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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

SMKN-4 Palangkaraya merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tahun 

1993, angkatan pertama dibuka pada tahun 1994, dan diresmikan oleh dinas 

pendidikan pada tahun 1995. Sekolah tersebut memiliki beberapa jurusan di 

antaranya jurusan Kriya Kayu, Kriya Tekstil, Multimedia, dan Geologi 

Pertambangan. SMIK (Sekolah Menengah Industri Kerajian) merupakan sebutan 

bagi SMKN-4 Palangkaraya dari awal berdiri hingga tahun 2002. Perkembangan 

SMKN-4 Palangkaraya dari tahun-ke-tahun menunjukkan penurunan jumlah siswa 

seiring tahun ajaran baru, dikarenakan pada awal berdiri hingga tahun 2006 hanya 

terdapat 2 jurusan saja, yaitu kriya kayu dan kriya tekstil serta kondisi infrastruktur 

sekolah yang semakin dimakan oleh waktu, serta lokasi sekolah yang berada di 

pinggir kota dan kurangnya promosi sekolah terhadap masyarakat. Inilah penyebab 

jumlah siswa di SMKN-4 Palangkaraya semakin berkurang hingga tahun 2006. 

Disaat SMKN-4 Palangkaraya membuka jurusan baru yaitu jurusan Multimedia 

pada tahun 2007, menjadikan sekolah tersebut memiliki banyak calon siswa yang 

ramai mendaftar. Sejak dibuka pada tahun 2007 hingga tahun 2014, jurusan 

multimedia sendiri memiliki jumlah siswa paling banyak dari seluruh jurusan yang 

ada di SMKN-4 Palangkaraya. Kemudian pada tahun 2012 sekolah tersebut 

kembali membuka jurusan baru yaitu jurusan Geologi Pertambangan yang ikut 

mengambil andil dalam menarik minat calon siswa yang ada di daerah 

Palangkaraya maupun sekitarnya. Pada tahun 2012 pula sekolah ini mendapat 

bantuan dari pemerintah setempat untuk perbaikan dan pengadaan infrastruktur 

yang dapat menunjang civitas akademika di sekolah tersebut. 

Melihat perkembangan SMKN-4 Palangkaraya saat ini yang sudah memiliki 

infrastruktur memadai, penulis menemukan adanya satu masalah yang masih di 

hadapi sekolah yaitu, materi-materi pelajaran yang didapat para siswa di kelas 

masih kurang cukup atau lengkap bagi siswa. Siswa menginginkan adanya sumber 

pengetahuan yang dapat melengkapi materi-materi pelajaran mereka. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, tercetus ide untuk melakukan penerapan sebuah aplikasi 
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web yaitu digital library. Penerapan aplikasi ini nantinya akan digunakan sebagai 

tempat menampung materi-materi pelajaran dalam bentuk digital yang selanjutnya 

dapat dimanfaatkan oleh siswa. 

Digital library (perpustakaan digital) adalah sebuah lingkungan materi 

multimedia dalam bentuk digital yang tertata, ditujukan untuk keuntungan populasi 

pengguna yang terstruktur, untuk memfasilitas akses pada isi (content) dan 

dilengkapi dengan fasilitas untuk melakukan navigasi ke jaringan global. 

Perpustakaan digital merupakan perkembangan lebih lanjut dari teknologi situs 

web. Pemanfaatan web browser inilah yang menyebabkan perpustakaan digital 

mempunyai kesamaan dengan situs web, terutama fitur-fiturnya (Winarko, 2009). 

HTML 5 adalah sebuah standard baru untuk HTML. Salah satu standarisasi 

yang terdapat dalam HTML 5 adalah standarisasi menampilkan konten video pada 

sebuah halaman web (Dinata & Lisana, 2010). Di dalam penelitian tentang HTML 

5 ini penulis akan membahas pemanfaatan HTML 5 yang dikombinasikan dengan 

CSS 3 dalam bentuk Responsive Web Design yang nantinya di implementasikan ke 

aplikasi digital library. 

Responsive Web Design merupakan salah satu teknik yang dapat membuat 

proses perancangan aplikasi dan situs web untuk berbagai jenis perangkat menjadi 

lebih mudah. Hal ini dikarenakan bahwa dengan menggunakan responsive design, 

perancangan dimungkinkan untuk dapat menerapkan solusi bagi berbagai resolusi 

layar, density, dan rasio aspek pada banyak jenis perangkat. Responsive design 

memiliki kemampuan untuk mengelola aset media dengan efektif. Hal ini 

memberikannya keunggulan untuk dapat diterapkan ke dalam perancangan situs 

web sehingga situs dapat diakses melalui smartphone, tablet, desktop, ataupun 

smart TV tanpa memperlihatkan perbedaan yang terlalu besar dalam hal 

penggunaan. 

Implementasi Digital Library berbasis HTML 5 pada SMKN-4 Palangkaraya 

hanya dapat diakses dilingkungan SMKN-4 Palangkaraya saja. Aplikasi digital 

library ini dinamai dengan SMILIB (SMIK Library) dan dibangun dengan 

Framework CodeIgniter. Penulis berharap aplikasi SMILIB ini memberikan 

dampak yang sangat positif bagi para siswa untuk kemudahan mereka dalam 

menambah ilmu pengetahuan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah : 

a. Bagaimana Implementasi Digital Library berbasis HTML 5 pada SMKN-4 

Palangkaraya dapat melengkapi materi-materi pelajaran siswa. 

b. Bagaimana perancangan Digital Library berbasis HTML 5 dengan Framework 

CodeIgniter dan menambahkan fitur Responsive Web Design. 

c. Bagaimana pengujian Implementasi Digital Library berbasis HTML 5 pada 

SMKN-4 Palangkaraya. 

d. Bagaimana mengimplementasikan Digital Library berbasis HTML 5 pada 

SMKN-4 Palangkaraya. 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari pelaksanaan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk dapat melengkapi materi-materi pelajaran siswa SMKN-4 Palangkaraya. 

b. Untuk membuat perancangan Digital Library berbasis HTML 5 dengan 

Framework CodeIgniter dan menambahkan fitur Responsive Web Design 

kedalamnya. 

c. Untuk menguji Implementasi Digital Library berbasis HTML 5 pada SMKN-4 

Palangkaraya. 

d. Untuk mengimplementasikan Digital Library berbasis HTML 5 pada SMKN-4 

Palangkaraya. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan tugas akhir ini adalah : 

a. Implementasi ini hanya dapat digunakan dalam lingkup SMKN-4 Palangkaraya. 

b. Implementasi dirancang berbasis web. 

 

1.5 Metodologi 

Tugas akhir dilaksanakan dengan menggunakan metodologi SDLC (Software 

Development Life Cycle), perancangan dan implementasi proyek aplikasi 

menggunakan Framework Codeigniter, HTML 5 & CSS 3 (Responsive Web Design) 

dan Database MySQL. Pembahasan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 
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1.5.1 Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan yang ada menggunakan 

literatur yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. 

Literatur yang digunakan antara lain adalah buku, penelitian, jurnal dan 

dokumentasi dari internet yang memiliki keterkaitan dengan pembuatan aplikasi 

digital library berbasis HTML 5. Adapun pembahasan literatur tersebut, antara lain: 

Digital Library, Konsep MVC (Model, View, Controller), Framework CodeIgniter, 

HTML 5 & CSS 3 (Responsive Web Design), dan Database MySQL. 

 

1.5.2 Perancangan 

Proyek penerapan Digital Library berbasis HTML 5 yang di-implementasikan 

ke SMKN-4 Palangkaraya bernama SMILIB (SMIK Library). Aplikasi web ini 

didistribusikan melalui jaringan intranet dan menggunakan web browser sebagai 

media aksesnya. 

 

1.5.3 Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan implementasi hasil dari analisa dan perancangan 

sistem ke dalam proyek SMILIB dan kemudian di lakukan instalasi aplikasi pada 

SMKN-4 Palangkaraya. Proses selanjutnya adalah melakukan tahap pengujian hasil 

dari implementasi pada sekolah tersebut. 

  

1.5.4 Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan pengujian pada fungsi-fungsi aplikasi yang 

dibangun untuk mengetahui berbagai permasalahan (error) yang muncul di dalam 

aplikasi dan mengetahui sejauh mana aplikasi ini telah berhasil dalam 

pengoperasiannya. Pengujian proyek aplikasi web ini menggunakan 2 (dua) tahap 

pengujian yaitu pengujian fungsional dan pengujian responden. Didalam pengujian 

fungsional akan menggunakan metode black-box dan untuk pengujian responden 

akan menggunakan metode kuesioner. 
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1.5.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam tugas akhir yang berjudul 

“Implementasi Digital Library Berbasis HTML 5 Pada SMKN-4 Palangkaraya” 

adalah sebagai berikut : 

BAB I  :   PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang permasalahan 

yang akan menjelaskan tentang pentingnya pengembangan suatu 

sistem aplikasi web. Pokok permasalahan secara umum seperti 

yang disebutkan dalam perumusan masalah, pembatasan masalah 

yang menjelaskan batasan-batasan dari permasalahan, tujuan dari 

pembuatan serta sistematika penulisan laporan ini. 

BAB II  :   DASAR TEORI 

Bab ini berisi konsep-konsep dasar dan kajian-kajian teori yang 

dibutuhkan untuk mendukung dalam pembuatan tugas akhir. 

BAB III :   ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dibahas tentang perencanaan dan pembuatan 

sistem yang akan dibangun seperti: pada analisis sistem 

membahas analisis kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-

fungsional. Kemudian pada perancangan sistem membahas 

tentang use case, activity diagram, sequence diagram, 

perancangan jaringan intranet, desain basis data, perancangan 

tampilan antar muka pengguna serta perancangan kuesioner. 

BAB IV :   IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini akan menjelaskan pengimplementasian sistem dan 

evaluasi dari hasil pengimplementasian sistem. 

BAB V :   PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil akhir dari pembahasan permasalahan 

dalam tugas akhir ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan 

yang telah dilakukan, serta saran-saran yang mungkin bermanfaat 

dalam pengembangan sistem aplikasi selanjutnya. 


