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PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Seiring dengan berkembanganya komunitas remaja masjid

di daerah Kecamatan banguntapan utara maka tentunya seluruh
anggota komunitas menginginkan agar nama komunitas tersebut
dapat dikenal di masyarakat luas. Sehingga mendorong munculnya
forum diskusi online yang dinamai FORMISBA.

Sebagai salah satu komunitas Remaja Majid yang ada di kota
Yogyakarta tersebut FORMISBA (Forum Diskusi Remaja Islam
Banguntapan Utara)

merupakan salah satu forum diskusi online

yang berguna untuk menunjukkan eksistensinya dan juga untuk
lebih saling merekatkan tali persaudaraan antar sesama anggota
komunitas.

Berawal dari sanalah penulis yang sekaligus sebagai salah satu
anggota FORMISBA ingin memberikan suatu media agar FORMISBA

dapat lebih berkembang dari sebelumnya. Penulis bermaksud
membuat sebuah website forum diskusi agar seluruh anggota dapat
saling berkomunikasi, lebih saling mengenal satu dengan yang lain,
sebagai tempat untuk saling berbagi baik itu informasi, file musik,
video, digital komik, gambar dan lain sebagainya. Tentunya tidak
hanya dengan anggota komunitas FORMISBA melainkan juga dapat
berbagi dan bersilaturahmi dengan anggota komunitas Remaja
Masjid lainya.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi faktor pendorong dalam
melakukan

penelitian

yang

dituangkan

dengan

judul

“

MEMBANGUN FORUM DISKUSI FORMISBA ONLINE BERBASIS
WEB MENGGUNAKAN FRAMEWORK YII“.

1.2

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan pada Tugas Akhir
sebagai berikut : Bagaimana membuat website forum FORMISBA
yang menarik dan user friendly agar dapat bermanfaat bagi
anggota komunitas FORMISBA.

1.3

Ruang Lingkup
Dalam mencapai sarana dan tujuan yang di harapkan, yaitu

dalam pembuatan forum diskusi ini, maka di berikan batasan
masalah sebagai berikut :
1. Pengelola, untuk manajemen data
2. Thread, tentang hal-hal yang akan di diskusikan
3. Informasi, tentang hal yang berhubungan dengan FORMISBA,
adalah Forum IT, Forum Politik, Forum Kesehatan, Forum
Religius, dan Forum Kumpul Bareng
4. Searching, untuk pencarian informasi
5. Agenda, kegiatan FORMISBA
6. vote, rangking terbanyak dikunjungi untuk Thread dengan
symbol bintang
7. Moderator, sebagai penyaring komentar ataupun Thread yang di
terbitkan.

1.4 Tujuan
Terciptanya website forum FORMISBA yang menarik dan user
friendly sehingga mampu menampung aspirasi dan apresiasi
anggota komunitas FORMISBA.

