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ABSTRAK 

 

RIKANITA. 2017. Pengembangan Sistem Informasi Sekolah Berbasis Website di SMK 

Negeri 1 Makassar. (Dibimbing oleh Mulyadi dan Abdul Muis Mappalotteng) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pengembangan sistem 

informasi sekolah berbasis website dan menghasilkan sistem informasi sekolah 

berbasis website yang valid, praktis, dan efisien di SMK Negeri 1 Makassar. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau Research and 

Development (R & D) dengan menggunakan model pengembangan Borg & Gall yang 

langkah-langkah penelitian dan pengembangan telah dimodifikasi oleh Sugiyono 

terdiri dari potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, 

revisi desain, ujicoba produk, revisi produk, dan produk akhir. Subjek dalam penelitian 

ini adalah staf/pegawai, guru/wali kelas,dan siswa(i) di SMK Negeri 1 Makassar. 

Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, wawancara dan kuisioner. 

Instrumen yang digunakan adalah lembar validasi ahli dan kuisioner uji coba produk. 

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi sekolah berbasis website telah 

layak untuk diujicobakan setelah divalidasi oleh ahli desain dan ahli materi. Ujicoba 

produk dilakukan dengan memberikan lembar kuisioner kepada subjek penelitian. 

Penilaian yang diberikan oleh subjek penelitian dinyatakan sangat baik dan layak untuk 

digunakan. Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa sistem informasi 

sekolah berbasis website telah memenuhi kategori kevalidan, kepraktisan, dan 

keefisienan sehingga layak untuk digunakan dalam lingkup wilayah SMK Negeri 1 

Makassar. 

 

 

Kata Kunci: penelitian dan pengembangan, sistem informasi, website 
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ABSTRACT 

 

RIKANITA. 2017. Developing Website-Based School Information System in SMK 

Negeri 1 Makassar. (Supervised by Mulyadi and Abdul Muis Mappalotteng). 

 

The study aims at examining the development result of website-based school 

information system and producing a valid, practical, and efficient website-based school 

information system at SMKN 1 Makassar. The type of this study is Research and 

development (R&D) which refers to Borg and Gall development model. The study is 

Research and development (R&D) by using Borg and Gall development model that the 

stage of research and development had been modified by Sugiyono which consist of 

potential and problem, data collection, product design, design validation, design 

revision, product test, product revision, to final product.The subjects of the study are 

staff/personnel, teachers/homeroom, and students in SMK Negeri 1 Makassar. Data 

was collected by conducting review of literature, interview, and questionnaire. The 

instruments used are validation sheet by the experts and questionnaire of product test. 

Data was analyzed by using descriptive quantitative analysis. The result of the study 

indicates that website-based school information system developed is stated as very 

valid and feasible to be tasted after being validated by the design expert and material 

expert. The product test is conducted by providing quesionnaire sheet to the research 

subject. The assessment result is stated as very good and feasible to be used. The 

conclusion based on the result of the study is the website-based school information 

system has met validity, practical, and efficient categories that it is feasible to be used 

in SMK Negeri 1 Makassar. 

 

 

Keywords: research and development, information system, website 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Teknologi informasi pada saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat 

pesat. Perkembangan teknologi informasi tersebut mampu meningkatkan kinerja dan 

memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat serta 

meningkatkan produktivitas kerja manusia. Salah satu dampak dari perkembangan 

teknologi informasi yaitu munculnya berbagai jenis kegiatan yang berbasiskan 

elektronik, seperti: e-government, e-commerce, e-education, dan kegiatan lainnya. 

Munir (2008: 10) juga berpendapat bahwa “perkembangan ini memacu suatu cara baru 

kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir, kehidupan seperti ini 

dikenal dengan e-life, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan 

secara elektronik”, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi memiliki 

peranan yang penting dalam berbagai bidang. 

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah 

data sehingga menghasilkan sebuah informasi. Tanpa adanya data yang dikelola, maka 

informasi tidak terbentuk. Proses pengolahan data mulai dari mendapatkan, menyusun, 

memproses, menyimpan hingga memanipulasi data dalam berbagai cara yang 

kemudian menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang dihasilkan harus 
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relevan, akurat dan tepat waktu sehingga bisa digunakan untuk keperluan pribadi, 

bisnis, pendidikan, pemerintahan dan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. 

Teknologi yang digunakan yaitu seperangkat komputer, sistem jaringan, dan teknologi 

telekomunikasi. 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, turut memicu 

kesadaran masyarakat pentingnya teknologi informasi. Masyarakat yang berperan 

sebagai pelaku serta pengguna berusaha menghadapi perkembangan tersebut dengan 

cara mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya sehingga mampu bersaing dalam 

berbagai bidang. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Uno dan 

Lamatenggo (2014: 92) bahwa “pada era teknologi informasi yang sanggup bertahan 

hanya mereka yang berorientasi ke depan, yang mampu mengubah pengetahuan 

menjadi kebijakan yang dapat mengarahkan mereka pada suatu kehidupan yang layak 

dan bermakna”. 

Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat yang diikuti dengan 

kesadaran masyarakat mengharuskan suatu Negara untuk meningkatkan fasilitas yang 

mampu memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Salah satu fasilitas yang harus 

disediakan adalah penyediaan jaringan interconnection network (internet). Penyediaan 

fasilitas internet yang digunakan pada suatu teknologi informasi memberikan banyak 

manfaat bagi manusia, salah satunya yaitu kemudahan dalam mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan. 

Teknologi informasi yang ditunjang dengan penyediaan internet sangat 

bermanfaat di berbagai bidang kehidupan, salah satunya yaitu bidang pendidikan. 
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Setiap sektor pendidikan diharapkan dapat memanfaatkan teknologi sebagai penunjang 

kegiatan operasional dalam menghasilkan suatu informasi. Setelah adanya sistem 

informasi harus diperhatikan dari segi pemanfaatan dan pengamanan yang tepat, agar 

hasil yang dicapai dapat sesuai dengan tujuan yang memenuhi kebutuhan pengguna 

teknologi itu sendiri. 

Uno dan Lamatenggo (2014: 60) menyatakan bahwa “teknologi dapat 

meningkatkan kualitas dan jangkauan apabila digunakan secara bijak untuk pendidikan 

dan latihan”. Pemanfaatan teknologi informasi dan penyediaan internet dalam bidang 

pendidikan dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

Salah satu tuntutan era globalisasi dalam dunia pendidikan adalah adanya pengelolaan 

sekolah yang memanfaatkan sebuah sistem informasi dan teknologi berbasis internet. 

Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 yang 

menyatakan bahwa untuk mencapai standar nasional pendidikan diperlukan sarana dan 

prasarana yang memadai termasuk penggunaan teknologi informasi. 

Pengelolaan sistem informasi sekolah yang memanfaatkan teknologi 

membutuhkan aplikasi internet yang bisa dijadikan sebagai wadah penyedia informasi 

dan penyimpanan data sekolah. Aplikasi internet yang saat ini banyak digunakan 

sebagai sumber informasi yaitu aplikasi website. Hariyanto (2015: 2) menyatakan 

bahwa “website merupakan salah satu media penyampaian informasi dan publikasi 

yang mudah diakses dari mana saja, kapan saja tanpa terbatas oleh wilayah geografis 

yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah”. Website sekolah ini berisi data-data yang 

meliputi profil sekolah, identitas dari seluruh pihak, agenda kegiatan yang dilakukan 
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sekolah, galeri foto dan video dari kegitan yang telah dilakukan serta informasi-

informasi penting yang selalu diupdate. Penggunaan website ini juga memberikan 

kemudahan bagi seluruh pihak sekolah, seperti pengelolaan data yang terorganisir, 

pengaksesan data yang lebih cepat, dan penyampaian informasi yang lebih detail. 

Data yang diperoleh dari Dapodik online menunjukkan bahwa ada 13 Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di kota Makassar, dimana hanya 6 SMK Negeri 

yang telah memiliki website sekolah resmi. Hal ini membuktikan bahwa penerapan 

teknologi informasi dengan memanfaatkan website sekolah masih kurang dan 

penggunaan website sekolahnya juga belum maksimal karena dari 6 website sekolah 

yang aktif, hanya ada 1 website yang memberikan informasi terupdate. Hal ini 

merupakan salah satu kekurangan sistem pendidikan yang terdapat di kota Makassar. 

Salah satu SMK Negeri di kota Makassar yang belum memiliki website 

sekolah adalah SMK Negeri 1 Makassar. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah 

satu tenaga pengajar di SMK Negeri 1 Makassar diperoleh gambaran bahwa belum ada 

sistem informasi sekolah di SMK Negeri 1 Makassar yang bisa diakses kapan saja dan 

dimana saja oleh pihak sekolah. Pendataan siswa, pendataan guru dan pegawai, dan 

pendataan data alumni yang tiap tahunnya berubah membutuhkan sebuah sistem yang 

bisa dikelola dengan cepat sehingga tidak terjadi penumpukan data. Selain itu, 

penyampaian informasi penting lainnya masih sebatas pengumuman-pengumuman 

yang dipasang di papan pengumuman sekolah, sehingga proses penyampaian informasi 

menjadi lambat. 
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Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian pengembangan sistem informasi sekolah berbasis website di 

SMK Negeri 1 Makassar. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kemudahan 

dalam mengakses informasi yang dibutuhkan serta kelancaran dalam menyampaikan 

informasi yang terbaru, akurat, dan cepat. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil pengembangan sistem informasi sekolah berbasis website di SMK 

Negeri 1 Makassar? 

2. Apakah sistem informasi sekolah berbasis website yang dikembangkan di SMK 

Negeri 1 Makassar valid, praktis dan efisien? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hasil pengembangan sistem informasi sekolah berbasis website 

di SMK Negeri 1 Makassar. 

2. Untuk menghasilkan sistem informasi sekolah berbasis website di SMK Negeri 1 

Makassar yang valid, praktis, dan efisien. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

a. Sebagai salah satu karya ilmiah yang diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangkan sistem 

informasi sekolah berbasis website. 

b. Sebagai bahan bacaan bagi para peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang 

sistem informasi sekolah berbasis website. 

c. Menambah wawasan dan memperkaya kajian tentang sistem informasi sekolah 

berbasis website. 

 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Bagi peserta didik, memberikan kemudahan dalam mengakses informasi yang 

bersangkutan dengan proses pembelajaran. 

b. Bagi pendidik, memberikan kemudahan dalam mengakses informasi yang 

bersangkutan dengan proses pembelajaran. 

c. Bagi sekolah, bisa menjadi wahana dalam mengembangkan dan meningkatkan 

mutu pendidikan dalam rangka menunjang pembangunan nasional. 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

 

1. Sistem Informasi 

 

a. Pengertian Sistem Informasi 

 

Jogiyanto (2005: 1) mengemukakan bahwa “sistem adalah suatu jaringan 

kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama 

untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk meyelesaikan suatu sasaran yang tertentu”. 

Whitten (2004: 23) menyatakan bahwa “informasi adalah data yang telah diproses atau 

diorganisasi ulang menjadi bentuk dari kombinasi data yang diharapkan memiliki arti 

bagi penerimanya”. Adapun menurut Sutabri (2013: 35) sistem informasi adalah: 

Suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang 

bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat 

menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan. 

 

Mulyanto (2009: 29) juga menyatakan bahwa “sistem informasi adalah suatu 

komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang 

memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai 

suatu tujuan”. Sejalan dengan pendapat di atas, Sutarman (2012: 13) menyatakan 
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bahwa “sistem informasi adalah sistem yang dapat didefinisikan dengan 

mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi untuk 

tujuan tertentu”. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa 

sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima data dari lingkungan kemudian 

diproses oleh manusia dengan cara mengumpulkan, menyimpan dan memanipulasi 

data tersebut sehingga membentuk sebuah informasi yang dapat mendukung untuk 

tercapainya tujuan tertentu. 

 

b. Komponen-Komponen Sistem Informasi 

 

Yakub (2012: 20) mengemukakan bahwa “sistem informasi terdiri dari 

beberapa komponen atau elemen”. Hal ini sejalan dengan pendapat John Burch dan 

Gary Grudnitski (Jogiyanto, 2005: 12) yang menyatakan bahwa: 

Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebutnya dengan 

istilah blok bangunan (building block), yaitu blok masukan (input block), blok 

model (model block), blok keluaran (output block), blok teknologi (technology 

block), blok basis data (database block) dan blok kendali (control block).  

 

Adapun penjelasan tentang komponen-komponen sistem informasi yang dikemukakan 

oleh Jogiyanto (2005: 12-14) adalah sebagai berikut: 

Berikut ini penjelasan tentang komponen-komponen sistem informasi yang 

dikemukakan oleh Jogiyanto (2005: 12-14). 

1) Blok Masukan (Input Block) 

Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input disini termasuk 

metode dan media untuk menangkap data yang dimasukkan. 
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2) Blok Model (Model Block) 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik yang 

memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang 

sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

3) Blok Keluaran (Output Block) 

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang 

berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta 

semua pemakai sistem. 

4) Blok Teknologi (Technology Block) 

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan 

mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu 

pengendalian sistem secara keseluruhan. Pada blok ini terdiri dari 3 bagian utama, 

yaitu humanware atau brainware, software dan hardware. 

5) Blok Basis Data (Database Block) 

Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang 

lainnya, tersimpan pada perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak 

untuk memanipulasinya. Basis data diakses atau dimanipulasi dengan menggunakan 

perangkat lunak paket yang disebut dengan Database Management Systems). 

6) Blok Kendali (Controls Block) 

Blok ini perlu dirancang untuk mencegah hal-hal yang dapat merusak sistem 

ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan maka dapat langsung cepat diatasi. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi memiliki enam komponen yaitu blok masukan, blok model, blok keluaran, 

blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali yang saling berinteraksi satu sama 

lain membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan atau sasaran. 

 

c. Website Sekolah 

 

Website sekolah saat ini sedang menjadi tren terbaru di dunia pendidikan serta 

mendapatkan perhatian dan tanggapan yang baik dari berbagai pihak, baik dari tenaga 

kependidikan, peserta didik, dan masyarakat. Keberadaan website sekolah memberikan 

banyak manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh semua pihak. Salah satuya yaitu 

memberikan informasi sekolah yang terbaru, akurat, dan cepat. Selain itu, website 

sekolah juga dapat dijadikan sarana promosi mengenai kualitas, keunggulan serta 

kelebihan-kelebihan sekolah kepada khalayak umum. Website merupakan halaman 

situs sistem informasi yang dapat diakses secara cepat. Website ini didasari dari adanya 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui perkembangan teknologi 

informasi, tercipta suatu jaringan antar komputer yang saling berkaitan. Jaringan yang 

dikenal dengan istilah internet secara terus-menerus menjadi pesan-pesan elektronik, 

termasuk e-mail, transmisi file, dan komunikasi dua arah antar individu atau komputer. 

World Wide Web (WWW) atau juga dikenal dengan website adalah salah satu 

layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet. Website ini 

menyediakan informasi bagi pemakai komputer yang terhubung ke internet. Website 

dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan 
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informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, atau gabungan dari semuanya 

itu baik yang bersifat statis maupun dinamis membentuk satu rangkaian bangunan yang 

saling terkait dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). 

Hariyanto (2015: 6) menyatakan bahwa “untuk memaksimalkan fungsi 

website sekolah dibutuhkan konten-konten untuk menempatkan beragam informasi 

agar tujuan dari website sekolah bisa tercapai”. Konten-konten tersebut menurut 

Hariyanto (2015: 6-8) adalah sebagai berikut: 

1) Konten Tag 

Konten ini berfungsi untuk menampilak slogan atau tag dari sekolah terkait. Slogan 

atau tag ini diharapkan mampu mengangkat citra sekolah. 

2) Konten Social Icon 

Pesatnya perkembangan media sosial saat ini membuat konektivitas pihak satu 

dengan pihak lainnya semakin dekat. Media sosial memegang peranan penting 

untuk membangun jaringan. Social icon ini berfungsi untuk membua koneksi antara 

website sekolah dengan akun-akun media sosial sekolah. 

3) Konten Header 

Konten header membuat logo sekolah dan nama sekolah, bisa juga untuk 

menampilan image atau tag keunggulan sekolah. 

4) Konten Menu 

Konten ini berfungsi sebagai terminal navigasi untuk mengunjungi semua halaman 

yang disediakan. Adapun menu yang disediakan dalam website sekolah ada dua 

kategori, yaitu menu utama dan sub menu. 
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5) Halaman Beranda 

Beranda website memberikan peranan penting dalam memberikan kesan pertama 

kepada pengunjung. Hampir semua pengunjung website pertama kali melihat 

halaman berandanya terlebih dahulu, lalu kemudian mulai menelusuri isi dari 

konten-konten yang lain apabila website tersebut menarik. 

6) Halaman Pendukung 

Halaman pendukung yang dimaksud di sini adalah halaman yang memuat konten 

dinamis yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: 

a) Halaman Profil Sekolah. Halaman profil memuat visi misi sekolah, sejarah 

singkat, fasilitas, sambuta kepala sekolah, dan lain lain tergantung dari 

masing-masing sekolah apa yang ditonjolkan. 

b) Halaman Pengumuman dan Agenda. Halaman ini dapat ditampilkan secara 

dinamis berupa informasi, agenda kegiatan, maupun pengumuman penting 

kepada peserta didik, masyarakat dan pengunjung umum. 

c) Halaman Informasi. Halaman informasi merupakan inti dari website sekolah. 

Halaman ini memegang peranan untuk menampilkan informasi sekolah, baik 

berbentuk berita, artikel, video, dan gambar pendukung informasi sekolah. 

d) Halaman PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Online. Memuat informasi 

PPDB seperti jadwal, alur, aturan, dan ketentuan lainnya. Selain itu, halaman 

ini memuat informasi terkait formulir pendaftaran dan informasi hasil PPDB. 

e) Halaman Interaksi. Halaman Interaksi memungkinkan pengunjung 

berinteraksi secara online dengan administrator atau pengunjung lain. Oleh 
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karena itu harus disediakan halaman buku tamu dan alamat kontak 

administrator. 

f) Halaman Galeri Foto. Setiap sekolah memiliki kegiatan yang rutin dilakukan 

dan merupakan keunggulan dari suatu sekolah. Halaman ini memuat 

dokumentasi kegiatan rutin dengan memajang aksi dari civitas akademik. 

 

2. Gambaran Umum Pendidikan Kejuruan 

 

a. Pengertian Pendidikan Kejuruan 

 

Suyanto (2009: 1) mengemukakan bahwa “pendidikan merupakan upaya 

terencana dalam pengembangan potensi diri dalam rangka mewujudkan masyarakat 

yang berbudaya, berakhlak mulia, berkepribadian, dan memiliki keterampilan hidup 

sejahtera (spiritual knowledged based society)”. Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 Tahun 2003; Pasal 1 Ayat 1 berbunyi: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan diri, masyarakat, bangsa dan negara. 

 

Hal ini terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial. 
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Pendidikan Menengah Kejuruan adalah jenjang pendidikan menengah yang 

mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan 

tertentu. Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk 

memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Sesuai dengan 

bentuknya, sekolah menengah kejuruan menyelenggarakan program-program 

pendidikan yang disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan kerja (Peraturan Pemerintah 

Nomor 29 Tahun 1990). 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk satuan 

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang 

pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. 

Sekolah di jenjang pendidikan dan jenis kejuruan dapat bernama Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang 

sederajat (Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003). 

SMK memiliki banyak program keahlian. Program keahlian yang 

dilaksanakan di SMK menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang ada. Program 

keahlian pada jenjang SMK juga menyesuaikan pada permintaan masyarakat dan pasar. 

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik 

terutama agar siap bekerja dalam bidang tertentu. 

Peserta didik dapat memilih bidang keahlian yang diminati di SMK. 

Kurikulum SMK dibuat agar peserta didik siap untuk langsung bekerja di dunia kerja. 

Muatan kurikulum yang ada di SMK disusun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan 

dunia kerja yang ada. Hal ini dilakukan agar peserta didik tidak mengalami kesulitan 
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yang berarti ketika masuk di dunia kerja. Dengan masa studi sekitar tiga atau empat 

tahun, lulusan SMK diharapkan mampu untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang 

telah ditekuni. 

 

b. Tujuan Pendidikan 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan 

menengah kejuruan terbagi menjadi 2, yaiu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan 

umum pendidikan menengah kejuruan adalah: (a) meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi warga Negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab; (c) mengembangkan potensi 

peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, memahami dan menghargai 

keanekaragaman budaya bangsa Indonesia; dan (d) mengembangkan potensi peserta 

didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup secara aktif turut 

memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, serta memanfaatkan sumber daya 

alam dengan efektif dan efisien. 

Tujuan khusus pendidikan menengah kejuruan adalah sebagai berikut: (a) 

menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, 

mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai 

dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya; (b) menyiapkan peserta 

didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi di 

lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang 
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diminatinya; (c) membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

agar mampu mengembangkan diri dikemudian hari baik secara mandiri maupun 

melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan (d) membekali peserta didik dengan 

kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih. 

 

3. Model-Model Penelitian dan Pengembangan 

 

Haryati (2012: 12) mengemukakan bahwa “terdapat pendekatan penelitian 

yang berusaha menggabungkan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif 

yaitu metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa inggrisnya Research 

and Development (R & D)”.  Menurut Sugiyono (2014: 407) metode penelitian dan 

pengembangan adalah “metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keektifan produk tersebut”. Selanjutnya Borg dan Gall 

(Sugiyono, 2014: 407) menyatakan bahwa untuk penelitian analisis kebutuhan 

sehingga mampu dihasilkan produk yang bersifat hipotetik sering digunakan metode 

penelitian dasar (basic research). Sejalan dengan pendapat di atas, Sukmanadinata 

(2012: 164-165) memaparkan bahwa: 

Metode penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-

langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan 

produk yang ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak 

selalu berbentuk benda atau perangkat keras (hardware), tetapi bisa juga 

perangkat lunak (software). 

 

Berikut ini dipaparkan beberapa model penelitian dan pengembangan yang sering 

gunakan oleh peneliti untuk mengembangkan produk atau sistem baru. 
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a. Model Pengembangan Dick & Carey 

 

Perancangan pengajaran menurut sistem pendekataan model Dick & Carey, 

yang dikembangkan oleh Dick & Carey (Benny, 2010: 98). Model Dick & Carey 

adalah yang paling banyak digunakan oleh desainer pembelajaran dan pelatihan (Tegeh 

dkk, 2014: 31). Terdapat beberapa alur proses pengembangan yang dilakukan pada 

model Dick & Carey. Alur proses pengembangan pengembangan tersebut ditunjukkan 

pada Gambar 2.1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Pengembangan Dick & Carey 

Sumber: Tegeh dkk, 2014: 32 

Penjelasan dari langkah-langkah model pengembangan Dick & Carey yang 

dipaparkan oleh Tegeh dkk (2014: 32-39), yaitu: 

1) Identifikasi Tujuan (Identify Instructional Goals) 

Tahap awal model ini adalah menentukan apa yang diinginkan agar siswa dapat 

melakukannya ketika mereka telah menyelesaikan program pengajaran. Definisi 
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tujuan pengajaran mungkin mengacu pada kurikulum tertentu atau mungkin juga 

berasal dari daftar tujuan sebagai hasil need assessment. 

2) Melakukan Analisis Instruksional (Conducting a Good Analysis) 

Setelah mengidentifikasi tujuan pembelajaran, maka ditentukan apa tipe belajar 

yang dibutuhkan siswa. Tujuan yang dianalisis untuk mengidentifikasi keterampilan 

yang lebih khusus lagi yang harus dipelajari. 

3) Mengidentifikasi Tingkah Laku atau Karakteristik Siswa (Identify Entry 

Behaviours, Characteristic) 

Ketika melakukan analisis terhadap keterampilan-keterampilan yang perlu 

dilatihkan dan tahapan prosedur yang yang perlu dilewati, juga harus 

dipertimbangkan keterampilan apa yang telah dimiliki siswa saat mulai mengikuti 

pengajaran. Penting juga untuk diidentifikasi karakteristik khusus siswa yang 

mungkin ada hubungannya dengan rancangan aktivitas-aktivitas pengajaran. 

4) Merumuskan Tujuan Kinerja (Write Performance Objective) 

Berdasarkan analisis instruksional dan pernyataan tentang tingkah laku awal siswa, 

selanjutnya dirumuskan pernyataan khusus tentang apa yang harus dilakukan siswa 

setelah melakukan pembelajaran. 

5) Pengembangan Tes Acuan Patokan (Developing Criterion-Referenced Items) 

Pengembangan tes acuan patokan didasarkan pada tujuan yang telah dirumuskan, 

pengembangan butir assesmen untuk mengukur kemampuan siswa seperti yang 

diperkirakan dalam tujuan. 
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6) Pengembangan Strategi Pengajaran (Develop Instructional Strategy) 

Informasi dari lima tahap sebelumnya, maka selanjutnya akan mengidentifikasi 

yang akan digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Strategi meliputi aktivitas 

prainstruksional, penyampaian informasi, praktek dan balikan, testing, yang 

dilakukan mealui aktivitas. 

7) Pengembangan atau Memilih Pengajaran (Develop & select instructional materials) 

Tahap ini menggunakan strategi pengajaran untuk menghasilkan pengajaran yang 

meliputi petunjuk untuk siswa, bahan pelajaran, tes dan panduan guru. 

8) Merancang dan Melaksanakan Evaluasi Formatif (Design and Conduct Formative 

Evaluation) 

Evaluasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk 

mengidentifikasi bagaimana meningkatkan pengajaran. 

9) Menulis Media (Design and Conduct Summative Evaluation) 

Hasil-hasil pada tahap di atas dijadikan dasar untuk menulis media yang dibutuhkan. 

Hasil media selanjutnya divalidasi dan diujicobakan di kelas/diimplementasi di 

kelas. 

10) Revisi Pengajaran (Instructional Revitions) 

Tahap ini mengulasi siklus pengembangan media pegajaran. Data evalusi sumatif 

yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya diringkas dan dianalisis serta 

diinterpretasikan untuk diidentifikasi kesulitan yang dialami oleh siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Begitu pula masukan hasil implementasi dari pakar. 
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b. Model Pengembangan System Development Life Cycle (SDLC) 

 

SDLC merupakan model pengembangan perangkat lunak yang sering 

digunakan dalam rekayasa perangkat lunak. Begitu banyak model pola siklus yang ada 

tetapi mempunyai pola yang sama. Langkah-langkah penelitian dari model 

pengembangan SDLC dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini. 

 

Gambar 2.2 General Life Cycle Model 

Sumber: Simarmata, 2010 

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa setiap proses menghasilkan output 

yang digunakan sebagai input pada tahap berikutnya. Rincian dari setiap tahapan model 

SDLC adalah sebagai berikut. 

1) Requirements 

Pada tahapan ini dilakukan indetifikasi sistem requirement dari semua stakeholder 

dan user. Siapa yang menggunakan sistem, bagaimana menggunakan sistem, data 

apa yang menjadi input sistem, output yang mana yang biasanya diajukan untuk 

memperoleh data sistem requirement. Dokumentasi yang dihasilkan pada tahapan 

ini berupa data fungsionalitas yang disediakan oleh sistem, alur proses data, bentuk 

dan jenis data yang digunakan sistem, dan interface yang dibutuhkan sistem. 

2) Design 

Tahap ini dilalui setelah tahap requirement selesai dilakukan. Pada tahap ini 

dideksripsikan detail desain sistem yang dibuat yang dibuat, termasuk hardware, 

software, communication, dan software design.  

Requirements Design Implementation Testing 
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3) Implementation 

Pada tahap ini dilakukan pengkodean, dan tahap ini merupakan tahap yang paling 

lama dilakukan dalam pengembangan sebuah sistem, pada tahap ini juga terjadi 

overlap kemungkinan sering terjadi. 

4) Testing 

Selama proses testing, sistem atau software aplikasi diuji. Unit test dan sistem atau 

acceptance test dilakukan pada tahap ini. Unit test berfungsi untuk melihat 

fungsionalitas komponen sistem, sedangkan sistem atau acceptance test menguji 

sistem secara menyeluruh dari alur sistem yang dibuat. 

 

c. Model Pengembangan Analysis, Design, Development, Implementation, 

Evaluation (ADDIE) 

 

Menurut Czaja & Sharit (2013: 178) bahwa “ADDIE (Analysis, design, 

development, implementation, and evaluation) represents a larg-scale systematic 

framework for providing instruction” yang artinya ADDIE merupakan sebuah 

kerangka kerja yang sistematis pada skala besar untuk menyediakan instruksi. “Pada 

prakteknya terdapat beberapa macam adaptasi model ADDIE, tetapi secara umum 

terdiri dari 5 (lima) tahap yang membentuk siklus yaitu Analysis, Design, Development, 

Implementation, and Evaluation” (Sukenda, dkk. 2013: 186). Branch dan Kopcha 

(2014) menyatakan bahwa “ADDIE dapat menjadi pedoman dalam membangun 

perangkat dan infrastruktur program pelatihan atau pembelajaran yang efektif, dinamis 
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dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri dengan beberapa tahapan”. Gambaran 

skema model ADDIE dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Gambaran Skema Model ADDIE 

Sumber: Branch & Kopcha, 2014 

Berdasarkan gambar di atas, ada 5 tahap yang dilakukan dalam model 

pengembangan ADDIE dimulai dari tahap analisis sampai dengan tahap evaluasi. 

Berikut ini penjelasan dari gambaran skema model ADDIE. 

1) Analisis (Analysis) 

Desain tahap analisis berfokus pada target audiens. Pada tahap analisis, dilakukan 

pendefinisian permasalahan instruksional, tujuan instruksional, sasaran 

pembelajaran serta dilakukan identifikasi lingkungan pembelajaran dan 

pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. 

2) Desain (Design) 

Tahap desain terkait dengan penentuan sasaran, instrumen penilaian, latihan, 

konten, dan analisis yang terkait materi pembelajaran, rencana pembelajaran dan 

pemilihan media. Tahap desain dilakukan secara sistematis dan spesifik. 

Development 

Analyze 

Implementation Design Evaluation 

revision revision 

revision revision 



 

23 

 

 
 

3) Pengembangan (Development) 

Dalam tahap pengembangan  dilakukan pembuatan dan penggabungan konten yang 

sudah dirancang pada tahapan desain. Pada tahap ini dibuat, flowchart, storyboard, 

penulisan konten dan perancangan grafis yang diperlukan. 

4) Implementasi (Implementation) 

Tahap ini, dibuat prosedur untuk pelatihan bagi peserta dan instrukturnya/fasilitator. 

Pelatihan meliputi materi kurikulum, hasil pembelajaran, metode penyampaian dan 

prosedur pengujian. Aktivitas lain yang dilakukan pada tahap ini yaitu penggandaan 

dan pendistribusian materi atau bahan pendukung lain, serta persiapan jika terjadi 

masalah teknis dan mendiskusikan rencana alternatif dengan siswa. 

5) Evaluasi (Evaluation) 

Setiap tahap proses ADDIE melibatkan evaluasi formatif, hal ini merupakan 

komponen penting. Ini mengasumsikan bentuk evaluasi formatif dalam tahap 

pengembangan. Evaluasi dilakukan selama tahap implementasi dengan bantuan 

instruktur dan siswa. Setelah pelaksanaan pembelajaran selesai, evaluasi sumatif 

dilakukan untuk perbaikan pembelajaran. Perancang seluruh tahap evaluasi harus 

menyelesaikan masalah dalam program pelatihan diselesaikan dan tujuan terpenuhi. 

 

d. Model Pengembangan Waterfall 

 

Sommerville (2011: 30) mengungkapkan bahwa “tahapan utama dari 

waterfall model mencerminkan aktifitas pengembangan dasar”. Ada 5 (lima) tahap 

pada model waterfall, yaitu: (1) requirement analysis and definition; (2) system and 
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software design; (3) implementation and unit testing; (4) integration and system 

testing; dan (5) operation and maintenance. Gambaran tahap pengembangan model 

waterfall dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model Pengembangan Waterfall 

Sumber: Ian Sommerville, 2011: 30 

Berikut ini adalah penjelasan dari tahapan-tahapan penelitian dan 

pengembangan model waterfall. 

1) Requirement Analysis and Definition 

Merupakan tahapan penetapan fitur, kendala dan tujuan sistem melalui konsultasi 

dengan pengguna sistem. Semua hal tersebut akan ditetapkan secara rinci dan 

berfungsi sebagai spesifikasi sistem. 

Requirement analysis and 

definition 

System and software desain 

Implementation and unit 

testing 

Integration and system 

testing 

Operation and maintenance 
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2) System and Software Design 

Tahapan ini dibentuk suatu arsitektur sistem berdasarkan persyaratan yang telah 

ditetapkan, serta mengidentifikasi dan menggambarkan abstraksi dasar sistem 

perangkat lunak dan hubungan-hubungannya. 

3) Implementation and Unit Testing 

Tahapan ini merupakan hasil dari desain perangkat lunak akan direalisasikan 

sebagai satu set program atau unit program. Setiap unit akan diuji apakah sudah 

memenuhi spesifikasinya. 

4) Integration and System Testing 

Setiap unit program dalam tahapan ini diintegrasikan satu sama lain dan diuji 

sebagai satu sistem yang utuh untuk memastikan sistem sudah memenuhi 

persyaratan yang ada. Setelah itu sistem akan dikirim ke pengguna sistem. 

5) Operation and Maintenance 

Tahapan ini sistem diinstal dan mulai digunakan. Selain itu juga memperbaiki error 

yang tidak ditemukan pada tahap pembuatan. Dalam tahap ini juga dilakukan 

pengembangan sistem seperti penambahan fitur dan fungsi baru. 

 

e. Model Pengembangan Borg & Gall 

 

Tegeh dkk (2014: 7) menyatakan bahwa “model Borg & Gall memiliki 10 

langkah umum dalam siklus R & D yang digunakan untuk mengembangkan suatu 

produk”. Prosedur pengembangannya dari model pengembangan Borg & Gall dapat 

dilihat pada Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5.Prosedur Pengembangan Borg & Gall 

Sumber: Tegeh dkk, 2014: 7 

Rincian prosedur penelitian dan pengembangan model Borg & Gall (Haryati, 

2012: 14-16) adalah sebagai berikut. 

1) Penelitian dan Pengumpulan Data (Research and Information Collecting) 

Termasuk dalam langkah ini antara lain studi literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dikaji, pengukuran kebutuhan, penelitian dalam skala kecil, dan 

persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian. 

2) Perencanaan (Planning) 

Termasuk dalam langkah ini menyusun rencana penelitian yang meliputi 

merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan, 

menentukan tujuan yang akan dicapai pada setiap tahapan, desain atau langkah-

langkah penelitian dan jika mungkin/diperlukan melaksanakan studi kelayakan 

secara terbatas. 

Research and 

Information 

Collecting 

Operational 

Field Testing 

Final Product 

Revision 
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Implementation 
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Product Revision 

Main Field 
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Main Product 

Revision 

Preliminary 

Field Testing 

Develop 

Preliminary 

Form of Product 
Planning 



 

27 

 

 
 

3) Pengembangan Draft Produk (Develop Preliminary Form of Product) 

Mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Termasuk 

dalam langkah ini adalah persiapan komponen pendukung, menyiapkan pedoman 

dan buku petunjuk, dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat 

pendukung. Contoh pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran dan 

instrumen evaluasi. 

4) Ujicoba Lapangan Awal (Preliminary Field Testing) 

Melakukan ujicoba lapangan  awal dalam skala terbatas, dengan melibatkan 1 

sampai dengan 3 sekolah, dengan jumlah 6 - 12 subyek. Pada langkah ini 

pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi 

atau angket. 

5) Merevisi Hasil Ujicoba (Main Product Revision) 

Melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil 

ujicoba awal. Perbaikan ini sangat mungkin dilakukan lebih dari satu kali, sesuai 

dengan hasil yang ditunjukkan dalam ujicoba terbatas, sehingga diperoleh draft 

produk (model) utama yang siap diuji coba lebih luas. 

6) Ujicoba Lapangan (Main Field Testing) 

Ujicoba utama yang melibatkan khalayak lebih luas, yaitu 5 sampai 15 sekolah, 

dengan jumlah subyek 30 sampai dengan 100 orang. Pengumpulan data dilakukan 

secara kuantitatif, terutama dilakukan terhadap kinerja sebelum dan sesudah 

penerapanujicoba. Hasil yang diperoleh dari ujicoba ini dalam bentuk evaluasi 

terhadap pencapaian hasil ujicoba (desain model) yang dibandingkan dengan 
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kelompok kontrol. Dengan demikian pada umumnya langkah ini menggunakan 

rancangan penelitian eksperimen. 

7) Penyempurnaan Produk Ujicoba Lapangan (Operational Product Revision) 

Melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap hasil ujicoba lebih luas, sehingga 

produk yang dikembangkan sudah merupakan desain model operasional yang siap 

divalidasi. 

8) Ujicoba Pelaksanaan Lapangan (Operational Field Testing) 

Langkah uji validasi terhadap model operasional yang telah dihasilkan. 

Dilaksanakan pada 10 sampai dengan 30 sekolah melibatkan 40 samapi dengan 200 

subyek. Pengujian dilakukan melalui angket, wawancara, dan observasi dan analisis 

hasilnya. Tujuan langkah ini adalah untuk menentukan apakah suatu model yang 

dikembangkan benar-benar siap dipakai di sekolah tanpa harus dilakukan 

pengarahan atau pendampingan oleh peneliti/pengembang model. 

9) Penyempurnaan Produk Akhir (Final Product Revision) 

Melakukan perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan guna menghasilkan 

produk akhir (final). 

10) Diseminasi dan Implementasi (Dissemination and Implementation) 

Langkah menyebarluaskan produk/model yang dikembangkan kepada 

khalayak/masyarakat luas, terutama dalam kancah pendidikan. Langkah pokok 

dalam fase ini adalah mengkomunikasikan dan mensosialisasikan temuan/model, 

baik dalam bentuk seminar hasil penelitian, publikasi pada jurnal, maupun 

pemaparan kepada skakeholders yang terkait dengan temuan penelitian. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

 

Beberapa kegiatan dan penelitian dengan topik yang sejenis dengan penelitian 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan Amirudin (2010) menyimpulkan bahwa sistem akademik 

yang berbasis website dapat meningkatkan kinerja dan memberikan kemudahan 

pada siswa/siswi dan pegawai khususnya serta masyarakat pada umumnya dengan 

informasi-informasi sistem akademis sekolah dan juga sistem pengolahan data yang 

secara komputerisasi dan online mampu menyajikan informasi yang lebih cepat, 

interaktif, dan mudah. 

2. Penelitian yang dilakukan Nataniel Dengen & Dyna Marisa Kh (2009) 

menyimpulkan bahwa sistem informasi akademik berbasis website merupakan suatu 

sistem yang memberikan informasi laporan keaktifan siswa secara online yang 

berupa laporan nilai serta laporan absensi siswa yang bersangkutan dengan 

berbasiskan website, sehingga membantu kecepatan dan kualitas dalam 

penyampaian informasi. Selain itu dengan berbasiskan website maka informasi data 

dapat diakses dengan waktu dan tempat yang tidak ditentukan. Pada sistem ini, 

menu hanya dapat diakses oleh user tertentu yaitu siswa, pengajar dan administrator. 

3. Penelitian yang dilakukan Sariama, (2013) menyimpulkan bahwa pengembangan 

website sekolah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Hal ini berdasarkan 

pada jumlah pengunjung yang bertambah pada website tersebut dan website sekolah 

dapat dijadikan sebagai sarana informasi dan media promosi yang efektif 
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4. Penelitian yang dilakukan Madiha Shah (2013) menyimpulkan bahwa sistem 

informasi di sekolah memberi dampak positif pada administrasi sekolah dan 

manajemen termasuk akses informasi yang lebih baik, administrasi yang lebih 

efisien, mengurangi beban pekerjaan, manajemen waktu yang lebih baik, 

peningkatan kualitas laporan, manajemen sumber daya manusia, komunikasi, 

tanggung jawab, dan perencanaan yang lebih baik. Sistem ini dapat membantu 

kepala sekolah dalam menentukan tujuan sekolah, merumuskan rencana strategis, 

mendistribusikan sumber daya, dan mengevaluasi kinerja pegawai/staf. 

 

C. Kerangka Pikir 

 

Kondisi sistem informasi di SMK Negeri 1 Makassar yang belum bisa diakses 

kapan saja dan dimana saja oleh pihak sekolah merupakan masalah yang bisa 

memperlambat kinerja sistem dalam menyajikan informasi serta menghambat kinerja 

proses pembelajaran. Informasi sekolah yang seharusnya segera diproses 

mengharuskan sekolah tersebut menyediakan suatu sistem yang bisa dikelola dengan 

cepat, tepat dan akurat. Sehingga kendala-kendala yang dialami oleh pihak sekolah bisa 

diatasi. 

Penggunaan sistem informasi sekolah berbasis website diharapkan mampu 

menunjang kelancaran dalam penyajian informasi yang akurat dan cepat serta 

memberikan kemudahan dan ketepatan dalam mengakses informasi tentang sekolah. 

Bagan kerangka pikir dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Bagan Kerangka Pikir 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development (R & D). Tujuan dari penelitian dan pengembangan adalah 

menghasilkan sebuah produk baik produk baru atau menyempurnakan produk yang 

sudah ada. Produk yang dihasilkan dapat berupa perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software). Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu 

sistem informasi sekolah berbasis website yang bertujuan untuk memberikan 

kemudahan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan serta kelancaran dalam 

menyampaikan informasi yang terbaru, akurat, dan cepat. 

Model pengembangan yang digunakan adalah model Borg & Gall yang 

tersusun dalam 10 tahap yaitu: (1) research and informating collecting; (2) planning; 

(3) develop preliminary form of product; (4) preliminary field testing; (5) main product 

revision; (6) main field testing; (7) operational product revision; (8) operational field 

testing; (9) final product revision; dan (10) dissemination and implementation. 

Selanjutnya Sugiyono memodifikasi tahap-tahap penelitian dan pengembangan Borg 

& Gall menjadi 10 (sepuluh) langkah-langkah penggunaan reseacrh and development 
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(R & D). Gambaran langkah-langkah penggunaan reseacrh and development dapat 

dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Penggunaan Research and Development (R & D) 

Sumber: Sugiyono, 2014: 409 

 

B. Prosedur Pengembangan 

 

Prosedur pengembangan adalah tahapan yang harus dilakukan dalam 

mengembangkan sebuah produk. Prosedur pengembangan berguna untuk memperjelas 

langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini. Prosedur pengembangan sistem 

informasi sekolah berbasis website terdiri dari 10 (sepuluh) tahap, yaitu (1) potensi dan 

masalah; (2) pengumpulan data; (3) desain produk; (4) validasi desain; (5) revisi 

desain; (6) ujicoba produk; (7) revisi produk; (8) ujicoba pemakaian; (9) revisi produk; 

dan (10) produksi massal. Hanya saja dalam praktiknya, disederhanakan menjadi 8 

(delapan) tahap karena disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan penelitian. Tahap-

tahap yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Prosedur Pengembangan 

Berikut ini rincian prosedur pengembangan dalam penelitian ini, yaitu: 

 

1. Potensi dan Masalah 

 

Suatu penelitian berawal dari potensi dan masalah. Langkah awal yang 

dilakukan adalah menganalisis kebutuhan yang digunakan dalam penelitian. Analisis 

kebutuhan dilakukan dengan cara observasi awal untuk menemukan potensi dan 

masalah di SMK Negeri 1 Makassar yang berkaitan dengan sistem informasi sekolah. 
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Berdasarkan observasi awal tersebut, maka ditemukan bahwa potensi yang dimiliki 

SMK Negeri 1 Makassar yaitu tersedianya laboratorium komputer yang bisa digunakan 

oleh guru kapan saja, fasilitas jaringan internet yang memadai, dan kemahiran guru 

dalam menggunakan komputer. Sedangkan masalah yang terjadi adalah kurangnya 

pemanfaatan potensi yang dimiliki dalam sistem penyampaian informasi. Sehingga 

penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi-potensi tersebut dalam mengatasi 

masalah yang terjadi.  

 

2. Pengumpulan Data 

 

Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengumpulan data yang digunakan 

sebagai dasar untuk perencanaan produk. Data-data yang dikumpulkan bersumber dari 

pihak sekolah meliputi data profil sekolah, data guru dan pegawai, data siswa, data 

mata pelajaran, data jurusan, data prestasi sekolah, data prestasi guru, data prestasi 

siswa, data foto dan video dari kegiatan yang dilakukan disekolah, pengumuman 

terbaru dan lain-lain. Adapun sumber lain yang digunakan adalah literatur atau jurnal 

penelitian yang serupa untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam mengembangkan 

sistem informasi sekolah berbasis website.  

 

3. Desain Produk 

 

Langkah pendesainan produk berupa sistem informasi sekolah berbasis 

website dimulai dari pendaftaran nama domain dan hosting, menyambungkan domain 

dengan hosting, menginstal CMS, melakukan pengaturan aplikasi website sekolah, 



 

36 

 

 
 

pemilihan desain/theme, pengaturan konten, pengisian konten, dan melakukan 

pengecekan sebelum sistem informasi sekolah tersebut divalidasi oleh pakar. 

 

4. Validasi Desain 

 

Validasi merupakan proses yang dilakukan untuk menilai kelayakan produk 

yang dikembangkan. Validasi produk dilakukan oleh para ahli atau pakar untuk menilai 

produk yang telah didesain. Aspek yang divalidasi ada dua, yaitu: aspek 

desain/tampilan dan aspek konten/isi. Hal ini dilakukan agar validator dapat 

memberikan penilaian dan saran tentang desain sistem informasi sekolah berbasis 

website serta kelayakan untuk melakukan uji coba.  

 

5. Revisi Desain 

 

Langkah ini dilakukan berdasarkan saran dari para ahli atau pakar terhadap 

produk yang telah dibuat/dikembangkan. Jika ditemukan kekurangan, maka produk 

didesain kembali untuk diperbaiki kekurangan tersebut. Jika tidak ditemukan 

kekurangan, maka langsung dilanjutkan pada Langkah berikutnya yaitu langkah uji 

coba produk. 

 

6. Uji Coba Produk 

 

Uji coba produk dilakukan secara terbatas yaitu dengan melibatkan subjek 

penelitian, dimana subjek penelitian diberi kesempatan untuk menggunakan produk 

yang dibuat/dikembangkan. Kemudian diberikan kusioner untuk menilai dan 
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memberikan saran. Hasil penilaian dari kusioner kemudian dianalisis untuk dijadikan 

bahan acuan dalam perbaikan produk. 

 

7. Revisi Produk 

 

Langkah selanjutnya yaitu melakukan revisi akhir terhadap sistem informasi 

sekolah berbasis website yang bertujuan untuk mendapatkan hasil produk yang sesuai 

dengan tujuan awal penelitian. 

 

8. Produk Akhir 

 

Setelah melalui langkah-langkah pengembangan, produk akhir dari penelitian 

ini yang berupa sistem informasi sekolah berbasis website dapat memberikan 

kelancaran dalam penyajian informasi terbaru, akurat dan cepat serta kemudahan dalam 

mengakses informasi. Produk akhir dapat digunakan secara menyeluruh dalam 

lingkungan sekolah. 

 

C. Lokasi dan Subjek Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Makassar yang berlokasi di jalan 

Andi Mangerangi No. 38, dan berlangsung pada bulan April - Juni 2016.  Adapun yang 

menjadi subjek penelitian yaitu 3 orang staf/pegawai, 32 orang guru/wali kelas, dan 64 

orang siswa(i). 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data adalah salah satu hal utama yang mempengaruhi 

kualitas data hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

mengembangkan sistem informasi sekolah berbasis website adalah sebagai berikut: 

 

1. Studi Pustaka 

 

Studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. 

Pada penelitian ini studi pustaka dilakukan dengan mencari sumber-sumber informasi, 

baik berupa buku ilmiah, laporan penelitian, ketetapan-ketetapan dan sumber-sumber 

tertulis baik tercetak maupun elektronik. 

 

2. Wawancara 

 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti, dan 

juga digunakan untuk memperoleh informasi pendukung lainnya. Proses wawancara 

yang dilakukan pada penelitian yaitu tanya-jawab langsung dengan narasumber. 

Tujuan dari teknik wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi secara langsung 

mengenai masalah yang terjadi dan potensi yang dimiliki di SMK Negeri 1 Makassar 

sehubungan dengan sistem informasi sekolah, serta kendala yang menghambat dalam 

proses pencarian informasi terbaru dan akurat. 
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3. Kuisioner 

 

Kuisioner digunakan untuk mengumpulkan data merupakan daftar yang berisi 

beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari para ahli dan 

responden. Kuisioner yang diisi oleh para ahli bertujuan mengetahui kevalidan sistem 

informasi sekolah berbasis website pada tahap validasi produk, sedangkan kuisioner 

yang diisi oleh responden bertujuan untuk mengetahui kepraktisan dan keefisienan 

sistem informasi sekolah berbasis website pada tahap ujicoba produk. 

 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

 

Instrumen adalah alat atau media yang digunakan untuk mengumpulkan data-

data dari penelitian yang dilaksanakan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Teknik wawancara menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara. 

2. Teknik kuisioner menggunakan instrumen berupa angket. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kuantitatif. Teknik ini digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari 

kuisioner yang berupa angket validasi ahli dan angket ujicoba dalam bentuk deskriptif 
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persentase. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase adalah sebagai 

berikut:     

𝑃 =  
𝛴𝑥
𝑆𝑀𝐼

 𝑥 100% 

Keterangan : 

P = Persentase 

∑𝑥  = Jumlah Skor 

SMI = Skor Maksimal Ideal 

 

Sumber: Tegeh dkk, 2014: 82 

 

Selanjutnya untuk menghitung persentase keseluruhan subjek digunakan 

rumus sebagai berikut:   

𝑃 =  
𝐹

𝑁
 

Keterangan : 

P = Persentase 

F = Jumlah Persentase Keseluruhan Subjek 

N = Banyak Subjek 

 

Sumber: Tegeh dkk, 2014: 82 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan tingkat 

kevalidan, kepraktisan, dan keefisienan dari hasil pengembangan sistem informasi 

sekolah berbasis website. Pemberian makna dan pengambilan keputusan digunakan 

ketetapan konversi tingkat pencapaian dengan skala 5. Adapun pedoman konversi 

tingkat pencapaian dengan skala 5 dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Konversi Tingkat Pencapaian dengan Skala 5 

 

Tingkat 

Pencapaian 
Kualifikasi Keterangan 

90 % - 100 % 
Sangat Baik/ 

Sangat Valid 
Tidak perlu direvisi 

75 % - 89% 
Baik/ 

Valid 
Direvisi seperlunya 

65 % - 74 % 
Cukup Baik/ 

Cukup Valid 
Cukup banyak direvisi 

55 % - 64 % 
Kurang Baik/ 

Kurang Valid 
Banyak direvisi 

0 % - 54 % 
Sangat Kurang Baik/ 

Sangat Kurang Valid 
Revisi total 

 

Sumber: Tegeh dkk, 2014: 83 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 

Hasil penelitian pengembangan sistem informasi sekolah berbasis website 

dideskripsikan pada bab ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Research and 

Development (R & D) dengan menggunakan model Borg & Gall yang tahap 

pengembangannya dimofikasi oleh Sugiyono, yaitu: (1) potensi dan masalah; (2) 

pengumpulan data; (3) desain produk; (4) validasi desain; (5) revisi desain; (6) uji coba 

produk; (7) revisi produk; (8) ujicoba pemakaian; (9) revisi produk; dan (10) produksi 

massal.. Namun dalam pelaksanaannya, 10 tahap tersebut disederhanakan menjadi 8 

langkah karena disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan penelitian. Berikut ini 

deskripsi dari 8 langkah pengembangan sistem informasi sekolah berbasis website yang 

dilaksanakan di SMK Negeri 1 Makassar. 

 

1. Potensi dan Masalah 

 

Potensi dan masalah merupakah langkah awal yang dilakukan dalam 

penelitian ini. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui masalah yang terjadi dan 

potensi yang dimiliki di SMK Negeri 1 Makassar yang berkaitan sistem informasi 

sekolah, serta memberikan solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi dengan 
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menggunakan potensi yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan analisis kebutuhan yang 

bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan sistem 

informasi sekolah, fasilitas-fasilitas pendukung yang bisa digunakan dalam 

pelaksanaan penelitian ini dan perlunya pengembangan sistem informasi sekolah pada 

lingkup wilayah lokasi penelitian.  

Analisis kebutuhan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu observasi awal dan 

wawancara. Berdasarkan hasil dari observasi awal yang diperoleh dari media online 

diketahui bahwa SMK Negeri 1 Makassar belum memiliki sistem informasi sekolah 

yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja serta mampu memberikan informasi 

terbaru mengenai sekolah dan pengumuman penting lainnya. Sistem informasi sekolah 

yang dimaksud adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemudahan dan 

kelancaran dalam mengakses informasi serta menyajikan informasi yang akurat, cepat, 

dan tepat. Hal ini dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi sekolah tersebut, 

karena dianggap belum mampu memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini 

berkembang dengan pesat. 

Setelah memperoleh informasi dari media online, selanjutnya dilakukan 

observasi awal dan wawancara dengan beberapa narasumber di SMK Negeri 1 

Makassar. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah Wakil Kepala Sekolah 

(Wakasek) bidang Kurikulum, operator sekolah, dan beberapa guru/wali kelas di SMK 

Negeri 1 Makassar. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara langsung 

diperoleh informasi bahwa sistem informasi di SMK Negeri 1 Makassar masih 

dilakukan secara manual. Semua informasi sekolah masih disimpan dalam bentuk 
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berkas dan sistem database yang sederhana. Sehingga informasi yang dihasilkan masih 

terbatas dan kurang lengkap, serta tidak tersedia dalam jangka waktu yang singkat saat 

dibutuhkan karena harus membongkar tumpukan berkas ataupun mencari secara 

manual di dalam database sederhana. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam 

mengakses dan mendapatkan informasi dengan cepat. Masalah yang pernah terjadi 

dinyatakan oleh Wakasek bagian Kurikulum bahwa SMK Negeri 1 Makassar pernah 

memiliki situs sekolah. Namun, rumitnya pengelolaan dan penginputan data yang 

dilakukan secara manual atau satu per satu menjadi kesulitan bagi operator sekolah dan 

menggunakan jangka waktu yang lama. Sehingga situs sekolah tersebut terbengkalai 

dan akhirnya tersuspend. 

Selain itu, diketahui bahwa SMK Negeri 1 Makassar memiliki potensi untuk 

mengatasi masalah sistem informasi sekolah yang terjadi. Potensi yang dimiliki adalah 

tersedianya laboratorium komputer yang dilengkapi dengan 20 unit komputer yang 

sudah terkoneksi dengan internet, serta jaringan wi-fi sendiri yang bisa digunakan 

dalam lingkup sekolah. Potensi lain yang dimiliki adalah kemahiran para guru dalam 

mengoperasikan komputer maupun laptop. Hal ini didukung dengan pernyataan 

Wakasek bidang Kurikulum bahwa pernah diadakan pelatihan untuk para guru dalam 

mengoperasikan komputer di SMK Negeri 1 Makassar. Pelatihan ini bertujuan agar 

guru bisa memanfaatkan komputer dalam proses pembelajaran dan memberikan 

pengetahuan tentang teknologi, agar nantinya guru tidak mengalami gagap teknologi.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa potensi yang 

dimiliki bisa mengatasi masalah sistem informasi yang terjadi, hanya saja potensi 
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tersebut belum digunakan secara maksimal. Sesuai dengan kondisi di SMK Negeri 1 

Makassar, maka dibutuhkan sistem informasi sekolah berbasis website, karena sistem 

ini mampu memberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengakses informasi 

dimana saja dan kapan saja serta penyajian informasi yang akurat, cepat, dan tepat. 

 

2. Pengumpulan Data 

 

Berdasarkan potensi dan masalah yang telah ditemukan di SMK Negeri 1 

Makassar, maka yang dilakukan pada tahap ini adalah mengumpulkan data yang 

digunakan untuk mengembangkan sistem informasi sekolah berbasis website. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji data dan mengkaji perangkat 

pendukung yang digunakan. Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

 

a. Pengkajian Data 

 

Pengkajian data dilakukan untuk menganalisis data-data yang perlu 

dimasukkan ke dalam sistem informasi sekolah berbasis website. Adapun data yang 

dikumpulkan adalah surat izin pembelian dan surat kuasa pengelolaan website resmi 

sekolah dari Kepala SMK Negeri 1 Makassar, data profil sekolah, data guru, data 

pegawai, data siswa, data alumni, data mata pelajaran, data jurusan, data prestasi 

sekolah, data prestasi guru, data prestasi siswa, data foto dan video dari kegiatan yang 

dilakukan disekolah, serta pengumuman terbaru. Data yang dikumpulkan seluruhnya 

bersumber dari pihak sekolah. Data-data ini digunakan sebagai dasar untuk mendesain 

sistem informasi sekolah berbasis website. 
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b. Pengkajian Perangkat Pendukung 

 

Pengkajian perangkat pendukung dilakukan untuk mengetahui perangkat-

perangkat yang dibutuhkan dalam mengembangkan sistem informasi sekolah berbasis 

website ini. Perangkat pendukung yang dibutuhkan terdiri atas perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak (software). Kebutuhan terhadap hardware dan 

software yang digunakan mengacu pada kemampuan perangkat tersebut dalam 

menjalan sistem informasi sekolah secara online, serta mampu menjalankan fitur-fitur 

yang terdapat dalam sistem informasi sekolah berbasis website. Untuk itu dibutuhkan 

hardware yang memadai dari segi kecepatan dan daya tampung penyimpanan data. 

Berikut ini hardware yang digunakan untuk mengembangkan sistem 

informasi sekolah berbasis website adalah: 

1) 1 buah laptop yang memiliki spesifikasi antara lain: (1) Prosessor AMD A8-6410 

QuadCore 2.0Ghz; (2) Memori 4GB DDR3; (3) HDD 500GB; dan (4) VGA Card 

ATI Radeon R5 2GB. 

2) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 5 Mbps. 

Software yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi sekolah 

berbasis website adalah sebagai berikut: 

1) Operating system/Sistem operasi: Windows 10 

2) Text editor dan bahasa pemrograman: Notepad++ sebagai penyunting teks dan kode 

sumber berbagai bahasa pemprograman yang digunakan seperti HTML, PHP dan 

CSS. 
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3) Editor Gambar: Photoshop CC 2015 sebagai editor untuk gambar dan icon yang 

dibutuhkan untuk mempercantik tampilan sistem informasi sekolah. 

4) Browser: Google Chrome. 

Selain kebutuhan terhadap hardware dan software, pengembangan sistem 

informasi sekolah berbasis website memerlukan tempat atau server di internet (web 

hosting) dan nama domain. Web hosting berfungsi sebagai tempat untuk menaruh 

semua file sehingga dapat diakses melalui internet dengan alamat tertentu atau nama 

domain yang telah didaftarkan. Untuk itu pengembangan sistem informasi sekolah 

berbasis website pada SMK Negeri 1 Makassar ini menggunakan web hosting prabayar 

di Namecheap dengan spesifikasi sebagai berikut: (1) Paket: Basic; (2) Space: 20GB; 

(3) Bandwith/data transfer: Unlimited; (4) Memori: 4GB; (5) Add-on domains: 3; dan 

(6) Subdomain: Unlimited. 

 

c. Membuat Flowchart dan Storyboard Sistem Informasi Sekolah 

 

Flowchart merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja di dalam sebuah 

sistem informasi sekolah secara keseluruhan. Flowchart yang dibuat dalam penelitian 

ini bertujuan untuk menyederhanakan sehingga memberikan kemudahan dalam 

memahami prosedur dan struktur konten dalam sistem informasi sekolah. Selain itu, 

dapat mempermudah dalam pemeliharaan dan pengupdatean  isi website. Hal ini 

dilakukan agar tampilan website selalu menarik dan tidak monoton. Flowchart dari 

sistem informasi sekolah berbasis website di SMK Negeri 1 Makassar dapat dilihat 

pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Flowchart Sistem Informasi Sekolah berbasis Website 

di SMK Negeri 1 Makassar 

Setelah pembuatan bagan flowchart, maka yang dilakukan selanjutnya adalah 

membuat storyboard dari sistem informasi sekolah. Pembuatan storyboard bertujuan 

untuk mempermudah dalam mendesain tampilan dari sistem informasi sekolah. Selain 

itu, storyboard digunakan untuk memperlihatkan tampilan awal sistem informasi yang 

dikembangkan. Storyboard pada menu utama dilengkapi dengan background, header, 

left menu, right menu, dan footer, untuk itu pembuatan storyboard dilakukan secara 

teliti dan detail. Storyboard dari sistem informasi sekolah berbasis website di SMK 

Negeri 1 Makassar dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

Mulai 

Halaman Utama 

Menu 

Jurusan Profil PPDB Hubungi 

Kami 

Gallery Agenda Direktori 

Selesai 
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Gambar 4.2 Storyboard Sistem Informasi Sekolah berbasis Website 

di SMK Negeri 1 Makassar 
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3. Desain Produk 

 

Setelah melakukan mengumpulkan data yang dibutuhkan serta mengkaji 

perangkat pendukung yang digunakan, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah 

mendesain produk. Desain produk merupakan langkah yang dilakukan untuk mulai 

mengembangkan produk yang berupa sistem informasi sekolah berbasis website yang 

mampu mengatasi masalah sistem informasi yang terjadi di SMK Negeri 1 Makassar 

dengan memanfaatkan potensi yang tersedia. Langkah-langkah yang dilakukan adalah 

sebagai berikut. 

 

a. Mendesain Sistem Informasi Sekolah Berbasis Website 

 

Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan dalam mendesain sistem 

informasi sekolah berbasis website adalah: 

1) Langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan nama domain yang dijadikan 

alamat website sekolah. Nama domain yang disiapkan yaitu 

http://smkn1makassar.sch.id. Selain menyiapkan nama domain, khusus pembelian 

domain sch.id dibutuhkan beberapa dokumen yang harus disiapkan. Dokumen yang 

dibutuhkan antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia, Surat 

Keputusan Pendirian Lembaga dari Kementerian atau SKDP, dan surat keterangan 

dari Kepala Sekolah. 

2) Melakukan pembelian domain http://smkn1makassar.sch.id di salah satu layanan 

penyedia domain sekolah dengan alamat website www.rumahweb.com. 

http://smkn1makassar.sch.id/
http://smkn1makassar.sch.id/
http://www.rumahweb.com/
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Gambar 4.3 Tampilan Layanan Penyedia Domain 

3) Mempersiapkan web hosting untuk penyimpanan data, file, script, dan database 

yang dibutuhkan untuk membuat website informasi sekolah.  

 
Gambar 4.4 Tampilan Layanan Penyedia Web Hosting 
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4) Selanjutnya menghubungkan domain dan web hosting dengan cara memasukkan 

nameserver web hosting ke dalam layanan pengelola domain. 

 
Gambar 4.5 Tampilan Menu Nameserver pada Layanan Penyedia Domain 

5) Membuat database baru di MySQL Databases pada cpanel web hosting untuk 

menyimpan data pada database yang digunakan pada website informasi sekolah. 

 
Gambar 4.6 Tampilan MySQL Databases pada Cpanel Web Hosting 
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6) Mengupload file script website informasi sekolah pada menu file manager di web 

hosting. Script inilah yang menjadi pengontrol website informasi sekolah. 

 
Gambar 4.7 Tampilan File Manager pada Cpanel Web Hosting 

7) Membuat tabel database pada menu phpMyAdmin di cpanel web hosting. Database 

inilah yang menyimpan data-data yang dimasukkan pada website informasi sekolah. 

 
Gambar 4.8 Tampilan phpMyAdmin pada Cpanel Web Hosting 
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8) Setelah script dan database siap, selanjutnya menghubungkan script dengan 

database agar script dapat mengakses dan menyimpan data pada database. 

 
Gambar 4.9 Tampilan Script Penghubung Database dengan Script 

Sistem Informasi Sekolah 

9) Pada langkah ini, domain, web hosting, database, dan script sudah terhubung 

dengan baik sehingga sistem informasi sekolah sudah bisa diakses, meskipun data-

datanya masih kosong. Selanjutnya login ke dashboard pada alamat 

http://smkn1makassar.sch.id/login untuk memasukkan data yang dibutuhkan. 

 
Gambar 4.10 Tampilan Menu Login Dashboard 

http://smkn1makassar.sch.id/login


 

55 

 

 
 

10) Setelah login, muncul tampilan menu dashboard sistem informasi sekolah. 

 
Gambar 4.11 Tampilan Dashboard Sistem Informasi Sekolah 

11) Mengisi informasi lengkap sekolah pada menu identitas sekolah di dashboard 

sesuai dengan data yang sebelumnya diperoleh dari sekolah beserta logo sekolah. 

 
Gambar 4.12 Tampilan Menu Identitas Sekolah pada 

Sistem Informasi Sekolah 
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12) Menginput data jurusan dan kelas sesuai informasi yang diberikan dari sekolah.  

 
Gambar 4.13 Tampilan Menu Jurusan pada Sistem Informasi Sekolah 

 
Gambar 4.14 Tampilan Menu Kelas pada Sistem Informasi Sekolah 

13) Mengupload gambar untuk header pada sistem informasi sekolah. 

 
Gambar 4.15 Tampilan Menu untuk Mengupload Header pada  

Sistem Informasi Sekolah 
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14) Mengisi sambutan kepala sekolah, pengumuman, kata-kata motivasi dan sekilas 

info untuk ditampilkan pada sistem informasi sekolah. 

 
Gambar 4.16 Tampilan Menu Sambutan Kepala Sekolah pada 

Sistem Informasi Sekolah 

 
Gambar 4.17 Tampilan Menu Pengumuman pada Sistem Informasi Sekolah 
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Gambar 4.18 Tampilan Menu Kata Motivasi pada Sistem Informasi Sekolah 

 
Gambar 4.19 Tampilan Menu Sekilas Info pada Sistem Informasi Sekolah 
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15) Meng-import data siswa aktif di SMK Negeri 1 Makassar berdasarkan data yang 

diberikan kemudian menyesuaikan kelas dan jurusan siswa aktif tersebut. Hasilnya 

bisa dilihat pada grafik yang menunjukkan jumlah siswa sesuai kelas. 

 
Gambar 4.20 Tampilan Menu Import Data Siswa pada Sistem Informasi Sekolah 

 
Gambar 4.21 Tampilan Grafik Siswa Aktif SMKN 1 Makassar pada 

Sistem Informasi Sekolah 
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16) Menambahkan data pendidik dan tenaga pendidikan SMK Negeri 1 Makassar 

berdasarkan data yang diberikan oleh sekolah. 

 
Gambar 4.22 Tampilan Menu Tambah Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

pada Sistem Informasi Sekolah 
 

 
Gambar 4.23 Tampilan Grafik Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

pada Sistem Informasi Sekolah 
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17) Menambahkan informasi kegiatan terbaru yang pernah dilaksanakan beserta foto 

dan video dokumentasi untuk ditampilkan pada sistem informasi sekolah. 

 
Gambar 4.24 Tampilan Menu Posts pada Sistem Informasi Sekolah 

 
Gambar 4.25 Tampilan Menu Photo pada Sistem Informasi Sekolah 

 
Gambar 4.26 Tampilan Menu Video pada Sistem Informasi Sekolah 
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18) Membuat halaman menu informasi sekolah seperti jurusan, profil dan direktori 

PTK pada sistem informasi sekolah. 

 
Gambar 4.27 Tampilan Menu Pages pada Sistem Informasi Sekolah 

19) Menambahkan pengguna yaitu operator sekolah agar bisa mengakses, mengubah 

dan menambahkan informasi pada sistem informasi sekolah yang sudah dibuat.  

 
Gambar 4.28 Tampilan Menu Pengguna pada Sistem Informasi Sekolah 

 

b. Membuat Instrumen Validasi 

 

Instrumen validasi disusun berdasarkan tinjauan desain/tampilan maupun 

materi/konten yang terdapat pada sistem informasi sekolah berbasis website. Instrumen 

validasi baik desain maupun materi dari sistem informasi sekolah menggunakan rating 

scale dengan pemberian angka berdasarkan indikator yang dievaluasi. Validasi ini 

melibatkan 2 (dua) orang validator yaitu terdiri dari validator ahli desain dan validator 

ahli materi. Kedua validator ini memberikan penilaian dari segi tampilan dan konten, 
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kemudian dari penilaian tersebut diketahui bahwa sistem informasi sekolah berbasis 

website telah atau belum layak untuk ujicobakan. 

 

c. Membuat Instrumen Ujicoba 

 

Instrumen ujicoba disusun berdasarkan tinjauan kepraktisan dan keefisenan 

dalam penggunaan sistem informasi sekolah berbasis website. Instrumen ujicoba dari 

sistem informasi sekolah menggunakan rating scale dengan pemberian angka 

berdasarkan indikator yang dievaluasi. Instrumen ujicoba divalidasi oleh 2 (dua) orang 

validator ahli. yang memberikan penilaian terhadap indikator-indikator yang 

digunakan. Instrumen ujicoba diberikan pada subjek penelitian untuk mengetahui 

penilaian dari aspek kepraktisan dan keefisienan dalam penggunaan sistem informasi 

sekolah berbasis website, kemudian dari penilaian tersebut diketahui bahwa sistem 

informasi sekolah berbasis website telah atau belum bisa digunakan dalam lingkup 

wilayah SMK Negeri 1 Makassar. 

 

4. Validasi Desain 

 

Validasi desain adalah langkah yang dilakukan untuk memberikan penilaian 

terhadap sistem informasi sekolah berbasis website. Validasi disusun berdasarkan dari 

tinjauan desain maupun materi yang terdapat pada sistem informasi sekolah berbasis 

website. Validasi dilakukan untuk mengetahui bahwa sistem informasi sekolah yang 

dikembangkan telah layak atau belum untuk diujicobakan. Penilaian validasi desain 

dilakukan oleh 2 orang ahli yang terdiri dari 1 ahli desain dan 1 ahli materi. 
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Hasil penilaian validasi desain maupun materi menggunakan rating scale 

dengan pemberian angka berdasarkan indikator yang dievaluasi. Selain itu dilakukan 

juga validasi terhadap instrumen ujicoba yang digunakan pada tahap ujicoba produk. 

Setelah dilakukan validasi, langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis berdasarkan 

hasil penilaian validasi dari para ahli. Adapun daftar validator yang memberikan 

penilaian dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini. 

Tabel 4.1 Nama Validator dan Indikator Validasi 

 

Nama Validator Indikator Validasi 

Validator 1 

1. Ahli yang menilai desain/tampilan sistem informasi 

sekolah berbasis website. 

2. Ahli yang menilai instrumen ujicoba yang 

digunakan. 

Validator 2 

1. Ahli yang menilai materi/konten sistem informasi 

sekolah berbasis website. 

2. Ahli yang menilai instrumen ujicoba yang 

digunakan. 

 

Berikut ini  hasil validasi ahli terhadap desain dan materi dari sistem informasi 

sekolah berbasis website serta hasil validasi instrumen ujicoba yang digunakan pada 

subjek penelitian. 

 

a. Hasil Validasi Ahli Desain 

 

Ahli desain memberikan penilaian terhadap tampilan dari sistem informasi 

sekolah berbasis website. Kemudian hasil penilaian ini menentukan kevalidan sistem 

informasi sekolah berbasis website dari segi tampilan. Hasil validasi ahli desain sistem 

informasi sekolah dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini. 
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Tabel 4.2 Hasil Validasi Ahli Desain 

 

No. Komponen/Indikator 
Perolehan 

Skor 
Kualifikasi 

1. Kemudahan mengakses website dengan 

menggunakan berbagai jenis browser 
5 Sangat Valid 

2. Kejelasan identitas SMK Negeri 1 

Makassar yang ditampilkan dalam website 
4 Valid 

3. Kejelasan alamat dan kontak SMK Negeri 1 

Makassar yang dicantumkan dalam website 
4 Valid 

4. Kelengkapan Menu/Navigasi yang 

digunakan 
5 Sangat Valid 

5. Kejelasan Menu/Navigasi yang digunakan 5 Sangat Valid 

6. Kesesuaian Penamaan Menu/Navigasi 

dengan informasi yang ditampilkan 
5 Sangat Valid 

7. Kemudahan mengakses menu administrator 4 Valid 

8. Kemudahan menambah, mengubah, dan 

menghapus data (Administrator) 
5 Sangat Valid 

9. Kemudahan memperoleh informasi melalui 

website 
5 Sangat Valid 

10. Kepraktisan dalam mengakses informasi 

melalui website 
5 Sangat Valid 

11. Ketepatan tata letak tampilan homepage 

website sistem informasi sekolah yang 

dibangun 

5 Sangat Valid 

12. Ketepatan pemilihan warna desain tampilan 4 Valid 

13. Ketepatan pemilihan jenis huruf 5 Sangat Valid 

14. Ketepatan pemilihan ukuran huruf 5 Sangat Valid 

15. Ketepatan pemilihan warna background 4 Valid 

16. Keserasian antara warna huruf dengan 

background 
4 Valid 

17. Ketepatan pengaturan tata letak menu yang 

ditampilkan 
5 Sangat Valid 

18. Kejelasan gambar 4 Valid 

19. Ketepatan ukuran gambar yang ditampilkan 5 Sangat Valid 

20. Tampilan informasi yang disajikan 5 Sangat Valid 

21 Tampilan website secara keseluruhan 4 Valid 

Total Skor 97 

Persentase 92,38% 
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Berdasarkan hasil validasi ahli desain yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 

dikemukakan bahwa skor persentase yang diperoleh sebesar 92,38%. Apabila 

dimasukkan dalam tabel konversi pencapaian dengan skala 5 (Tabel 3.1), maka 

disimpulkan bahwa hasil validasi desain sistem informasi sekolah berbasis website 

berada dalam kualifikasi sangat valid dengan keterangan tidak perlu direvisi. Sehingga 

sistem informasi sekolah berbasis website layak untuk diujicobakan.  

 

b. Hasil Validasi Ahli Materi 

 

Ahli  materi memberikan penilaian terhadap konten dari sistem informasi 

sekolah berbasis website. Kemudian hasil penilaian ini menentukan kevalidan sistem 

informasi sekolah berbasis website dari segi konten. Hasil validasi ahli materi sistem 

informasi sekolah dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini. 

Tabel 4.3 Hasil Validasi Ahli Materi 

 

No. Komponen/Indikator 
Perolehan 

Skor 
Kualifikasi 

1. Kelengkapan informasi yang disajikan 4 Valid 

2. Kemudahan dalam mengakses informasi 

yang disediakan 

5 Sangat Valid 

3. Kemudahan dalam memahami isi informasi 5 Sangat Valid 

4. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar 

5 Sangat Valid 

5. Menggunakan tata Bahasa yang mudah 

dimengerti 

5 Sangat Valid 

6. Profil sekolah disajikan dengan lengkap dan 

jelas 

5 Sangat Valid 

7. Data jurusan yang tersedia disajikan dengan 

lengkap dan jelas 

5 Sangat Valid 
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No. Komponen/Indikator 
Perolehan 

Skor 
Kualifikasi 

8. Data pendidik dan tenaga kependidikan 

disajikan dengan lengkap dan jelas 

5 Sangat Valid 

9. Data siswa disajikan dengan lengkap dan 

jelas 

4 Valid 

10. Ketersediaan Informasi Penerimaan Peserta 

Didik Baru (PPDB) 

4 Valid 

11. Ketersediaan informasi agenda kegiatan 4 Valid 

12. Ketersediaan galeri foto dan video 5 Sangat Valid 

Total Skor 56 

Persentase 93,33% 

 

Berdasarkan hasil validasi ahli materi yang dapat dilihat pada Tabel 4.3 

dikemukakan bahwa skor persentase yang diperoleh sebesar 93,3%. Apabila 

dimasukkan dalam tabel konversi pencapaian dengan skala 5 (Tabel 3.1), maka 

disimpulkan bahwa hasil validasi materi sistem informasi sekolah berbasis website 

berada dalam kualifikasi sangat baik dengan keterangan tidak perlu direvisi. Sehingga 

sistem informasi sekolah berbasis website layak untuk diujicobakan. 

 

c. Hasil Validasi Instrumen Ujicoba 

 

Validasi intrumen ujicoba dilakukan oleh 2 (dua) ahli yang kemudian 

memberikan penilaian terhadap instrumen ujicoba yang digunakan pada tahap ujicoba 

sistem informasi sekolah berbasis website di SMK Negeri 1 Makassar. Instrumen 

ujicoba merupakan instrumen yang dibagikan pada subjek penelitian saat dilakukan 

ujicoba produk. Validasi ini dilakukan untuk menentukan layak atau tidaknya 

instrumen digunakan. Hasil validasi instrumen ujicoba dari validator 1 dan validator 2 

dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Hasil Validasi Instumen Ujicoba Validator 1 dan Validator 2 

 

No Komponen/Indikator 
Perolehan Skor 

Validator 1 Validator 2 

1. Saya sangat mudah memahami sistem 

informasi sekolah berbasis website 
5 4 

2. Saya sangat mudah menggunakan sistem 

informasi sekolah berbasis website 
5 3 

3. Saya dengan mudah memperoleh informasi 

dari sistem informasi sekolah berbasis 

website  

5 4 

4. Saya sangat mudah mengakses sistem 

informasi sekolah berbasis website ini 

dimana saja 

5 4 

5. Saya sangat mudah mengakses sistem 

informasi sekolah berbasis website ini kapan 

saja 

5 4 

6. Saya sangat mudah mengakses sistem 

informasi sekolah berbasis website ini 

dengan menggunakan komputer/laptop 

5 4 

7. Saya sangat mudah mengakses sistem 

informasi sekolah berbasis website dengan 

menggunakan smartphone 

4 5 

8. Saya sangat mudah memberikan saran dan 

kritik yang membangun untuk SMK Negeri 

1 Makassar pada menu “Hubungi Kami” 

5 4 

9. Saya sangat mudah memberikan saran dan 

kritik yang membangun untuk sistem 

informasi sekolah berbasis website ini pada 

menu “Hubungi Kami” 

5 4 

10. Saya sangat mudah memberikan penilaian 

terhadap sistem informasi sekolah berbasis 

website ini pada menu “Jajak Pendapat” 

5 4 

11. Saya sangat mudah mengetahui kegiatan-

kegiatan yang dilakukan di SMK Negeri 1 

Makassar pada menu “Galeri” 

5 5 

12. Saya sangat puas terhadap kelengkapan 

menu yang tersedia dalam sistem informasi 

sekolah berbasis website ini 

5 5 
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No Komponen/Indikator 
Perolehan Skor 

Validator 1 Validator 2 

13. Saya sangat puas terhadap setiap informasi 

terbaru yang disediakan dalam sistem 

informasi sekolah berbasis website ini 

4 5 

14. Saya sangat puas terhadap direktori siswa 

yang dimuat secara lengkap dalam sistem 

informasi sekolah berbasis website ini 

4 4 

15. Saya sangat puas terhadap direktori PTK 

yang dimuat secara lengkap dalam sistem 

informasi sekolah berbasis website ini 

4 4 

16. Saya sangat puas terhadap tampilan sistem 

informasi sekolah berbasis website ini yang 

menarik 

4 5 

17. Saya sangat puas terhadap profil SMK 

Negeri 1 Makassar yang dimuat secara 

lengkap dalam sistem informasi sekolah 

berbasis website ini 

5 5 

18. Saya bisa menghemat waktu, tenaga, dan 

biaya untuk memperoleh informasi dan 

berita terbaru tentang SMK Negeri 1 

Makassar dengan adanya sistem informasi 

sekolah berbasis website ini 

5 5 

Total Skor 85 78 

Persentase 94,44% 86,67% 

Persentase Keseluruhan 90,56% 

 

Berdasarkan hasil validasi instrumen yang dapat dilihat pada Tabel 4.4 

dikemukakan bahwa skor persentase yang diperoleh dari validator 1 sebesar 94,44% 

dan skor persentasi yang diperoleh dari validator 2 sebesar 86,67%. Sesuai dengan hasil 

validasi instrumen ujicoba dari validator 1 dan validator 2 maka dapat disimpulkan 

bahwa skor persentase keseluruhan yang diperoleh sebesar 90.56%. Apabila 

dimasukkan dalam tabel konversi pencapaian dengan skala 5 (Tabel 3.1), maka 

disimpulkan bahwa hasil validasi instrumen ujicoba sistem informasi sekolah berbasis 

website berada dalam kualifikasi sangat valid dan layak untuk digunakan. 
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5. Revisi Desain 

 

Revisi desain dilakukan berdasarkan saran dari ahli desain dan ahli materi 

terhadap sistem informasi sekolah berbasis website. Ada beberapa saran yang diberikan 

oleh ahli desain dan ahli materi, untuk itu dilakukan revisi produk sesuai dengan saran 

yang diberikan. Saran yang diberikan oleh ahli desain dan ahli materi dari segi tampilan 

dan segi konten adalah sebagai berikut: (1) Penggunaan background pada banner 

terlalu terang sehingga logo dan identitas sekolah tidak terlihat jelas; (2) Menu “Login” 

ditampilkan pada halaman utama/home; dan (3) Memberikan indikator perbedaan 

warna antara menu yang disorot dengan menu lainnya. Revisi yang dilakukan dapat 

dilihat berikut ini. 

a. Revisi Background pada Banner 

 
Gambar 4.29 Tampilan Sebelum Revisi Background pada Banner 

 
Gambar 4.30 Tampilan Setelah Revisi Background pada Banner 
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b. Revisi Tombol Login 

 
Gambar 4.31 Tampilan Sebelum Revisi Tombol Login 

 
Gambar 4.32 Tampilan Setelah Revisi Tombol Login 

 

c. Revisi Menu yang Disorot 

 
Gambar 4.33 Tampilan Sebelum Revisi Menu yang Disorot 

 
Gambar 4.34 Tampilan Setelah Revisi Menu yang Disorot 
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6. Ujicoba Produk 

 

Ujicoba produk dilaksanakan dengan melibatkan subjek penelitian yang 

terdiri atas: 3 orang staf/pegawai, 32 orang guru/wali kelas, dan 64 orang siswa(i) di 

SMK Negeri 1 Makassar. Pengambilan keputusan hasil penilaian ujicoba sistem 

informasi sekolah berbasis website menggunakan rating scale dengan pemberian angka 

berdasarkan indikator yang dievaluasi. Tahap ini dilakukan dengan cara, yaitu: 

sosialisasi produk, menjelaskan prosedur pengisian angket dan membagikan angket.  

Sosialisasi produk dilakukan dengan cara memperkenalkan produk yang telah 

dikembangkan kepada subjek penelitian, menjelaskan cara kerja produk, dan informasi 

yang bisa didapatkan pada konten yang telah disajikan dalam sistem informasi sekolah 

berbasis website tersebut. Lalu memberikan penjelasan terkait dengan prosedur 

pengisian instrumen ujicoba yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Instrumen 

yang digunakan pada tahap ini adalah kuisioner atau angket yang telah divalidasi oleh 

validator sehingga layak digunakan dalam penelitian ini. Setelah itu membagikan 

angket kepada subjek penelitian yang kemudian dikembalikan setelah angketnya diisi. 

Berdasarkan hasil penilaian dari ujicoba produk sistem informasi sekolah berbasis 

website yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil penilaian ujicoba sebagai berikut. 

 

a. Hasil Penilaian Ujicoba Pegawai/Staf SMK Negeri 1 Makassar. 

 

Subjek penilaian dari staf/pegawai berjumlah 3 orang, adapun hasil ujicoba 

dari pegawai/staf dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Hasil Penilaian Ujicoba dari Pegawai/Staf 

 

No Komponen/Indikator 
Tingkat 

Pencapaian 
Keterangan 

1. Saya sangat mudah memahami sistem 

informasi sekolah berbasis website 
93,33% Sangat Baik 

2. Saya sangat mudah menggunakan sistem 

informasi sekolah berbasis website 
93,33% Sangat Baik 

3. Saya dengan mudah memperoleh informasi 

dari sistem informasi sekolah berbasis website  
100% Sangat Baik 

4. Saya sangat mudah mengakses sistem 

informasi sekolah berbasis website ini dimana 

saja 

93,33% Sangat Baik 

5. Saya sangat mudah mengakses sistem 

informasi sekolah berbasis website ini kapan 

saja 

93,33% Sangat Baik 

6. Saya sangat mudah mengakses sistem 

informasi sekolah berbasis website ini dengan 

menggunakan komputer/laptop 

100% Sangat Baik 

7. Saya sangat mudah mengakses sistem 

informasi sekolah berbasis website dengan 

menggunakan smartphone 

100% Sangat Baik 

8. Saya sangat mudah memberikan saran dan 

kritik yang membangun untuk SMK Negeri 1 

Makassar pada menu “Hubungi Kami” 

86,66% Baik 

9. Saya sangat mudah memberikan saran dan 

kritik yang membangun untuk sistem informasi 

sekolah berbasis website ini pada menu 

“Hubungi Kami” 

93,33% Sangat Baik 

10. Saya sangat mudah memberikan penilaian 

terhadap sistem informasi sekolah berbasis 

website ini pada menu “Jajak Pendapat” 

100% Sangat Baik 

11. Saya sangat mudah mengetahui kegiatan-

kegiatan yang dilakukan di SMK Negeri 1 

Makassar pada menu “Galeri” 

100% Sangat Baik 

12. Saya sangat puas terhadap kelengkapan menu 

yang tersedia dalam sistem informasi sekolah 

berbasis website ini 

86,66% Baik 

13. Saya sangat puas terhadap setiap informasi 

terbaru yang disediakan dalam sistem 

informasi sekolah berbasis website ini 

86,66% Baik 
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No Komponen/Indikator 
Tingkat 

Pencapaian 
Keterangan 

14. Saya sangat puas terhadap direktori siswa yang 

dimuat secara lengkap dalam sistem informasi 

sekolah berbasis website ini 

93,33% Sangat Baik 

15. Saya sangat puas terhadap direktori PTK yang 

dimuat secara lengkap dalam sistem informasi 

sekolah berbasis website ini 

100% Sangat Baik 

16. Saya sangat puas terhadap tampilan sistem 

informasi sekolah berbasis website ini yang 

menarik 

86,66% Baik 

17. Saya sangat puas terhadap profil SMK Negeri 

1 Makassar yang dimuat secara lengkap dalam 

sistem informasi sekolah berbasis website ini 

93,33% Sangat Baik 

18. Saya bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya 

untuk memperoleh informasi dan berita terbaru 

tentang SMK Negeri 1 Makassar dengan 

adanya sistem informasi sekolah berbasis 

website ini 

93,33% Sangat Baik 

Persentase 94,07% Sangat Baik 

Berdasarkan penilaian hasil ujicoba produk dari staf/pegawai yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.5 dikemukakan bahwa skor persentase yang diperoleh dari 

pegawai/staf sebesar 94,07%. Apabila dimasukkan dalam tabel konversi pencapaian 

dengan skala 5 (Tabel 3.1), maka disimpulkan bahwa hasil ujicoba produk sistem 

informasi sekolah berbasis website berada dalam kualifikasi sangat baik dan layak 

untuk digunakan. 

 

b. Hasil Penilaian Ujicoba Guru/Wali Kelas SMK Negeri 1 Makassar. 

 

Subjek penilaian dari guru/wali kelas berjumlah 32 orang, adapun hasil 

ujicoba dari guru/wali kelas dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini. 
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Tabel 4.6 Hasil Penilaian Ujicoba Produk dari Guru/Wali Kelas 

 

No Komponen/Indikator 
Tingkat 

Pencapaian 
Keterangan 

1. Saya sangat mudah memahami sistem 

informasi sekolah berbasis website 
91,25% Sangat Baik 

2. Saya sangat mudah menggunakan sistem 

informasi sekolah berbasis website 
92,5% Sangat Baik 

3. Saya dengan mudah memperoleh informasi 

dari sistem informasi sekolah berbasis website  
91,87% Sangat Baik 

4. Saya sangat mudah mengakses sistem 

informasi sekolah berbasis website ini dimana 

saja 

91,25% Sangat Baik 

5. Saya sangat mudah mengakses sistem 

informasi sekolah berbasis website ini kapan 

saja 

92,5% Sangat Baik 

6. Saya sangat mudah mengakses sistem 

informasi sekolah berbasis website ini dengan 

menggunakan komputer/laptop 

90% Sangat Baik 

7. Saya sangat mudah mengakses sistem 

informasi sekolah berbasis website dengan 

menggunakan smartphone 

88,12% Sangat Baik 

8. Saya sangat mudah memberikan saran dan 

kritik yang membangun untuk SMK Negeri 1 

Makassar pada menu “Hubungi Kami” 

86,87% Baik 

9. Saya sangat mudah memberikan saran dan 

kritik yang membangun untuk sistem 

informasi sekolah berbasis website ini pada 

menu “Hubungi Kami” 

92,5% Baik 

10. Saya sangat mudah memberikan penilaian 

terhadap sistem informasi sekolah berbasis 

website ini pada menu “Jajak Pendapat” 

90,62% Sangat Baik 

11. Saya sangat mudah mengetahui kegiatan-

kegiatan yang dilakukan di SMK Negeri 1 

Makassar pada menu “Galeri” 

93,72% Sangat Baik 

12. Saya sangat puas terhadap kelengkapan menu 

yang tersedia dalam sistem informasi sekolah 

berbasis website ini 

91,25% Sangat Baik 

13. Saya sangat puas terhadap setiap informasi 

terbaru yang disediakan dalam sistem 

informasi sekolah berbasis website ini 

91,25% Sangat Baik 
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No Komponen/Indikator 
Tingkat 

Pencapaian 
Keterangan 

14. Saya sangat puas terhadap direktori siswa yang 

dimuat secara lengkap dalam sistem informasi 

sekolah berbasis website ini 

91,87% Sangat Baik 

15. Saya sangat puas terhadap direktori PTK yang 

dimuat secara lengkap dalam sistem informasi 

sekolah berbasis website ini 

93,12% Sangat Baik 

16. Saya sangat puas terhadap tampilan sistem 

informasi sekolah berbasis website ini yang 

menarik 

90,62% Sangat Baik 

17. Saya sangat puas terhadap profil SMK Negeri 

1 Makassar yang dimuat secara lengkap dalam 

sistem informasi sekolah berbasis website ini 

93,12% Sangat Baik 

18. Saya bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya 

untuk memperoleh informasi dan berita 

terbaru tentang SMK Negeri 1 Makassar 

dengan adanya sistem informasi sekolah 

berbasis website ini 

91,87% Sangat Baik 

Persentase 91,35% Sangat Baik 

Berdasarkan penilaian hasil ujicoba produk dari guru/wali kelas yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.6 dikemukakan bahwa skor persentase yang diperoleh dari 

guru/wali kelas sebesar 91,35%. Apabila dimasukkan dalam tabel konversi pencapaian 

dengan skala 5 (Tabel 3.1), maka disimpulkan bahwa hasil ujicoba produk sistem 

informasi sekolah berbasis website berada dalam kualifikasi sangat baik dan layak 

untuk digunakan. 

 

c. Hasil Penilaian Ujicoba Siswa(i) SMK Negeri 1 Makassar. 

 

Subjek penilaian dari siswa(i) berjumlah 32 orang, adapun hasil ujicoba dari 

siswa(i) dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini. 
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Tabel 4.7 Hasil Penilaian Ujicoba Produk dari Siswa(i) 

 

No. Komponen/Indikator 
Tingkat 

Pencapaian 
Keterangan 

1. Saya sangat mudah memahami sistem 

informasi sekolah berbasis website 
90,31% Sangat Baik 

2. Saya sangat mudah menggunakan sistem 

informasi sekolah berbasis website 
90,62% Sangat Baik 

3. Saya dengan mudah memperoleh informasi 

dari sistem informasi sekolah berbasis website  
91,25% Sangat Baik 

4. Saya sangat mudah mengakses sistem 

informasi sekolah berbasis website ini dimana 

saja 

93,12% Sangat Baik 

5. Saya sangat mudah mengakses sistem 

informasi sekolah berbasis website ini kapan 

saja 

93,12% Sangat Baik 

6. Saya sangat mudah mengakses sistem 

informasi sekolah berbasis website ini dengan 

menggunakan komputer/laptop 

92,18% Sangat Baik 

7. Saya sangat mudah mengakses sistem 

informasi sekolah berbasis website dengan 

menggunakan smartphone 

91,56% Sangat Baik 

8. Saya sangat mudah memberikan saran dan 

kritik yang membangun untuk SMK Negeri 1 

Makassar pada menu “Hubungi Kami” 

91,87% Baik 

9. Saya sangat mudah memberikan saran dan 

kritik yang membangun untuk sistem 

informasi sekolah berbasis website ini pada 

menu “Hubungi Kami” 

90,62% Baik 

10. Saya sangat mudah memberikan penilaian 

terhadap sistem informasi sekolah berbasis 

website ini pada menu “Jajak Pendapat” 

95,93% Sangat Baik 

11. Saya sangat mudah mengetahui kegiatan-

kegiatan yang dilakukan di SMK Negeri 1 

Makassar pada menu “Galeri” 

92,50% Sangat Baik 

12. Saya sangat puas terhadap kelengkapan menu 

yang tersedia dalam sistem informasi sekolah 

berbasis website ini 

90,31% Sangat Baik 

13. Saya sangat puas terhadap setiap informasi 

terbaru yang disediakan dalam sistem 

informasi sekolah berbasis website ini 

92,50% Sangat Baik 
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No. Komponen/Indikator 
Tingkat 

Pencapaian 
Keterangan 

14. Saya sangat puas terhadap direktori siswa yang 

dimuat secara lengkap dalam sistem informasi 

sekolah berbasis website ini 

95,31% Sangat Baik 

15. Saya sangat puas terhadap direktori PTK yang 

dimuat secara lengkap dalam sistem informasi 

sekolah berbasis website ini 

91,25% Sangat Baik 

16. Saya sangat puas terhadap tampilan sistem 

informasi sekolah berbasis website ini yang 

menarik 

92,18% Sangat Baik 

17. Saya sangat puas terhadap profil SMK Negeri 

1 Makassar yang dimuat secara lengkap dalam 

sistem informasi sekolah berbasis website ini 

93,12% Sangat Baik 

18. Saya bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya 

untuk memperoleh informasi dan berita 

terbaru tentang SMK Negeri 1 Makassar 

dengan adanya sistem informasi sekolah 

berbasis website ini 

95,31% Sangat Baik 

Persentase 92,39% Sangat Baik 

Berdasarkan penilaian hasil ujicoba produk dari siswa(i) yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.7 dikemukakan bahwa skor persentase yang diperoleh dari siswa(i) 

sebesar 92,39%. Apabila dimasukkan dalam tabel konversi pencapaian dengan skala 5 

(Tabel 3.1), maka disimpulkan bahwa hasil ujicoba produk sistem informasi sekolah 

berbasis website berada dalam kualifikasi sangat baik dan layak untuk digunakan. 

 

7. Revisi Produk 

 

Revisi produk dilakukan berdasarkan penilaian dari subjek penelitian yang 

diberikan pada tahap ujicoba produk. Hasil penilaian ujicoba produk menunjukkan 

bahwa sistem informasi sekolah berbasis website telah mencapai kualifikasi “Sangat 

Baik” sehingga penelitian ini layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Meskipun 
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telah layak digunakan, ada beberapa indikator yang mendapatkan kualifikasi “Baik” 

sehingga membutuhkan revisi seperlunya. 

 Subjek penelitian staf/pegawai memberikan penilaian dengan kualifikasi 

“Baik” pada indikator yang berkaitan dengan penggunaan menu “Hubungi Kami”, 

kelengkapan menu, informasi terbaru, dan tampilan website. Sedangkan subjek 

penelitian guru/wali kelas dan siswa(i) memberikan penilaian dengan kualifikasi 

“Baik” pada indikator yang sama, yaitu indikator yang berkaitan dengan penggunaan 

menu “Hubungi Kami”. Berdasarkan penilaian tersebut, peneliti melakukan perbaikan 

pada menu “Hubungi Kami”  sehingga pengguna bisa dengan mudah memberikan 

kritik dan saran untuk sistem informasi sekolah berbasis website dan SMK Negeri 1 

Makassar melalui menu tersebut. Sedangkan untuk kelengkapan menu, informasi 

terbaru, dan tampilan website akan dilakukan secara bertahap. Hal ini juga disesuaikan 

dengan kebutuhan dan waktu penelitian. 

 

8. Produk Akhir 

 

Produk akhir yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sistem informasi 

sekolah berbasis website yang dapat digunakan dalam lingkup wilayah SMK Negeri 1 

Makassar. Sistem informasi sekolah berbasis website memberikan kemudahan dalam 

mengakses informasi yang dibutuhkan serta kelancaran dalam menyampaikan 

informasi yang terbaru, akurat, dan cepat. Selain itu, adanya peningkatan pelayanan 

dan kualitas informasi yang disajikan. Produk akhir dalam penelitian ini dapat diakses 
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dengan alamat website www.smkn1makassar.sch.id. Tampilan produk akhir dapat 

dilihat pada Gambar 4.35 berikut ini. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.35 Tampilan Produk Akhir 

http://www.smkn1makassar.sch.id/
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B. Pembahasan Hasil Penelitian 

 

1. Profil Pengembangan Produk 

 

Profil pengembangan produk sistem infromasi sekolah berbasis website di 

SMK Negeri 1 Makassar diawali dengan melakukan observasi awal dan wawancara 

yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan sistem 

informasi sekolah serta fasilitas-fasilitas pendukung yang bisa digunakan dalam 

pelaksanaan penelitian ini. Berdasarkan hasil dari observasi awal yang diperoleh dari 

media online diketahui bahwa SMK Negeri 1 Makassar belum memiliki sistem 

informasi sekolah yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja serta mampu 

memberikan informasi terbaru mengenai sekolah dan pengumuman penting lainnya. 

Setelah memperoleh informasi dari media online, selanjutnya dilakukan observasi awal 

dan wawancara dengan beberapa narasumber di SMK Negeri 1 Makassar. 

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara langsung diperoleh 

informasi bahwa sistem informasi di SMK Negeri 1 Makassar masih dilakukan secara 

manual. Semua informasi sekolah masih disimpan dalam bentuk berkas dan sistem 

database yang sederhana. Sehingga informasi yang dihasilkan masih terbatas dan 

kurang lengkap, serta tidak tersedia dalam jangka waktu yang singkat saat dibutuhkan. 

Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam mengakses dan mendapatkan informasi dengan 

cepat. Adapun potensi yang dimiliki adalah tersedianya laboratorium komputer yang 

dilengkapi dengan 20 unit komputer yang sudah terkoneksi dengan internet, jaringan 
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wi-fi sendiri, dan kemahiran para guru dalam mengoperasikan komputer maupun 

laptop. Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa potensi yang dimiliki bisa 

mengatasi masalah sistem informasi yang terjadi di SMK Negeri 1 Makassar, hanya 

saja potensi tersebut belum digunakan secara maksimal. Sesuai dengan kondisi di SMK 

Negeri 1 Makassar, maka dibutuhkan sistem informasi sekolah berbasis website. 

Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah melakukan pengumpulan 

informasi yang dibutuhkan adalah mengumpulkan data-data yang bisa digunakan 

dalam mengembangkan sistem informasi sekolah berbasis website di SMK Negeri 1 

Makassar. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu mengkaji data yang 

bertujuan untuk menganalisis data yang perlu dimasukkan dan mengkaji perangkat 

pendukung yang digunakan bertujuan untuk mengetahui perangkat-perangkat yang 

dibutuhkan dalam mengembangkan sistem informasi sekolah berbasis website ini. 

Kemudian dilakukan proses pendesainan produk yang berupa sistem 

informasi sekolah berbasis website. Proses ini dimulai dari persiapan domain, 

pembelian domain dan web hosting, pengaturan tampilan website, hingga penginputan 

data-data yang dibutuhkan. Setelah itu produk yang selesai didesain divalidasi oleh 2 

(dua validator) yang terdiri dari ahli desain yang menilai dari segi tampilan dan ahli 

materi yang menilai dari segi konten. Selain melakukan validasi produk, dilakukan juga 

validasi terhadap instrumen yang digunakan untuk tahap ujicoba. Berdasarkan hasil 

validasi yang diberikan oleh ahli desain dan ahli materi, masing-masing memberikan 

penilaian bahwa sistem informasi sekolah berbasis website telah layak diujicobakan. 
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Meskipun telah layak untuk diujicobakan, kedua validator memberikan 

beberapa saran agar sistem informasi sekolah berbasis website ini menjadi lebih bagus 

dan menarik. Saran tersebut diperbaiki pada tahap revisi. Bagian yang direvisi adalah 

backround pada banner, alamat, dan logo diperjelas, tombol “Login” dimunculkan 

pada halaman “Home”, dan perbedaan indikator warna pada menu yang disorot. 

Setelah direvisi, produk diujicobakan kepada subjek penelitian, dimana subjek 

penelitian ini terdiri dari 3 orang staf/ pegawai, 32 orang guru/wali kelas, dan 64 orang 

siswa(i) di SMK Negeri 1 Makassar dan memberikan penilaian dari segi kepraktisan 

dan keefisienan produk selama digunakan. Berdasarkan hasil ujicoba produk, maka 

subjek penelitian memberikan penilaian bahwa sistem informasi sekolah berbasis 

website telah layak digunakan dalam lingkup wilayah SMK Negeri 1 Makassar.  

Meskipun telah layak digunakan, ada satu konten yang membutuhkan revisi 

seperlunya, sehingga peneliti melakukan perbaikan pada konten tersebut. Revisi yang 

dilakukan adalah memperbaiki  menu “Hubungi Kami”  sehingga pengguna bisa 

dengan mudah memberikan kritik dan saran untuk sistem informasi sekolah berbasis 

website dan SMK Negeri 1 Makassar melalui menu tersebut. 

Produk akhir dari penelitian dan pengembangan ini berupa sistem informasi 

sekolah berbasis website di SMK Negeri 1 Makassar yang memberikan kemudahan 

dalam mengakses informasi yang dibutuhkan serta kelancaran dalam menyampaikan 

informasi yang terbaru, akurat, dan cepat. Selain itu, adanya peningkatan pelayanan 

dan kualitas informasi yang disajikan. Sistem informasi sekolah berbasis website dapat 
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diakses kapan saja dan dimana saja melalui alamat situs www.smkn1makassar.sch.id 

baik menggunakan komputer maupun smartphone. 

Pengembangan sistem informasi sekolah berbasis website juga pernah 

dikemukakan oleh beberapa peneliti yang lain, diantaranya adalah Anggiani Septima 

R, dkk (2012) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penggunaan sistem 

informasi berbasis website dapat menjadi sebuah revolusi publikasi dalam membuka 

jangkauan informasi yang lebih luas lagi untuk menyampaikan berbagai jenis informasi 

mengenai sekolah tersebut, memberikan kemudahan dalam aktivitas-aktivitas 

akademik menghilangkan batasan waktu, jarak dan tempat sebagai halangan bagi 

santriwan/santriwati, orang tua ataupun masyarakata yang ingin mencari informasi 

tentang sekolah yang bersangkutan (khususnya Guru). Sementara itu Sri Yani Putri 

(2013) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dengan Sistem Informasi Sekolah 

berbasis Web akan memudahkan pihak administrasi sekolah khususnya dalam 

penginputan data siswa. Fitur-fitur yang dibutuhkan dalam sistem informasi sekolah 

dipaparkan oleh Ansyari Akhir S, dkk (2012) dalam hasil penelitiannya yaitu sistem 

informasi sekolah ini dapat memudahkan pihak sekolah untuk memberikan layanan 

informasi ke publik seperti informasi visi misi, data guru, data siswa, data pegawai, 

data profil sekolah, data fasilitas sekolah dan data struktur organisasi sekolah dan 

masyarakat dapat mengakses informasi mengenai sekolah tanpa harus datang langsung 

ke sekolah. 

 

 

 

http://www.smkn1makassar.sch.id/
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2. Analisis Kevalidan, Kepraktisan dan Keefisienan Produk 

 

Pengembangan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah produk yang 

berupa sistem informasi sekolah berbasis website. Revisi desain dan revisi produk 

dilakukan untuk menghasilkan produk yang valid, praktis, dan efisien. Tahap validasi 

yang dilakukan oleh ahli desain dan ahli materi memberikan penilaian untuk kevalidan 

produk dan tahap ujicoba yang dilakukan oleh subjek penelitian memberikan penilaian 

untuk kepraktisan dan keefisienan produk. 

Hasil penilaian dari ahli desain dan ahli materi dapat dinyatakan bahwa 

produk yang dikembangkan telah mencapai kualifikasi sangat valid dengan pencapaian 

persentase sebesar 92,38% untuk desain (tampilan) dan 93,33% untuk materi (konten), 

selanjutnya hasil penilaian dari subjek penelitian dapat dinyatakan bahwa produk yang 

dikembangkan telah mencapai kualifikasi sangat baik dengan pencapaian persentase 

dari staf/pegawai sebesar 94,07%, pencapaian persentase dari guru/wali kelas sebesar 

91,35% dan pencapaian persentase dari siswa(i) sebesar 92.39% untuk kepraktisan dan 

keefisienan penggunaan produk. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

sistem informasi sekolah berbasis website yang dikembangkan telah valid, praktis, dan 

efisien sehingga layak untuk digunakan dalam lingkup wilayah SMK Negeri 1 

Makassar. 

Sistem informasi sekolah berbasis website ini dinyatakan praktis karena 

kemudahan dalam penggunaan serta dapat diakses kapan saja dan dimana saja melalui 

komputer, laptop, maupun smartphone. Selanjutnya sistem informasi sekolah berbasis 
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website ini dinyatakan efisien karena kelengkapan informasi yang disajikan serta 

penyajian informasi yang diberikan sangat cepat, tepat, dan akurat. Sehingga dalam 

memperoleh informasi yang dicari bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya. 

Sistem informasi sekolah berbasis website ini mampu memberikan 

kemudahan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan serta kelancaran dalam 

menyampaikan informasi yang terbaru, akurat, dan cepat serta peningkatan pelayanan 

dan kualitas informasi yang disajikan di SMK Negeri 1 Makassar. Penelitian ini bisa 

dikembangkan lagi dengan cakupan wilayah yang lebih luas sehingga mampu 

meningkatkan kualitas pendidikan pada bagian sarana dan prasarana. 
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka diperoleh beberapa 

kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan sistem informasi sekolah berbasis website dihasilkan melalui 

prosedur yang terdiri dari 8 tahap, yaitu: (1) potensi dan masalah; (2) pengumpulan 

data; (3) desain produk; (4) validasi desain; (5) revisi desain; (6) uji coba produk; 

(7) revisi produk; dan (8) produk akhir. Penilaian dilakukan pada tahap validasi 

desain oleh ahli validator yang terdiri atas ahli desain dan ahli materi dan tahap 

ujicoba produk oleh subjek penelitian yang terdiri dari staf/pegawai, guru/wali kelas 

dan siswa(i). Produk akhir  yang dikembangkan berupa sistem informasi sekolah 

berbasis website yang dapat digunakan secara menyeluruh dalam lingkungan SMK 

Negeri 1 Makassar. 

2. Sistem informasi sekolah berbasis website yang dihasilkan telah valid, praktis dan 

efisien sehingga layak untuk digunakan. Kevalidan dari sistem informasi sekolah 

berbasis website dapat dilihat dari hasil validasi oleh ahli desain dan ahli materi. 

Berdasarkan hal tersebut, ahli desain dan ahli materi memberikan persentase 

penilaian dengan kategori sangat baik. Sedangkan untuk kepraktisan dan 
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keefisienan dari sistem informasi sekolah berbasis website dapat dilihat dari hasil 

ujicoba produk oleh subjek penelitian. Subjek penelitian terdiri atas staf/pegawai, 

guru/wali kelas dan siswa(i) memberikan persentase penilaian dengan kategori 

sangat baik. Jadi sistem informasi sekolah berbasis website layak digunakan pada 

lingkungan SMK Negeri 1 Makassar karena telah valid, praktis dan efisien. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan sistem informasi sekolah 

berbasis website, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut: 

1. Sistem informasi sekolah berbasis website ini dimanfaatkan secara maksimal di 

SMK Negeri 1 Makassar demi meningkatkan kualitas pelayananan dan memberikan 

kelancaran dalam penyajian informasi terbaru, akurat dan cepat serta kemudahan 

dalam mengakses informasi. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan peneliti selanjutnya dalam 

melakukan penelitian dan pengembangan sistem informasi sekolah. Penelitian 

selanjutnya dapat meneliti dengan melakukan tahapan ujicoba pemakaian di 

beberapa lokasi penelitian, sehingga produk dapat diproduksi secara massal. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti lain dalam 

mengembangkan sistem informasi sekolah berbasis website yang praktis, efektif, 

lengkap dan menarik.  
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