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UAS (Presentasi Kelompok)
- Membuat Aplikasi Website Toko Online (e-Commerce) berbasis

Prestashop/Joomla/Moodle (CMS).



Pencapaian Pembelajaran

Mata kuliah : Perancangan Web
Semester : V
Jurusan : Manajemen Informatika
sks : 4 sks

CAPAIAN PEMBELAJARAN :

Mampu membangun sebuah Website Toko Online
(E-Commerce) berbasis Content Management
System (CMS) secara berkelompok dan
mempresentasikan hasil aplikasi tersebut.



PERTEMUAN 1

TERMINOLOGI
PERANCANGAN WEB



WEB DESIGN adalah seni dan proses dalam menciptakan
halaman web tunggal atau keseluruhan dan bisa melibatkan
estetika dan seluk beluk mekanis dari suatu operasi situs web
walaupun yang yang utama memusatkan pada look dan feel
dari situs web tersebut.

WEB ENGINEERING adalah aplikasi pendekatan sistematis
dan terukur (konsep, metode, teknik, alat) untuk biaya-efektif
sebagai syarat analisis, implementasi, desain, pengujian,
pengoperasian, dan pemeliharaan aplikasi web berkualitas
tinggi.

TERMINOLOGI



MOOD adalah dasar dari sebuah desain untuk memberikan
pesan kepada pengunjung mengenai perasaan dari situs
tersebut, tampilan situs bisa membawa rasa sedih

DESAINER WEB adalah orang yang bertugas mendesain
halaman web yang menentukan look dan feel yang
mempunyai kemampuan mencari dan menentukan ide dan
kemudian mengolahnya dalam pikiran, menggunakan ide
secara efektif, menentukan nilai dari ide tersebut,
menempatkan dengan benar dan memakainya dengan tepat.



Fungi Situs Web

1. Fungsi Komunikasi

2. Fungsi informasi

3. Fungsi entertainment

4. Fungsi transaksi

Jenis situs web yang dikelompokkan sesuai tujuan:

1. Alat Pemasaran 6. Komunitas

2. Nilai Tambah 7. Portal

3. Katalog 8. Personal

4. E-Commerce

5. E-Learning



Kategori Aplikasi Web berdasarkan Fungsi :

























Soal Latihan
1. Orang yang bertugas mendesain halaman web yang menentukan look dan feel

yang mempunyai kemampuan mencari dan menentukan ide dan kemudian
mengolahnya dalam pikiran, menggunakan ide secara efektif, menentukan nilai
dari ide tersebut, menempatkan dengan benar dan memakainya dengan tepat,
disebut sebagai …..
a. Programmer d. Designer Web
b. Web Design e. Perancangan Web
c. Web Engineering

2. Aplikasi pendekatan sistematis dan terukur (konsep, metode, teknik, alat)
untuk biaya-efektif sebagai syarat analisis, implementasi, desain, pengujian,
pengoperasian, dan pemeliharaan aplikasi web berkualitas tinggi, merupakan
pengertian dari…….
a. Programmer d. Designer Web
b. Web Design e. Perancangan Web
c. Web Engineering



2. Aplikasi pendekatan sistematis dan terukur (konsep, metode, teknik, alat)
untuk biaya-efektif sebagai syarat analisis, implementasi, desain, pengujian,
pengoperasian, dan pemeliharaan aplikasi web berkualitas tinggi, merupakan
pengertian dari…….
a. Programmer d. Designer Web
b. Web Design e. Perancangan Web
c. Web Engineering

3. Fungsi situs web adalah sebagai berikut, kecuali…..
a. Fungsi Komunikasi d. Fungsi Kebutuhan
b. Fungsi Transaksi e. Fungsi Informasi
c. Fungsi Entertainmen



3. Fungsi situs web adalah sebagai berikut, kecuali…..
a. Fungsi Komunikasi d. Fungsi Kebutuhan
b. Fungsi Transaksi e. Fungsi Informasi
c. Fungsi Entertainmen

4. Dasar dari sebuah desain untuk memberikan pesan kepada pengunjung
mengenai perasaan dari situs tersebut, tampilan situs bisa membawa rasa
sedih,merupakan pengertian dari…..
a. Web Design d. Perancangan Web
b. Mood e. Fungsi Informasi
c. Buku Tamu



4. Dasar dari sebuah desain untuk memberikan pesan kepada pengunjung
mengenai perasaan dari situs tersebut, tampilan situs bisa membawa rasa
sedih,merupakan pengertian dari…..
a. Web Design d. Perancangan Web
b. Mood e. Fungsi Informasi
c. Buku Tamu

5. Jenis Situs Web dikelompokkan berdasarkan tujuan, kecuali….
a. E-Commerce d. Portal
b. E-Learning e. Nilai Tambah
c. Informasi



5. Jenis Situs Web dikelompokkan berdasarkan tujuan, kecuali….
a. E-Commerce d. Portal
b. E-Learning e. Nilai Tambah
c. Informasi

1. Orang yang bertugas mendesain halaman web yang menentukan look dan feel
yang mempunyai kemampuan mencari dan menentukan ide dan kemudian
mengolahnya dalam pikiran, menggunakan ide secara efektif, menentukan nilai
dari ide tersebut, menempatkan dengan benar dan memakainya dengan tepat,
disebut sebagai …..
a. Programmer d. Designer Web
b. Web Design e. Perancangan Web
c. Web Engineering


