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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini 

berkembang dengan sangat cepat, sehingga dengan perkembangan ini 

telah mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapatkan 

informasi yang tidak lagi hanya terbatas pada media cetak, radio dan 

televisi, tetapi juga menjadikan teknologi jaringan global. 

Berita bagi sebagian besar orang merupakan suatu hal yang sangat 

penting, karena bagi mereka berita dapat memperluas wawasan. Banyak 

sekali beredar berita di internet, seperti Yahoo! News, Google! News, New 

York Times, dan masih banyak lagi. Dengan menggunakan media RSS, 

pengguna tidak lagi perlu membuka internet browser dan melakukan 

browsing pada situs berita yang dikehendaki, tetapi hanya dengan 

menggunakan RSS client yang akan mengambil informasi berita pada 

situs yang bersangkutan. 

Banyak aplikasi RSS client yang sudah beredar, baik aplikasi web, 

aplikasi mobile phone, bahkan sampai berupa plugin-plugin internet 

browser. Dalam hal ini, penulis akan mencoba menjelaskan penggunaan 

RSS untuk mendapatkan informasi dari situs yang ada dalam internet. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

membuat rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanana cara penggunaan RSS untuk mendapat informasi dari  

situs yang ada pada internet ? 

2. Bagaimana cara mendaftar untuk mendapatkan fasilitas RSS? 

3. Kelebihan dan kekurangan apa saja yang kita dapat dengan 

menggunakan RSS? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari penulis membuat laporan ini adalah : untuk membantu 

masyarakat mendapatkan informasi mengenai penggunaan Really Simple 

Syndication (RSS) dalam memperoleh berita online dan masyarakat dapat 

mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penggunaan RSS. Dengan 

adanya RSS ini, masyarakat akan lebih efisien dalam penggunaan internet 

dan lebih hemat pulsa handphone.  

1.4 Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah dari topik laporan ini adalah : 

penulis hanya membahas mengenai cara penggunaan RSS, kelebihan 

dan kekurangan menggunakan RSS dalam hal memperoleh berita dari 

suatu situs atau website pada intenet. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai apa yang akan 

penulis bahas dalam laporan ini, maka penulis menjabarkan penulisan 

laporan ini dengan sistematika sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN; Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah dan  

sistematika penulisan. 

BAB II DASAR TEORI; Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang 

dasar – dasar teori yang menjadi bahan masukan ataupun bahan 

pertimbangan penulis dalam menyusun laporan ini. 

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN; Pada bab ini penulis akan 

menjelaskan mengenai penggunaan RSS untuk mendapatkan berita 

secara online, dimana penulis akan mengambil 2 buah contoh yaitu 

penggunaan RSS pada My Yahoo! dan penggunaan RSS pada Bloglines.   

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN; Pada bab ini penulis akan membuat 

kesimpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya. 

Dan penulis juga akan memberi saran terhadap pembahasan ini untuk 

dapat meningkatkan penggunaan RSS pada masa yang akan datang. 

 


