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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi di masa sekarang ini mengalami kemajuan yang 

sangat pesat dan cepat, salah satunya adalah internet. Manfaat internet begitu 

dirasakan oleh masyarakat diberbagai kalangan usia dan bahkan sudah menjadi 

suatu kebutuhan. Segala informasi bisa dengan mudah diperoleh diinternet selama 

ada koneksi. Langkah awal munculnya teknologi internet ini membuat 

berkembang menjadi media yang lebih dinamis dan interaktif.  

 Pondok Modern Nurul Hidayah Bantan salah satu pondok yang ada di kota 

Bengkalis. Pondok Modern Nurul Hidayah Bantan ini memiliki santri dan 

santriwati yang banyak, hal ini membuktikan bahwa masyarakat percaya dan 

yakin bahwa dengan menitipkan anak mereka bersekolah disini, anak akan 

diajarkan ilmu pengetahuan dan akhlak yang baik sesuai syariat agama. 

Menurut Lukmanul (2004) Web adalah fasilitas yang disediakan untuk 

internet yang menghubungkan dokumen satu dengan dokumen lainya dan berada 

dalam lingkup lokal maupun dalam lingkup jarak jauh. Dokumen yang terdapat 

pada website disebut dengan web page (halaman web) dan link dalam website agar 

dapat memungkinkan si pengguna bisa berpindah-pindah dari satu page (halaman) 

ke page lain (hyper text), baik diantara page yang akan disimpan dalam server 

yang sama maupun server yang ada pada seluruh dunia. Pages akan dapat diakses 

dan dibaca melalui browser seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozila 

Firefox, Google Chrome dan banyak lagi aplikasi browser lainnya. 

Bagi Pondok Modern Nurul Hidayah Bantan, website berfungsi sebagai 

media informasi dan pengenalan sekolah kepada masyarakat. Hal ini bertujuan 

agar masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi yang dipaparkan, sehingga 

sekolah lebih dikenali secara luas. 
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Pada web Pondok Modern Nurul Hidayah Bantan terdapat informasi 

statistik kunjungan, diinformasi tersebut ada sekitar 144 ribu lebih kunjungan oleh 

pengguna. Hal ini menggambarkan bahwa web dipercayai oleh pengguna untuk 

mencari informasi-informasi didalamnya. Website Pondok Modern Nurul Hidayah 

memuat halaman profil, halaman berita, halaman fasilitas dan informasi lainnya 

seputar pondok. Tetapi pada website ditemukannya beberapa permasalahan. 

Berdasarkan hasil observasi, kekurangan pada tampilan website saat ini 

meliputi dropdown menu dibuat terlalu besar dan banyak terdapat link tanpa 

konten, tidak ada perbedaan tautan pada bagian link navigasi pada saat dibuka, 

tidak terdapat breadcrumb dan penggunaan konten gambar secara berulang. 

Kekurangan website dari segi sistem pada bagian pendaftaran online belum 

optimal seperti input data pada formulir pendaftaran yang masih sedikit. 

Berdasarkan wawancara pihak pondok, alur setelah pendaftaran online data hanya 

sukses dikirim dan menunggu dimasukkan kedalam grup WhatsApp, konten pada 

web dibeberapa bagian belum menampilkan informasi yang seharusnya dan 

belum optimal (konten tidak up to date). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irawan (2017) dengan judul 

Implementasi Framework CodeIgnter untuk Pengembangan Website Pada Dinas 

Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada penelitian ini, Dinas Perkebunan 

Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat 

masih menggunakan media blogspot sehingga informasi yang ingin disampaikan 

masih banyak kendala. pada penelitian ini, dilakukannya analisis kelemahan 

sistem lama dan memperbaiki kekurangan tersebut pada sistem yang diusulkan. 

Berdasarkan permasalahan diatas, diperlukan pembenahan atau 

pengembangan pada website Pondok Modern Nurul Hidayah ini agar sistem yang 

dihasilkan baik, memiliki nilai dan tepat guna. Sehingga memudahkan pihak 

pondok dalam mengelola data pada website, serta memberikan kenyamanan bagi 

pengunjung untuk berinteraksi mendapatkan informasi melalui website yang 

disediakan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan website yang berguna 

untuk menyampaikan dan mengelola informasi sekolah di Pondok Modern Nurul 

Hidayah Bantan dengan menggunakan framework Codeigniter. Dengan ini 

diharapkan dapat memudahkan pihak Pondok dalam mengelola website dan 

kenyamanan mengakses website bagi pengguna. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalah yang didapat yaitu : 

1. Bagaimana mengembangkan website sehingga pengguna lebih mudah 

mengakses informasi didalamnya? 

2. Bagaimana agar informasi terkait pondok mudah dibagikan dan terkelola 

pada website? 

3. Bagaimana solusi agar calon santri mudah dalam melakukan pendaftaran 

online? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka batasan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan pada web meliputi halaman profil, halaman fasilitas, 

halaman berita, halaman galeri dan halaman informasi dan formulir 

pendaftaran yang mencakup bagian syarat penerimaan, waktu dan tempat 

pendaftaran, berkas persyaratan, iuran bulanan, pakaian dan perlengkapan, 

panduan pendaftaran serta formulir pendaftaran online. 

2. Terdapat halaman admin sebagai pengelola konten pada web yang 

mencakup bagian pengelolaan profil, fasilitas, berita, galeri dan 

pendaftaran yang mencakup bagian syarat penerimaan, waktu dan tempat 

pendaftaran, iuran bulanan, pakaian dan perlengkapan, panduan 

pendaftaran, data calon santri wali dan file jadwal seleksi.   

3. Kekurangan pada web sebelum yang diangkat permasalahannya mencakup 

dropdown menu yang besar dan banyak terdapat link tanpa konten, tidak 
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adanya perbedaaan tautan pada link navigasi, tidak terdapat breadcrumb, 

penggunaan konten gambar secara berulang, input data pada pendaftaran 

online yang masih sedikit, setelah melakukan pendaftaran online calon 

santri menunggu dimasukkan kedalam grup WhatsApp. 

4. Pada pengembangan mencakup bagian pembaharuan desain web dengan 

mengatur tata letak informasi yang ada, menambahkan link aktif pada 

navigasi, menjaga kontinuitas update konten, menambahkan konten 

gambar pada halaman fasilitas, menambahkan breadcrumd, mengubah 

konten galeri berbentuk slide, menambah banner bagian pendaftaran, 

mengubah bagian informasi pendaftaran dalam satu halaman, 

menambahkan akses download file jadwal seleksi dan panduan 

pendaftaran, melengkapi data pada formulir pendaftaran, dapat 

mengupload bukti pembayaran administrasi, serta menambahkan cetak 

bukti pendaftaran. 

 

1.4 Tujuan  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

memudahkan pengguna dalam mengakses dan mencari informasi seputar pondok, 

serta melakukan pendaftaran online. Dengan dikembangkannya web ini juga dapat 

membantu serta memudahkan pihak admin pondok dalam mengelola web dan 

membagikan informasi pondok.  

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memudahkan masyarakat dan calon santri dalam mencari informasi dan 

melakukan pendaftaran online. 

2. Memudahkan pihak pondok dalam mengelola data pada web. 

3. Sebagai media informasi pengenalan sekolah kepada masyarakat luas. 

 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

Adapun metode penyelesaian dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Identifikasi masalah 

Dilakukannya observasi dengan menggunakan website pesantren 

sebelumnya secara langsung. 

2. Pengumpulan data 

Mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada pihak pondok 

dan melakukan studi literatur. 

3. Pengembangan 

Tahap pengembangan dilakukannya perancangan dan pembuatan website. 

4. Pengujian 

Pada tahap ini, dilakukan pengujian terhadap website yang telah 

dikembangkan. 

5. Penulisan laporan 

Pada tahap terakhir, dilakukannya penulisan laporan berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan. 
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