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Alamat :

 
http://smk3-lsw.sch.id 

 
Tgl Akses 

 
15 Juli 2009 

 
Tema :

 
Website SMK Negeri 3 Lhokseumawe yang berisikan informasi 
tentang profil dan aktivitas sekolah tersebut. 

 

Bahasa :

 

English dan Bahasa Indonesia 

    

http://smk3-lsw.sch.id
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PENEMUAN PADA WEBSITE  

 
Waktu Loading Website 
Waktu loading website ini tergolong cepat, walaupun memiliki flash banner, 
namun ukurannya hanya 9 Kb. Selain itu, hanya terdapat satu widget yang 
dibuat dengan text biasa, tidak menggunakan flash (Flash Widget) sehingga 
meningkatkan kecepatan loading halamanya.  

 

Konten. 
Website ini adalah website yang menampilkan profil sekolah, serta segala 
aktivitas-aktivitas operasional sekolah. Sedangkan untuk informasi umum 
hanya ditampilkan informasi seputar pendidikan saja, jadi jika kita ingin 
mencari informasi tentang SMK Negeri 3 Lhokseumawe, website ini dapat 
memberikan informasi yang lengkap. Sedangkan jika ingin mendapatkan 
informasi tentang pendidikan umum lainnya, website ini merupakan pilihan 
yang kurang tepat karena informasi umum yang ditayangkan masih kurang 
ter-update.  

Pada halaman home hanya terdapat tulisan tiga baris saja dan selanjutnya 
adalah gambar sekolah. Seharusnya pada halaman home memuat indek-
indek dan gambar-gambar yang merupakan link kedalam isi website untuk 
membuat pengunjung mengetahui isi web tersebut secara singkat pada 
halaman depannya tersebut.  

Pada setiap artikel/halamat, terdapat tiga fasilitas tindah lanjut atas page-nya, 
yaitu Print, PDF, dan Email. Pada menu sruktur organisasi , saat di klik kita 
langsung disajikan file yang berformat pdf. Sebaiknya file ini lebih tepat jika 
diisi kedalam suatu menu download khusus.  

Melihat ini adalah website sekolah, sebaiknya juga ditampilkan informasi 
update atas setiap jurusan yang disediakannya dalam menu-menu tersendiri. 
Sehingga pengunjung dapat memilih bagian jurusan mana yang ingin mereka 
lihat.    
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Aksesibilitas 
Dari segi aksesibilitas, website ini tergolong cepat dan mudah. Semua menu 
terpusatkan disebelah kiri sehingga memudahkan pengunjung untuk dapat 
mendapatkan informasi yang dicari.  

 

Tampilan 
Desain tampilan situs yang tepat merupakan sebuah keharusan untuk 
seorang pemilik situs. Pilihan ada di tangan pemilik atau kepala/divisi yang 
bertanggungjawab atas sebuah lembaga. Walaupun demikian, pemilik harus 
memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi dan memudahkan 
pengunjungnya. Berikut uraian tampilan pada website SMK Negeri 3 
Lhokseumawe tersebut:  

1. Grafis/Gambar 
Grafis atau gambar merupakan bagian terpenting dari suatu desain situs 
Internet. Dengan grafis/gambar, kita dapat memberikan unsur warna, 
kesan dan tema. Unsur-unsur tersebut sangat dibutuhkan, asalkan tidak 
terlalu berlebihan. Pada halaman depan website ini terdapat dua buah 
gambar yang ukurannya belum di compress serta pixel-nya masih terlalu 
besar. Walaupun kecepatan aksesnya tergolong cepat, dengan 
mengurangi kapasitas file gambar tersebut dapat lebih meningkatkan 
peforma akses web tersebut.  

Banner website menggunakan flash banner dengan warna hijau muda 
dan tampilan animasi tulisan dan foto yang menarik. Membuat mata 
pengunjung pasti akan langsung tertuju pada banner. Walaupun 
demikian, ukuran banner hanya 9 kb sehingga tidak terlalu berpengaruh 
pada performannya.  

2. Layout 
Desain layout yang sama pada setiap halaman membuat pengunjung 
mudah menggunakan/mencari informasi yang dibutuhkan dalam website 
ini. Dari segi layout boleh dikatakan website ini sudah tergolong baik, 
walaupun tidak didapat suatu yang berbeda jika dibandingkan dengan 
website lainnya yang sejenis (website sekolah-sekolah lain).    
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3. Navigasi 
Navigasinya mudah dan konsisten. Tidak berpengaruh dengan resolusi 
monitor pengunjung. Namun demikian, desain navigasinya terlalu standar. 
Sebaiknya navigasinya menggunakan flash agar lebih menarik dan 
mudah dalam membuka sub menu-nya.  

4. Iklan 
Penulis tidak menemukan iklan dari website ini. Mungkin ini karena ini 
merupakan website lembaga pemerintah. Walaupun demikian 
sebenarnya iklan tentang produk sekolah dapat saja ditampilkan 
disebelah kiri bawah website, mengingat bagian tersebut kosong.  

5. Warna 
Website ini ber-thema hijau muda dengan background putih dengan 
tulisan isi yang berwarna gelap membuat website ini mudah dibaca 
pengunjungnya. Seluruh halamannya memiliki warna background dan 
thema yang konsisten. Utuk link-link yang sudah dikunjungi, website ini 
mengubah warna linknya menjadi pink. Sehingga pengunjung mudah 
mengetahui halaman-halaman yang sudah dikunjunginya.  

6. Fonts 
Sebuah website tidak harus memakai standart fonts yang sama terus 
menerus agar tidak membosankan. Ada banyak sekali jenis font yang 
lain, yang akan membuat tulisan terlihat lebih menarik. Namun demikian, 
harus diperhatikan pula sasarang website tersebut. Dalam website SMK 
Negeri 3 tersebut menggunakan font standar (times new roman) yang 
konsisten pada setiap halamannya. Ada baiknya menggunakan font yang 
lainnya yang juga mudah dibaca, mengingat timer new roman sudah 
terlalu familiar.    
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KESIMPULAN  

Website SMK Negeri 3 Lhokseumawe ini merupakan website sekolah, ini 
sudah terlihat pada domain alamatnya. website ini menawarkan dua pilihan 
bahasa, yaitu English dan Bahasa Indonesia. Dari segi layout dan typografinya 
website ini sudah tergolong website yang baik. Dilengkapi dengan desain animasi 
flash banner yang menarik serta  thema setiap halamannya yang konsisten dan 
berwarna elegan, membuat website ini mudah dijelajahi. Namu demikian, dari 
penelusuran kedalam isi website penulis menemukan beberapa kekurangan, 
yaitu isi dalam bahasa inggris masih kurang lengkap, tidak semua isi yang 
berbahasa Indonesia juga tersedia dalam bahasa inggrisnya.  

Dari segi grafis, foto-foto yang disajikan masih merupakan foto dasar, yaitu 
foto yang diambil dari camera dan langsung di upload. Untuk dapat lebih 
meningkatkan kapabilitas dan performa website, sebaiknya foto-foto tersebut 
diberi sentuhan efek dan pencahayaan yang lebih dengan menggunakan aplikasi 
pengolah gambar, seperti Photoshop, dsb. Selain itu foto-foto tersebut masih 
berukuran besar (pixel) ada baiknya dipotong (cropping) pada bagian-bagian 
yang tidak penting. Ini dapat memperkecil ukuran dan kapasitas foto-foto 
tersebut.  

Form untuk login pengunjung letaknya disudut bawah, ini kurang usefull. 
Ada baiknya form login diletakkan dibagian atas yang mudah terlihat oleh 
pengunjung. Dapat juga ditambahkan menu pop-up  peringatan login/register 
pada saat pengunjung mulai membuka website ini.  

Informasi yang disajikan masih kurang update, thema poolingnya juga sudah 
expired. Mengingat ini merupakan website sekolah yang banyak dikunjungi oleh 
para siswa, ada baiknya juga ditambahkan menu download untuk meletakkan link 
download file-file yang ingin dipublikasikan.  

Pada sisi kanan bawah, masih terdapat space yang masih dapat digunakan 
untuk mengisi suatu informasi atau penambahan widget yang bermanfaat, seperti 
jam yang ter-uptodate dan jadwal shalat untuk kota lhokseumawe karena website 
tersebut merupakan website SMK yang ada di daerah yang mayoritas Muslim.   


