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PEMBUATAN WEBSITE PENCIL ART SOLO MENGGUNAKAN WORDPRESS 

Abstrak 

Informasi tentang jasa sketsa Pencil Art Solo hanya melalui media brosur dan telephone 

saja. Penyampaian informasi dengan media tersebut dirasa kurang bisa mengena dalam 

penyampaian informasinya pada masyarakat. Untuk dapat mengatasi masalah tersebut maka 

dibuatlah website Pencil Art Solo, sehingga para pelanggan bisa mendapatkan informasi yang 

lebih jelas dan akurat mengenai jasa sketsa yang ditawarkan oleh Pencil Art Solo. Dalam 

perancangan website Pencil Art Solo menggunakan salah satu Content Management System 

(CMS) yaitu Wordpress dan dengan menggunakan metode Waterfall. Pembuatan website ini 

difokuskan pada penyampaian informasi kepada para pelanggan yang berkaitan dengan 

kontak, hasil sketsa dan harga yang ditawarkan oleh Pencil Art Solo. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini berupa website yang menarik, menu yang ada juga dapat diakses dengan baik, 

tampilan layar setiap menu yang diakses konsisten, website ini juga bermanfaat bagi user, 

informasi yang disampaikan sudah lengkap dalam menawarkan jasa sketsa wajah dan 

karikatur Pencil Art Solo. Website ini dapat diakses dengan mudah kapan saja oleh user atau 

para pelanggan.  

Kata Kunci: website, sketsa, pencil art solo, sketsa wajah, karikatur. 

Abstract 

Information about sketching service Pencil Art Solo only through brochure and telephone 

only. Submission of information with the media is deemed less able to hit in the delivery of 

information to the community. To solve the problem then created Pencil Art Solo website, so 

that customers can get more clear and accurate information about sketching services offered by 

Pencil Art Solo. In designing website Pencil Art Solo using one of Content Management 

System (CMS) that is WordPress and by using Waterfall method. Making this website focused 

on delivering information to customers related to contacts, sketches and prices offered by 

Pencil Art Solo. The results obtained from this research in the form of interesting websites, the 

menu is also well accessible, the display screen of each menu that is accessed consistently, this 

website is also useful for users, the information submitted is complete in offering services 

sketches faces and caricatures Pencil Art Solo. This website can be accessed easily at any time 

by the user or the customer. 

Keywords: website, sketch, pencil art solo, facial sketch, caricature. 

 PENDAHULUAN 

Perkembangan seni lukis saat sudah sangat maju dan berkembang pesat. Sketsa berasal dari 

bahasa Yunani yaitu “schedios” atau “done extempore” yang memiliki arti sebuah karya gambar 

yang tidak termasuk dalam sebuah hasil karya akhir. Dibuatnya sketsa memiliki beberapa tujuan 

salah satunya adalah merekam sesuatu yang dilihat dan mengembangkan gagasan. Sketsa dapat 

dibuat pada berbagai media gambar dan sering diterapkan pada karya gravis pada media kering, 
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seperti pensil, arang, silverpoint atau pastel. Tetapi  dapat juga diterapkan pada gambar yang 

dibuat menggunakan pena, tinta, cat air dan cat minyak. Sketsa dalam seni rupa sering dikaitkan 

dengan seniman Maestro Leonardo Da Vinci dan Michelangelo Buonarroti. (Harwati, 2015) 

Sebelum teknologi berkembang pesat, Seniman Indonesia pada umumnya menggunakan 

sketsa untuk mempublikasi atau mengabadikan momentum secara visual. Karya-karya seni yang 

telah di buat mampu bertahan ditengah jaman modern. Berkembangnya teknik dan karya yang 

dihasilkan seniman membuat masyarakat lebih mudah untuk mengapresiasi, sehingga lahir 

karya-karya modern berupa sketsa wajah. Pada awalnya sketsa wajah atau lukisan pensil dibuat 

untuk memvisualisasikan penokohan seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu. 

Sekarang, karya seni sketsa wajah menjadi alternatif karya figuran selain fotografi. 

Pencil Art Solo adalah salah satu jenis usaha jasa pembuatan sketsa wajah yang berada di 

kota Surakarta. Pencil Art Solo pada umumnya menyediakan jasa pembuatan sketsa wajah untuk 

hadiah ulang tahun, kado pernikahan, moment bersama pasangan yang ingin di visualisasikan. 

Karya Seni hitam putih menggunakan pensil dan kertas menjadi daya tarik tersendiri, 

menjadikan karya semakin istimewa. 

Penyebaran sketsa melaui media online peminatnya memiliki keingintahuan lebih 

terhadap gambar sketsa, maka diperlukan adanya sistem informasi yang berbasis website. 

Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan akan membantu memudahkan dalam mencari 

informasi (Indrisari, 2012).  

Dalam proses pembuatan system informasi berbasis website ini menggunakan Content 

Management System (CMS) yang bertujuan untuk mempermudah para pengguna dalam 

mengelola dan merubah isi website. Wordpress termasuk salah satu CMS yang digunakan dalam 

pembuatan website yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan user, memiliki banyak tampilan 

dan plugin yang dapat ditambahkan sesuai keinginan. 

 METODE  

Metode penilitian website dilakukan dengan menggunakan metode waterfall yaitu proses 

pengembangan perangkat lunak secara berurutan dengan beberapa tahapan, antara lain adalah 

: Analisa kebutuhan, desain, implementasi, pengujian dan pemeliharaan.  

2.1 Analisa Kebutuhan 

Analisa kebutuan diperlukan untuk mempersiapkan peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk 

pembuatan website meliputi hardware, software dan peralatan pendukung lainnya. Perangkat 

yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah laptop dengan spessifikasi : prosesor intel 
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Core i3, RAM 2 GB DDR3. Software yang digunakan yaitu : Microsoft Windows 10, CMS 

Wordpress, Mozilla Firefox. 

2.2 Desain Website 

Desain website ini meliputi beberapa hal seperti Use case, perancangan activity diagram dan 

perancangan tampilan website Pencil Art Solo. 

2.2.1 Perancangan Use case Diagram 

Use Case Diagram merupakan sebuah gambaran yang diambil dari sudut pandang pengguna 

dengan memfokuskan pada yang ditampilkan pada sebuah website. Penggunaan use case 

diagram difokuskan pada fungsi yang ada pada website bukan berdasarkan pada alur urutan 

kejadian. 

2.2.2 Use Case Admin 

Use Case Admin dapat dilihat pada gambar 1. 

Gambar 1 . Use Case Admin. 

Gambar 1. menjelaskan jika admin dapat melakukan login kedalam halaman editor untuk 

mengatur isi website. Admin dapat melakukan penambahan suatu informasi yang nantinya 

akan ditampilkan pada website yang dibuat. Admin juga dapat mengedit seluruh informasi 

yang ada didalam website. Admin dapat melakukan pemilihan dan seleksi informasi yang 

akan ditampilkan pada website. Admin juga bisa menambahkan halaman dan postingan 

berupa informasi yang sekiranya diperlukan website. Dan admin juga dapat melakukan 

penghapusan informasi, halaman dan postingan yang dianggap sudah tidak diperlukan pada 

website. 
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2.2.3 Use Case Umum 

Use Case untuk umum atau pengguna website dapat dilihat pada gambar 2. 

Gambar 2. Use Case Umum. 

Gambar 2. menjelaskan tentang user umum atau pengguna yang tidak dapat melakukan login 

pada halaman editor. User hanya dapat melihat tampilan halaman utama pada website. User 

umum juga dapat melihat pada halaman tentang kami yang berisi mengenai informasi tentang 

admin website. Dan user umum juga dapat melihat gallery pada website yang berisi tentang 

gambar hasil lukisan sketsa yang telah dipublikasikan. 

2.3 Perancangan Activity Diagram Website Pencil Art Solo 

Activity Diagram merupakan sebuah gambar dari suatu rangkaian kerja suatu sistem yang 

menyampaikan suatu proses tindakan dan aktifitas. Diagram aktifitas ini menampilkan urutan 

suatu aktifitas dalam sebuah sistem yang sedang dalam proses perancangan, bagaimana 

proses awalnya, kemungkinan keputusan akan terjadi, dan hasil akhirnya. 

2.3.1 Activity Diagram Admin 

Activity Diagram untuk admin dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Activity Diagram Admin. 

Gambar 3. menunjukkan bahwa admin bisa masuk kedalam halaman administrator dengan 

melakukan login terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengisikan username dan password. 

Selanjutnya sistem akan melakukan proses validasi terhadap username dan password, apakah 

sudah benar atau belum. Bila username dan password belum benar maka akan dikembalikan 

kehalaman login, dan jika username dan password sudah benar maka akan membuka halaman 

editor. Pada halaman editor, admin akan dapat melakukan pengeditan berupa penambahan, 

pengurangan dan pengubahan informasi, yang kemudian sistem akan menampilkan pada 

website.  

2.3.2 Activity Diagram User 

Activity diagram user dapat dilihat pada gambar 4. 

Gambar 4. Activity Diagram User. 

Gambar 4. manggambarkan pada saat user mengunjungi website maka akan memperlihatkan 

halaman utama pada website. Saat user memilih gallery pada website maka akan muncul 

beberapa gambar pada halaman gallery tersebut, dan pada saat user memilih gambar maka 

akan muncul keterangan gambar yang dipilih. 

2.4 Rancangan tampilan website Pencil Art Solo 
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Gambar 5. Rancangan Tampilan. 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menghasilkan website dengan alamat www.pencilartsolo.club. Website ini 

mempunyai dua halaman tampilan yaitu untuk admin dan untuk user atau pengguna. 

3.1 Halaman Admin 

Admin memiliki tugas untuk mengelola data-data dan informasi apa saja yang ada pada 

sistem, proses yang dikerjakan antara lain pengeditan informasi, penambahan, pengurangan, 

dan tampilan pada website. Agar dapat memasuki halaman administrator maka, admin wajib 

melaukan login terlebih dulu. 

3.1.1 Login Administrator 

Pada tampilan login terdapat kolom username dan password yang akan diisi dengan data 

yang sesuai agar dapat masuk kehalaman editor atau dashboard. Berikut tampilan dari 

halaman login admin terdapat pada gambar 6. 

http://www.pencilartsolo.club/
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Gambar 6. Halaman Login Admin. 

3.1.2 Halaman Dashboard 

Pada halaman dashboard ini terdapat beberapa menu yang muncul yaitu diantaranya 

adalah Post, Media, Pages, Comments, Contact, Appearance, Plugins, Users, Tool, Settings. 

- Post adalah menu yang berfungsi untuk menulis post baru.  

- Media adalah menu yang berfungsi sebagai pengaturan konten multimedia seperti video, 

gambar ataupun suara. 

- Pages adalah menu yang digunakan untuk menuliskan page atau halaman. Pages tidak sama 

dengan posting, karena page bias berdiri sendiri sebagai halaman blog yang terpisah dari 

post. 

- Comments adalah menu untuk mengatur komentar, seperti delete, approve dan lain 

sebagainya. 

- Appearance adalah menu untuk mengedit tampilan blog, dan didalamnya berisi daftar tema 

yang ada. Dapat juga menambahkan widget di sidebar ataupun mengedi file-file tema. 

- Plugins adalah sebuah fasilitas tambahan diluar servis wordpress yang berfungsi untuk 

melengkapi blog. 

- Users adalah daftar untuk user yang bergabung dalam blog. Wordpress menyediakan 

beberrapa tinggatan default user, seperti administrator, editor, author, contributors, 

subscriber. 

- Tool adalah menu yang digunakan untuk melakukan export dan import konten dari dan ke 

sistem wordpress. 

- Settings adalah menu yang terdapat beberapa konfigurasi dari blog, seperti konfigurasi 

tanggal dan waktu, permalink url, lokasi upload file, dll. 
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Gambar 7. Halaman Dashboard. 

Gambar 8. Menu Appaearance. 

3.2 Halaman User 

Halaman user adalah tampilan dari website yang ditunjukkan kepada user, dan bertujuan 

agar user dapat mengambil informasi mengenai Pencil Art Solo. 

3.2.1 Halaman utama 

Halaman utama adalah penampakan awal atau beranda website Pencil Art Solo yang 

bergerak dalam bidang jasa sketsa wajah. 
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Gambar 8. Halaman utama website. 

3.2.2 Halaman Visi dan Misi 

Pada halaman ini berisikan Visi dan Misi tentang Pencil Art Solo diantaranya membuat 

komunitas pecinta sketsa di Indonesia, dan dapat menyelenggarakan berbagai event dan 

melayani berbagai macam karya dengan pedia pensil. 

Gambar 9. Halaman Visi dan Misi. 

3.2.3 Halaman Tentang Kami dan Pemesanan 

Halaman Tentang Kami dan Pemesanan berisi mengenai cara pemesanan gambar dan 

jadwal workshop Pencil Art Solo. 
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Gambar 10. Halaman Tentnang Kami dan Pemesanan. 

3.2.4 Halaman Gallery 

Halaman Gallery berisi tampilan karya yang telah dibuat sesuai pesanan pelanggan 

Pencil Art Solo. 

Gambar 11. Halaman Gallery. 

3.2.5 Halaman Testimoni 

Pada halaman ini berisikan tentang beberapa testimony tentang hasil gambar yang telah 

diterima pelanggan. 
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Gambar 12. Halaman Testimoni. 

3.2.6 Tampilan Smartphone 

Pada tampilan ini berisi tentang hasil pengujian website Pencil Art Solo pada 

smartphone, berikut tampilannya : 

Gambar 13. Halaman Utama website pada smartphone. 
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Gambar 14. Halaman Visi dan Misi. 

Gambar 15. Halaman Tentang Kami dan Pemesanan. 
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Gambar 16. Halaman Testimoni. 

3.2.7 Pengujian Oleh User 

Pengujian usability website dilakukan melalui cara interview atau wawancara pelanggan 

Pencil Art Solo dan  masyarakat umum sebagai user pengunjung website sebanyak 5 orang. 

Dari interview tersebut dapat disimpulkan seperti  pada Tabel 3. 

Untuk data hasil kuisioner dihitung menggunakan rumus persamman 1 – 4 

Skor tertinggi (Smax) = 4 × X = 4X (SS) (1) 

Skor terendah (Smin) = 0 × X = 0 (STS) (2) 

Skor (S) = ∑(Jumlah Responden × Bobot Jawaban) (3) 

Prosentase interpretai  P =   S × 100 % (4) 

Smax  

Kuisioner diberikan kepada 5 orang responden, yang dieroleh dari masyarakat umum, 

pelanggan serta pemilik Pencil Art Solo. 

Tabel 1. Hasil kuisioner yang diambil dari 5 responden 
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Keterangan Pertanyaan 

P1 : Tampilan website menarik? 

P2 : Tampilan layar setiap meu konsisten ? 

P3 : Website bermanfaat ? 

P4 : Menu yang ada dapat diakses dengan baik ? 

P5 : Informasi yang disajikan sudah lengkap ? 

Keterangan Jumlah Jawaban : 

SS : Sangat setuju   TS :  Tidak setuju 

S   : Setuju    STS : Sangat tidak setuju 

N  : Netral 

Hasil perhitungan kuisioner dari responden disajikan dalam bentuk grafik pada Gambar. 16. 

 

Gambar 16. Grafik hasil kuisioner responden 

Mengukur tingkat Prosentase Interpretasi (P), dengan menggnakan  skala interval sebagai 

berikut : 

Nilai  0% - 20%  =  Sangat Lemah 

Nilai  21% - 40% =  Lemah 

Nilai  41% - 60% =  Cukup 

Nilai  61% - 80% =  Kuat 

Nilai  81% - 100% =  Sangat Kuat 

Grafik prosentase interpretasi responden dapat ditunjukkan pada Gambar 17. 
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Gambar 17. Grafik interpretasi responden 

Keterangan : 

Grafik diatas dapat disimpulkan bahwa dari jawaban responden menyatakan bahwa website 

Pencil Art Solo menarik, menu yang ada juga dapat diakses dengan baik, tampilan  layar setiap 

menu yang diakses konsiten, website ini juga bermanfaat bagi user, dan informasi yang 

disampikan sudah lengkap. 

Interpretasi data responden dari analisa 5 responden setelah membuka website Pencil Art Solo 

menunjukkan minat untuk melakukan pemesanan pada jasa sketsa Pencil Art Solo.  

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian dan pengembangan website Pencil Art Solo telah selesai 

pembuatannya sesuai dengan tujuan dari penelitian ini telah terpenuhi yaitu dengan adanya 

website Pencil Art Solo. Sehingga dapat mempermudah dalam penyampaian informasi tentang 

jasa yang ditawarkan Pencil Art Solo, dan dapat meningkatkan pendapatan karena adanya 

peningkatan pelanggan dan peminat.Dengan adanya website ini maka terselesaikan 

permasalahan pemilik ataupun pelanggan dalam penyampaian dan penerimaan informasi. 

Sesuai hasil analisa dengan adanya website ini mempermudah perolehan informasi yang 

berkaitan dengan jasa Pencil Art Solo, seperti kontak, contoh-contoh hasil sketsa wajah yang 

telah jadi. Sehingga dapat menjadi pembanding dengan jasa sketsa wajah yang lainnya. 

Website ini dapat diakses dengan alamat www.pencilartsolo.club. 
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