semakin berkembang dengan pesat
dapat memudahkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk meningkatkan efisiensi kerja.
Dan seiring dengan perkembangan teknologi yang terus mengambil peranan peradaban
yang saat ini telah merambah semua sektor baik formal maupun di sektor non formal,
salah satunya adalah internet yang telah mewabah diseluruh dunia melalui dunia maya.
Perkembangan teknologi yang sangat pesat, sarana dan prasarana pendidikan harus
mengikuti perkembangan yang ada untuk mendukung kualitas pendidikan, sehingga
memungkinkan setiap orang dapat mengetahui informasi yang dibutuhkan, dengan
melakukan berbagai macam jenis komunikasi. Seperti website akhirnya juga menjadi
sarana komunikasi yang disukai karena sifatnya yang mendunia sehingga begitu mudah
untuk menjadi ajang tukar pendapat bagi penggunanya. Kemudahan yang dihasilkan
website pada jaringan internet ini telah membuat proses promosi atau publikasi pada
suatu bidang pendidikan menjadi lebih mudah dan mendapatkan informasi pun menjadi
lebih cepat dan akurat.
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Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 13 Luwu belum memiliki website, hal
ini menyebabkan timbulnya permasalahan karena informasi sekolah yang belum
terpublikasikan kepada masyarakat berakibat kurangnya peserta didik pada tahun ajaran
baru yang diungkapkan oleh pihak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 13 Luwu.
Untuk mendapatkan informasi mengenai sekolah tersebut, pihak sekolah membuat brosur
mengenai informasi tentang sekolah dan membagikannya ke masyarakat, itupun tidak
semua masyarakat mendapatkan brosur tentang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Negeri 13 Luwu. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan pemborosan kertas.
Maka untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sebuah website yang dapat membantu
masyarakat dalam pengolahan dan penyampaian informasi akademik yang lebih efisien
dari sistem yang sebelumnya dan juga dapat memberikan informasi-informasi tentang
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 13 Luwu.
Sebelumya telah dilakukan perancangan website pada Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Negeri 13 Luwu. Selanjutnya tim peneliti melanjutkan rancangan website yang
telah ada untuk kemudian dikembangkan ketahap pembuatan website serta melakukan
pengujian, agar dapat digunakan dan diimplementasikan

sebagaimana tujuan dari

pembuatannya.
2.

Tahapan pelaksanaan
Tahapan Pengabdian di SMK Negeri 13 luwu terbagi menjadi 4 tahapan yaitu:
Tahap I Persiapan

Observasi dan
Wawancara pada SM K 13
Luwu

Pengumpulan Data/Informasi

Pengurusan Administrasi
dan Pembuatan Proposal

Analisis Sistem yang akan
dibuat

Analisis permasalahan
mitra

Tahap II Pelaksanaan

Perancangan Website
SM K 13 Luwu
M odel website, flowchart,
basis data, interface
input/output

Bangun Website SM K 13
Luwu: coding, pengujian
website menggunakan
metode whitebox

Tahap III
Implementasi

M engujicoba Website
SM K 13 Luwu

Persetujuan Pihak SM K 13
Luwu untuk dionlinekan

Tahap IV
Akhir

Pemeliharaan dan
pengontrolan

Laporan

SM K 13 Luwu

Gambar 1. Bagan Alur Pelaksanaan Kegiatan
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3.

Pembahasan

a.

Interface Input
Interface input merupakan bagian dari interface produk yang berisi tampilan

halaman login, tambah user, edit user, tambah artikel, edit artikel, tambah kategori dan
edit kategori. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut.
1)

Tampilan Login Admin
Halaman tampilan login menampilkan menu login admin, dimana menjelaskan

bahwa masing-masing user melakukan login dengan mengisi e-mail dan password pada
form login kemudian sistem akan memvalidasi apakah username dan password yang
dimasukkan telah sesuai. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2 . Halaman Login Admin
2)

Tambah dan Edit Admin
Halaman tambah admin merupakan tampilan desain untuk menambah user/ admin

yang dimana user ini dapat melak ukan pengelolaan data pada website. User yang
dimaksud disini bukan visitor, tetapi admin. Jadi, admin awal dapat menambah jumlah
user yang memiliki hak seperti super user/ admin. Dapat dilihat pada gambar 3.
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Gambar 3. Tampilan Tambah Admin
Selanjutnya pada gambar 4 merupakan tampilan desain apabila admin ingin
melakukan perubahan data pada daftar admin yang sudah ada. Perubahan username tidak
akan berdampak buruk pada data-data yang sudah di-upload sebelumnya, yang berubah
hanya nama dari username yang meng-upload berita/informasi tersebut.

Gambar 4. Tampilan Edit Admin
3)

Tambah dan Edit Artikel
Gambar 5 merupakan tampilan halaman tambah artikel. Artikel yang dimaksud disini

merupakan isi dari informasi yang akan di-upload, seperti isi dari profil sekolah, jurusan
yang ada disekolah, galeri dan fasilitas yang ada di sekolah. Untuk memisahkannya maka
dibuat menu kategori. Pada kategori cukup di pilih berita yang dimasukkan masuk ke
bagian mana, apakah masuk ke

profil sekolah, galeri, jurusan atau fasilitas. Jadi pada
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sistem ini cukup mudah digunakan karena admin dapat menambah daftar kategori apabila
dikemudian hari dibutuhkan informasi-informasi lainnya selain ke empat kategori yang
sudah disediakan pada sistem. Jadi untuk meng-input data profil, fasilitas, galeri dan data
jurusan hanya perlu melakukannya dalam satu form.

Gambar 5. Tampilan Tambah Artikel
Gambar 6 merupakan tampilan form edit artikel dimana gambar tersebut
menjelaskan tentang proses admin dalam meng-edit artikel yang sudah ada. Jadi seperti
terlihat pada gambar 6, admin hanya perlu 1 form untuk melakukan proses edit data.

Gambar 6. Tampilan Edit Artikel
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4)

Tambah Kategori
Gambar 7 merupakan tampilan tambah kategori. Disinilah tempat admin nantinya

akan menambah kategori yang dapat digunakan pada menu artikel. Profil sekolah,
jurusam, fasilitas dan galeri merupakan 4 kategori yang dibuat pada menu ini. Jadi cukup
1 form untuk melakukan penambahan kategori apabila nantinya Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Negeri 13 Luwu membutuhkan menu baru misalnya data guru.

Gambar 7. Tampilan Tambah Kategori
Gambar 8 merupakan tampilan dalam mengubah nama kategori yang sudah ada.
Jadi, admin dapat melakukan perubahan nama kategori pada form ini.

Gambar 8. Tampilan Edit Kategori
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b.

Interface Output
Interface output merupakan bagian dari interface produk yang terdiri dari halaman

admin dan halaman visitor, dimana keduanya terdiri dari beberapa bagian lagi.
1)

Halaman Utama Admin
Halaman tampilan utama admin akan menampilkan beberapa menu yang bias

dipilih oleh admin untuk meng-input, mengedit dan menghapus isi dari website. Halaman
admin merupakan halaman khusus admin (output) yang tidak dapat diakses oleh orang
lain selain yang mengetahui username dan password untuk login admin. Halaman utama
admin juga menjelaskan tentang tampilan menu awal admin lebih tepatnya pada bagian
dashboard yang hanya berisi awalan tulisan selamat datang kepada username yang login.
Lebih jelas dapat dilihat pada gambar 9.

Gambar 9. Halaman Utama Administrator
2)

Daftar Admin
Gambar 10 menjelaskan tentang tampilan menu admin login, dimana pada menu

ini dapat dilihat daftar

admin yang dapat melakukan pengelolaan data pada website

sebagai super user. Pada menu ini admin dapat menambah, mengubah atau menghapus
user.

Gambar 10. Tampilan Daftar Admin
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3)

Daftar Artikel
Gambar 11 berisi daftar artikel yang telah dibuat, kemudian terdapat tombol edit

dan hapus. Apabila menekan tombol edit maka akan masuk ke halaman edit artikel seperti
pada gambar .

Gambar 11. Tampilan Daftar Artikel
4)

Daftar Kategori
Gambar 12 merupakan tampilan daftar kategori yang telah dibuat. Pada menu ini

terdapat pilihan edit dan hapus dimana apabila tombol edit diklik maka akan muncul
tampilan edit kategori. Pada menu ini terdapat kategori profil, fasilitas, galeri, dan
jurusan. Apabila admin ingin menambahkan kategori baru nantinya, maka cukup
menekan tombol tambah kategori dan admin akan diarahkan masuk ke halaman tambah
kategori seperti pada gambar 5.

Gambar 12. Tampilan Daftar Kategori
Page 389 of 464

Pembuatan Website Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 13 Luwu

5)

Halaman Visitor

(a)

Halaman Menu Beranda
Halaman tampilan utama akan menampilkan slide show tentang informasi sekolah.

Lebih jelas dapat dilihat pada gambar 13.

Gambar 13. Halaman Menu Beranda
(b)

Halaman Menu Profil
Halaman menu

profil akan menampilkan informasi tentang visi dan misi dan

sejarah sekolah. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar 14. Jika diklik maka tampilannya
akan seperti gambar 15.

Gambar 14. Halaman Menu Profil
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Gambar 15. Halaman Menu Profil (Sejarah)
(c)

Halaman Menu Galeri
Halaman tampilan menu galeri ini akan menampilkan kegiatan sekolah baik itu

kegiatan olahraga maupun kegiatan lainnya yang terkait dengan sekolah. Lebih jelas
dapat dilihat pada gambar 16.

Gambar 16. Halaman Menu Galeri
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(d)

Menu Jurusan
Halaman tampilan menu jurusan ini akan menampilkan kelebihan dan kegiatan apa

saja yang dilakukan dari jurusan unggulan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Negeri 13 Luwu. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 17.

Gambar 17. Halaman Menu Jurusan
(e)

Menu Fasilitas
Halaman tampilan menu fasilitasi ini akan menampilkan fasilitas yang terdapat di

sekolah. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar 18.

Gambar 18. Halaman Menu Fasilitas
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4.

Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil Pengabdian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-

bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:
1.

Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan website ini yaitu PHP
5.3.1 dan database MySQL 5.1.41.

2.

Dalam pembuatan website ini menggunakan aplikasi Notepad ++, Google Chrome
dan Xampp.

3.

Dari pembuatan website ini menghasilkan 5 menu utama diantaranya yaitu menu
beranda, profil, galeri, fasilitas dan jurusan.

4.

Website sekolah pada SMK Negeri 13 Luwu dapat diakses dengan memasukan
alamat www.smkn13luwu.sch.id yang mempermudah masyarakat khususnya siswa
dan siswi dalam memperoleh informasi terkait sekolah.
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