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MOTTO 

 

Kewajiban seorang hamba adalah berusaha dan selalu berdoa. Usaha tanpa doa 

berarti sombong, merasa bisa tanpa Kasih Sayang dan Uluran TanganNYA. Doa 

tanpa usaha berarti bohong, pemalas dan mengingkari sunnatullah, karena Allah akan 

mengabulkan doa hamba yang mau berusaha. Selalu berpikir positif adalah kunci 

untuk maju, tidak banyak berkeluh kesah adalah senjata yang membuat jiwa merasa 

tenang. Kegagalan seseorang meraih apa yang diinginkan, bukan karena doanya tidak 

dikabulkan, 100% merupakan kesalahannya sendiri dan merupakan sebuah pelajaran 

agar dia bisa belajar dari sebuah kegagalan. Allah dengan ke Maha AdilanNya 

membiarkan siapa yang sungguh-sungguh akan berhasil, dan yang tidak serius akan 

menemui kegagalan. Dan barang siapa yang ikhlas dan sabar menerima kegagalan itu, 

Allah akan selalu memberi petunjuk dan memberi yang terbaik untuk dirinya 
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ABSTRAK 

PERANCANGAN WEBSITE SMP NEGERI 2 NGRAYUN DENGAN 

MENGGUNAKAN ADOBE DREAMWEAVER CS 6 & PHP 

Dwi Anjar Widodo 

Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

Penulisan skripsi ini berisi uraian pembuatan website SMP Negeri 2 

Ngrayun. Penulis membatasi pembuatan website SMP Negeri 2 Ngrayun yang 

menyajikan informasi mengenai informasi profil sekolah, data kelas, data mata 

pelajaran, data siswa, data alumni dan data guru. Tujuan membuat website 

perusahaan SMP Negri 2 Ngrayun ini adalah untuk membantu SMP Negeri 2 

Ngrayun dalam hal menginformasikan visi, misi, sert perstasi sekolah melalui 

media internet sehingga dapat dilihat masyarakat luas. Sebagai wujud 

penerepan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama mengikuti 

perkuliahan. Untuk memperkenalkan aplikasi Adobe Dreamweaver CS 6 dan 

Php serta langkah-langkah yang digunakan untuk pembuatan website.  

Kata Kunci : Perancangan Website, Sistem Informasi Sekolah. 
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