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ABSTRAK 
 
Alghozaly. H, Moehammad. 2014. Pengembangan Website Sekolah 

Menggunakan Wordpress Content Management System sebagai 
Alternatif Pemberian Informasi di SD Negeri Jatisari Semarang. 
Skripsi. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas 
Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing 
I:Drs. Budiyono, M.S.,Pembimbing II: Drs. Haryanto. 

 
Kata kunci : Alternatif Pemberian Informasi, Website Sekolah, Wordpress 
 
 Teknologi informasi khususnya internet dipakai hampir oleh semua 
instansi pemerintah dalam berbagai bidang yang fungsinya untuk sekadar 
membuat  informasi atau iklan yang diharapkan mampu mengenalkan 
instansi mereka ke masyarakat luas. Selain sebagai media informasi kepada 
masyarakat tentang sekolah yang memanfaatkan media internet, fungsi dari 
sebuah website sekolah bisa dimanfaatkan sebagai media komunikasi yang 
dapat mendukung kegiatan belajar mengajar baik secara langsung maupun 
tidak langsung.Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan website 
sekolah di SD Negeri Jatisari Semarang sebagai alternatif pemberian 
informasi dan komunikasi serta seberapa efektif pengembangan wesbite 
sekolah tersebut. Metode yang dipakai metode Research and Development 
(penelitian dan pengembangan). Tahapan pengembangan dalam penelitian 
ini diawali dengan menganalisis kebutuhan, merancang, membuat website 
sekolah dengan menggunakan Wordpress Content Management System, 
setalah itu di terapkan kemudian dilakukan uji efektivitas. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat simpulkan bahwa website sekolah dengan menggunakan 
CMS Wordpress ini termasuk dalam kategori baik. Hasil checklist 
menunjukan website ini termasuk dalam kategori Baik (87.1%). Dari segi 
penerapannya website SD Negeri Jatisari Semarangcocok dan efektif 
sebagai alternatif pemberian informasi. Hal ini dapat dilihat dari uji 
hipotesis fihak kiri 23.13  jatuh pada daerah penerimaan Ho. Dimana 
Ho adalah rata-rata pemberian informasi di SD Negeri Jatisari 
Semarangserendah rendahnya 75.Proses pemberian informasi di SD Negeri 
Jatisari Semaranglebih efektif setelah terdapatnya website. Hasil angket 
menunjukan bahwa untuk tingkat kecepatan informasi 87% dari sebelum 
adanya website 70%, kenyamanan perolehan informasi 80% dari sebelum 
adanya website 58%, update informasi terbaru 74% dari sebelum adanya 
website 68%, biaya informasi 87% dari sebelum adanya website 72%, hasil 
informasi 84% dari sebelum adanya website 65%. Sedangkan untuk rata-
rata keseluruhannya adalah meningkat menjadi 82.4% dari sebelum adanya 
website 66.7%.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan teknologi 

khususnya teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. 

Segala aspek kehidupan perlu memanfaatkan kelebihan dari teknologi 

informasi dan komunikasi sehingga segala aktivitas dan pekerjaan akan 

terasa sangat mudah dan diharapkan bisa mengurangi segala kendala yang 

ada. Dengan adanya hal tersebut mau tidak mau semua yang menginginkan 

kemajuan di dalam bidang garapannya harus mampu memaksimalkan 

penggunaan teknologi yang ada untuk perubahan ke arah yang lebih baik.  

Dalam dunia pendidikan perkembangan teknologi informasi mulai 

dirasa mempunyai dampak yang positif karena dengan berkembangnya 

teknologi informasi dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan 

yang cukup signifikan. Banyak hal yang dirasa berbeda dan berubah 

dibandingkan dengan cara yang berkembang sebelumnya. Saat sekarang ini 

jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk mendapatkan 

ilmu, berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. Dengan adanya 

teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita untuk belajar 

dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan tanpa terkendala waktu, 

tempat, tenaga serta biaya yang lebih.  
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Hampir semua instansi pemerintah dalam berbagai bidang 

menggunakan atau memakai teknologi informasi khususnya internet untuk 

sekedar membuat  informasi atau iklan yang diharapkan mampu 

mengenalkan instansi mereka ke masyarakat luas. Tidak terkecuali untuk 

instansi pemerintah yaitu sekolah negeri yang berada dibawah Departemen 

Pendidikan Nasional.  Sekolah negeri dikota-kota banyak dikenal 

masayarakat luas karena salah satunya yaitu adanya informasi yang bisa 

dijangkau masyarakat di kota maupun daerah. Mereka sudah sejak lama 

menggunakan internet untuk mengenalkan dan mendekatkan sekolah 

mereka ke masyarakat, seperti membuat iklan, blog bahkan sistem informasi 

berbasis web yang bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah maupun 

siswa siswi sekolah tersebut.  

Untuk itulah sekolah di daerah tidak bisa menutup mata dengan 

kenyataan seperti itu. Apalagi sekarang ini MENDIKNAS mencanangkan 

program sekolah berbasis ICT, yang mana nantinya setiap sekolah 

mempunyai jaringan internet sendiri. Yang memungkinkan segala 

sesuatunya bisa dengan mudah diakses oleh siapapun dan dimanapun serta 

sesuai dengan tuntutan jaman seperti sekarang ini.   

Website penting untuk dikembangkan karena memiliki berbagai 

fungsi. Menurut Jasmadi (2004:12), website memiliki fungsi : Pertama 

adalah sebagai fungsi komunikasi seperti : web base email, halaman form 

contact, chatting dan lain-lain. Kedua adalah fungsi informasi seperti news, 

profile company, library, referensi dan lain-lain. Ketiga adalah fungsi 
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entertainment misalnya web-web yang menyediakan online game, online 

music, inline movie dan lain-lain. Keempat adalah fungsi transaksi yaitu 

sebuah website dapat dijadikan sarana untuk melakukan transaksi bisnis, 

seperti online order, pembayaran menggunakan kartu kredit dan lain-lain. 

Membangun web untuk sekolah merupakan langkah awal bagi 

sekolah untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas siswa. Secara umum 

dengan adanya web sekolah dapat membantu sekolah untuk memiliki wadah 

atau media guna menginformasikan dan mengkomunikasikan profil, potensi, 

kegiatan, dan berbagai keunggulan yang dimiliki sekolah kepada 

masyarakat umum, juga membantu sekolah untuk memiliki media 

komunikasi global yang efektif baik untuk kepentingan intern (manajemen 

sekolah, pengajar, siswa) maupun sebagai sarana komunikasi global dengan 

berbagai pihak luar/ekstern. 

Selain sebagai media informasi kepada masyarakat tentang sekolah 

yang memanfaatkan media internet, fungsi dari sebuah website sekolah bisa 

dimanfaatkan sebagai media komunikasi yang dapat mendukung kegiatan 

belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai 

media komunikasi yang bisa dilihat setiap saat tanpa harus mencatat bahkan 

sebagai penyampai tugas kepada para siswa, memberikan materi berupa 

buku elektronik, media pembelajaran interaktif dan lain sebagainya. Hal itu 

akan sangat mendukung kemajuan sekolah dalam kegiatan belajar mengajar 

dan juga bisa sebagai sarana yang mampu memajukan sekolah itu sendiri.  
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Sebagai lembaga pendidikan formal, SD Negeri Jatisari Kecamatan 

Mijen Kota Semarang memberikan informasi yang dibutuhkan kepada 

berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Dalam hal tersebut perlu 

adanya cara untuk mempermudah arus informasi yang dibutuhkan oleh 

berbagai pihak agar proses informasi berjalan lancar. Sebuah website 

merupakan salah satu alternatif untuk mempermudah arus informasi 

tersebut, karena SD Negeri Jatisari Kecamatan Mijen Kota sudah mulai 

menggunakan jaringan internet namun belum dimanfaatkan secara efektif.  

Pemberian informasi yang dilakukan oleh SD Negeri Jatisari dirasa 

kurang efektif karena prosesnya yang berlangsung cukup lama. Biasanya 

informasi di dapat dari luar instansi dalam bentuk surat dan dijadikan 

disposisi siapa yang bersangkutan kemudian disposisi tersebut baru 

ditindaklanjuti dan diinformasikan kepada yang lain dengan dibantu oleh 

TU. Begitu pula dengan pemberian informasi untuk para siswa dan orang 

tua yang hendak memantau berbagai jenis kegiatan yang ada di sekolah. 

Pemberian informasi terkadang terkendala dari siswa itu sendiri yang belum 

bisa memahami informasi secara utuh sehingga sering terjadi persepsi yang 

salah dari orang tua para siswa. Permasalahan seperti ini mengakibatkan 

kurangnya efektivitas dalam penyampaian informasi yang memakan banyak 

waktu dan tenaga. Maka dari itu dirasa sekolah tersebut perlu mempunyai 

website sekolah sebagai alternatif berlangsungnya proses pemberian 

informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. 
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SD Negeri Jatisari Semarangberalamatdi Jalan RM. Hadi Soebeno S, 

Semarang, yang terletak di Kelurahan Jatisari Kecamatan Mijen, dengan 

nomor telephone 024-70774572. SD Negeri Jatisari Semarang merupakan 

sekolah yang berkategori SSN (Sekolah Standar Nasional). Sekolah ini 

mulai beroperasi pada tahun 1954 dan merupakan sekolah yang kepemilikan 

tanah atau bangunannya milik Negeri. Luas tanah dari sekolah ini adalah 

3183 m2 sama dengan luas bangunannya. Dengan 8 ruang belajar, jam 

masuk sekolah di SD Negeri Jatisari adalah pagi dan siang. Karena sekolah 

ini adalah sekolah satu-satunya di Kelurahan Jatisari. 

Berdasarkan uraian di atas maka dari itu penulis ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Pengembangan Website Sekolah Menggunakan 

Wordpress Content Management System Sebagai Alternatif Pemberian 

Informasi SD Negeri Jatisari Kecamatan Mijen Kota Semarang”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian 

ini  dirumuskan sebagai berikut : 

1. Website sekolah seperti apa yang dapat digunakan sebagai alternatif 

pemberian informasi di SD Negeri Jatisari Kecamatan Mijen 

Semarang? 

2. Bagaimana keefektifan dari website sekolah yang digunakan sebagai 

alternatif pemberian informasi di SD Negeri Jatisari Kecamatan 

Mijen Semarang? 
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C. Tujuan Penulisan 

Sesuai dengan judul penelitian dan rumusan masalahnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Menghasilkan website sekolah sebagai alternatif pemberian 

informasi di SD Negeri Jatisari Kecamatan Mijen Semarang. 

2. Mengetahui tingkat keefektifan penggunaan website sekolah di SD 

Negeri Jatisari Kecamatan Mijen Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

dapat menambah wacana baru tentang pengembangan media 

informasi dan komunikasi yang bermanfaat dalam proses 

pembelajaran di Sekolah Dasar dan perkembangan dunia pendidikan 

pada umumnya khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

1)  Dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan 

pembelajaran yang ada di sekolah dalam rangka pemanfaatan 

media informasi dan komunikasi supaya lebih berkembang dan 

mengikuti perkembangan jaman. 

2) Menambah sarana untuk memudahkan penyampaian 

informasi dan komunikasi baik intern maupun ekstern 
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b.  Bagi Guru 

1)  Sebagai media pembelajaran karena media internet sangatlah 

luas manfaatnya sehingga sistem pembelajaran bisa 

dikombinasikan dengan menggunakan website. 

2)  Sebagai sarana mengeksplor rincian pembelajaran yang ada 

di kelas yang berupa materi pembelajaran, media pembelajaran 

dan aktivitas pembelajaran. 

c. Bagi Penulis 

1) Dapat menambah wawasan dalam hal penulisan penelitian 

kuantitatif serta mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh 

selama mengenyam bangku perkuliahan. 

2) Dapat membantu menganalisis masalah yang timbul dalam 

dunia pendidikan dan mencari pemecahannya.  

 

E. PENEGASAN ISTILAH 

Untuk menghindari terjadi kesalahan pengertian dan penafsiran judul 

dalam proposal skripsi ini, penulis merasa perlu membuat batasan yang 

mempelajari dan mempertegas istilah yang digunakan tersebut, yaitu: 

1. Pengembangan 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan 

diartikan membuka lebar-lebar, membentangkan menjadikan 

maju/sempurna (Balai Pustaka). Jadi pengembangan adalah suatu 

perilaku untuk menjadikan sesuatu kearah yang lebih baik. 
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 Pengembangan adalah proses penerjemahan secara spesifik 

desain ke dalam bentuk fisik, benda yang dapat diraba dan untuk 

menerima pesan. Di dalam kawasan teknologi pendidikan, domain 

pengembangan didasari oleh teori desain dan mencakup berbagai 

variasi teknologi yang diterapkan dalam pembelajaran. Kawasan 

pengembangan dapat dikategorikan dalam desain teknologi cetak, 

teknologi audiovisual, teknologi berasaskan komputer dan 

teknologi terpadu (Seel and Richey : 1994). 

 Jadi pengembangan adalah suatu perilaku untuk menjadikan 

sesuatu kearah yang lebih baik. Dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan pengembangan adalah penggunaan media 

pembelajaran berbasis multimedia untuk sarana belajar mengajar 

agar proses belajar mengajar menjadi menarik minat siswa. 

 

2. Website 

Terminologi website adalah kumpulan dari halaman-

halaman situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau 

subdomain, yang tempatnya berada didalam World Wide Web 

(WWW) di Internet. Sebuah web page adalah dokumen yang ditulis 

dalam format HTML (Hyper Text Markup Language), yang hampir 

selalu bisa diakses melalui HTTP, yaitu protokol yang 

menyampaikan informasi dari server website untuk ditampilkan 

kepada para pemakai melalui web browser. Semua publikasi dari 
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website-website tersebut dapat membentuk sebuah jaringan 

informasi yang sangat besar. 

(diunduh dari http://www.websitekita.net/category/seo/, 21 

Februari 2014) 

 

3. WordpressContent Management System 

WordPress adalah sebuah aplikasi sumber terbuka (open 

source) yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog (blog 

engine). WordPress dibangun dengan bahasa 

pemrograman PHP dan basis data (database) MySQL. PHP dan 

MySQL, keduanya merupakan perangkat lunak sumber 

terbuka (open source software). Selain sebagai blog, WordPress 

juga mulai digunakan sebagai sebuah CMS (Content Management 

System) karena kemampuannya untuk dimodifikasi dan disesuaikan 

dengan kebutuhan penggunanya. WordPress adalah penerus resmi 

dari b2/cafelog yang dikembangkan oleh Michel Valdrighi. Nama 

WordPress diusulkan oleh Christine Selleck, teman Matt 

Mullenweg. WordPress saat ini menjadi platform Content 

Management System (CMS) bagi beberapa situs web ternama 

seperti CNN, Reuters, The New York Times, TechCrunch, dan 

lainnya. 

(diunduh dari id.wikipedia.org/wiki/WordPress, 26 Februari 2014) 
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4. Informasi 

Informasi merupakan penerangan, pemberitahuan, 

keterangan (Kamus Bahasa Indonesia). Burch dan 

Strater(1974:23), menyatakan informasi adalahpengumpulan atau 

pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan.  

Jadi informasi adalahdata yang sudah diolah menjadi suatu 

bentuk lain yang lebih berguna yaitu pengetahuan atau keterangan 

yang ditujukan bagi penerima dalam pengambilan keputusan, baik 

masa sekarang atau yang akan datang. 

 

5. SD Negeri Jatisari 

Tempat berlangsungnya penelitian yang beralamat di Jalan 

Raden Mas Hadi Soebeno Kecamatan Mijen Kota Semarang. SD 

Negeri Jatisari Semarang merupakan tempat dilaksanakannya 

penelitian skripsi ini, yang beralamatkan di Jalan RM. Hadi Soebeno 

S, Semarang, yang terletak di Kelurahan Jatisari Kecamatan Mijen, 

dengan nomor telephone 024-70774572. SD Negeri Jatisari 

Semarang merupakan sekolah yang berkategori SSN (Sekolah 

Standar Nasional). Luas tanah dari sekolah ini adalah 3183 m2 sama 

dengan luas bangunannya. Dengan 8 ruang belajar, jam masuk 

sekolah di SD Negeri Jatisari adalah pagi dan siang. Karena sekolah 

ini adalah sekolah satu-satunya di Kelurahan Jatisari. 
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F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Laporan hasil penelitian ini akan disusun dalam sistematika 

penulisan skripsi sebagai berikut. 

1. Bagian awal  

  Bagian awalskripsi terdiri dari: Judul, Persetujuan 

Pembimbing, Pengesahan Kelulusan, Pernyataan, Motto dan 

Persembahan, Kata Pengantar, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Bagan, 

Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran. 

 

2. Bagian isi  

  Bagian isi terdiri dari: 

 Bab 1 : Pendahuluan 

Dalam pendahuluan membahas mengenai Latar Belakang 

Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah dan 

Penulisan Sistematika Skripsi. 

 Bab 2 : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini membahas mengenai Tinjauan Pustaka atau 

Landasan Teori serta konsep-konsep yang mendukung pemecahan 

masalah dalam penelitian ini. 

 Bab 3 : Metodologi Penelitian  

Pada bab ini membahas mengenai Metode dan Pendekatan 

Penelitian, Populasi dan Sampel, Variabel Penelitian, Metode 
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Pengumpulan Data, Validitas dan Reliabilitas, dan Metode Analisis 

Data. 

 Bab 4  : Hasil Penelitian 

Pada bab ini membahas mengenai data-data hasil penelitian 

dan pembahasannya 

 Bab 5 : Simpulan dan Saran 

3. Bagian akhir  

Bagian akhir skripsi terdiri dari : Daftar Pustaka dan 

Lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Dan Kawasan Teknologi Pendidikan  

Teknologi pendidikan lahir sekitar tahun 60-an tetapi konsep 

sebenarnya telah lahir sejak profesi guru diakui keberadaannya oleh 

masyarakat. Sejak abad 19 ilmu pendidikan telah lahir sebagai salah satu 

cabang ilmu pengetahuan dengan tokohnya Langeveld dikenal dengan nama 

paedagogik. Bersamaan dengan lahirnya paedagogik muncul permasalahan 

bagaimana pendidikan dilakukan untuk mencapai tujuan, yang jawabannya 

adalah didaktik yaitu sebagai ilmu mengajar. Berdasarkan ilmu didaktik 

orang mengkaji bagaimana guru berperilaku agar hasil pendidikan dapat 

dicapai dengan seefektif mungkin, karena ilmu didaktik itu pokok 

pengembangan teknologi pendidikan sebagai konsep hingga lahirnya salah 

satu cabang ilmu. 

Teknologi pendidikan menurut (Association for Educational 

Communication and Technology/AECT, 2004) didefinisikan sebagai “studi 

dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan 

kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengaturan proses dan sumber 

daya teknologi”. 

(diunduh dari www.teknologipendidikan.net, 26 Februari 2004) 
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Teknologi Pendidikan adalah studi dan etika praktek untuk 

memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, 

penggunaan, dan pengaturan proses dan sumber daya teknologi. 

Element-Elemen dari Definisi ini: 

• Studi. Pemahaman teoritis, sebagaimana dalam praktek teknologi 

pendidikan memerlukan konstruksi dan perbaikan pengetahuan yang 

berkelanjutan melalui penelitian dan refleksi praktek, yang tercakup 

dalam istilah studi. 

• Etika Praktek. Mengacu kepada standard etika praktis sebagaimana 

didefinisikan oleh Komite Etika AECT mengenai apa yang harus 

dilakukan oleh praktisi Teknologi Pendidikan. 

• Fasilitasi. Pergeseran paradigma kearah kepemilikan dan tanggung 

jawab pembelajar yang lebih besar telah merubah peran teknologi dari 

pengontrol menjadi pem-fasilitasi. 

• Pembelajaran. Pengertian pembelajaran saat ini sudah berubah dari 

beberapa puluh tahun yang lalu. Pembelajaran selain berkenaan dengan 

ingatan juga berkenaan dengan pemahaman. 

• Peningkatan. Peningkatan berkenaan dengan perbaikan produk, yang 

menyebabkan pembelajaran lebih efektif, perubahan dalam kapabilitas, 

yang membawa dampak pada aplikasi dunia nyata. 
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Selain itu, merujuk teknologi untuk belajar, maka Teknologi Pendidikan 

menyediakan pula teknologi terkait teknologi informasi yang digunakan 

bagi proses belajar seperti pemanfaatan internet atau jaringan. Istilah sumber 

tidak secara khusus menunjuk pada keberadaan fisik atau lingkungan. 

Sumber dapat diartikan sesuatu yang berwujud atau tidak, manusia, proses 

atau suatu sistem. 

Di samping ketiga hal tadi, Teknologi Pendidikan mengadopsi istilah 

efektif dan efisien. Efektif bermakna bahwa Teknologi Pendidikan harus 

tepat guna dan bermanfaat. Efisien mencerminkan faktor ekonomis yang 

terkandung dalam Teknologi Pendidikan yang menunjukkan biaya (dari 

yang termurah hingga yang termahal), waktu (dari mulai yang terjadwal 

hingga tanpa jadwal, dari lama hingga yang paling singkat). Efisien berarti 

pula sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya dioptimalkan peranan 

dan keprofesiannya dengan baik. 

Berdasarkan hubungan antar kawasan Teknologi Pendidikan dapat 

dilihat bahwa setiap kawasan memberikan kontribusi terhadap kawasan 

yang lain dan kepada penelitian maupun teori yang digunakan bersama oleh 

semua kawasan. Sebagai contoh, teori yang digunakan bersama ialah teori 

mengenai umpan balik dalam beberapa hal yang digunakan oleh setiap 

kawasan. Umpan balik dapat masuk dalam strategi pembelajaran maupun 

dalam desain pesan. “Putaran umpan balik digunakan dalam system 

pengelolaan, dan penilaian juga memberikan umpan balik” (Sells, 1994:30). 
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Teknologi pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan terpadu 

yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan dan organisasi untuk 

menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua 

aspek belajar manusia. 

 Berdasarkan definisi dan kawasan teknologi di atas, penelitian ini 

termasuk kawasan creating yakni menciptakan website sekolah sebagai 

alternatif pemberian informasi di SD Negeri Jatisari Semarang. 

 

B. Website Sekolah sebagai Alternatif Pemberian Informasi 

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Perubahan teknologi informasi dan komunikasi yang cukup 

cepat dalam dasawarsa terakhir ini telah menyebabkan adanya tanda-

tanda adanya revolusi informasi. Perkembangan teknologi informasi 

sangatlah ditunjang oleh perkembagan teknologi komunikasi data 

(computer networks) dan handphone (telepon seluler), maupun 

teknologi komputasi dan teknologi control. Perkembangbiakan internet 

sebagai salah satu temuan terpenting abad ini telah menyebabkan 

konvergensi macam-macam perkembangan teknologi diatas dalam 

usaha untuk menghasilkan informasi, kapanpun, di manapun dan 

dengan apapun perlatan yang kita gunakan. Sebagai contoh saat ini 

talah mulai banyak dipergunakan telepon seluler atau PDA (Personal 

Digital Appliances) yang telah dapat mengakses WWW, e-mail dan 
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video streaming yang sebelumnya hanya dapat diakses melalui 

computer. Contoh lain adalah munculnya WAP (Wireless Application 

Protocol) yang dapat mengirimkan macam-macam bentuk informasi 

kepada pengguna telepon seluler. Pelayanan informasi ini akan terus 

dikembangkan supaya dapat mengirimkan secara otomatis ke telepon 

seluler siswa (melaui wap) maupun dengan pengiriman otomatis ke e-

mail probadi siswa. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutaman 

dari segi peralatan pendukung untuk akses informasi dan internet, telah 

menjadikan biaya akses internet yang semakin murah yang membuat 

akses internet merupakan suatu kebutuhan penting dalam hidup siswa. 

Teknologi yang dipakaipun mulai bervariasi, mulai dari penggunaan 

teknologi berkabel hingga yang menggunakan gelombang radio 

(wireless), maupun menggunakan broadband network yang dapat 

menghantarkan informasi dengan kecepatan sangat tinggi. 

2. Membangun Website Sekolah  

Internet sering disebut sebagai jaringan komputer. Padahal tidak 

semua jaringan komputer termasuk internet. Jaringan sekelompok 

komputer yang sifatnya terbatas disebut sebagai jaringan local (Local 

Area Network). Berbicara mengenai jaringan internet khususnya 

mengenai teknis, jaringan internet merupakan jaringan yang terdiri atas 

ribuan bahkan jutaan komputer, termasuk di dalamnya jaringan lokal, 

yang terhubungkan melalui saluran (satelit, telepon serta kabel) dan 
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jangkauannya mencakup seluruh dunia (Kamarga, 2002:93). Jaringan 

ini bukan merupakan suatu organisasi atau institusi, sifatnya bebas, 

karena itu tidak ada pihak yang mengatur. Jaringan internet menjadi 

pelopor terjadinya revolusi teknologi yang ditandai dengan beberapa hal 

sebagai berikut, yaitu: (1)hilangnya batas pemisah antara perangkat 

computer dengan peralatan komunikasi seperti radio, telepon, satelit 

dan gelombang mikro lainnya; (2) komunikasi data berupa teks, suara 

dan gambar hampir tidak ada bedanya lagi; (3) semua model data 

tersebut dapat diproses dengan cepat dan mudah. 

Penemuan internet dianggap sebagai penemuan yang cukup 

besar, yang mengubah dunia bersifat lokal atau regional menjadi global. 

Karena di dalam internet terdapat sumber-sumber  informasi dunia yang 

dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun melalui jaringan internet. 

Melalui internet faktor jarak dan waktu sudah tidak mejadi 

permasalahan. Dunia seolah-olah menjadi kecil, dan komunikasi 

menjadi mudah. Internet mengubah metode komunikasi massa dan 

penyebaran data atau informasi secara fleksibel dan mengintegrasikan 

seluruh bentuk media massa konvesional seperti media cetak dan audio 

visual. Internet memiliki banyak fasilitas yang telah digunakan dalam 

berbagai bidang, seperti militer, media massa, bisnis dan juga 

pembelajaran. 

Web yang merupakan perantara antara internet dengan pemakai, 

kini semakin berkembang bahkan telah dipadukan dengan multimedia. 
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Penggunaan multimedia telah memungkinkan pembuatan situs web 

yang dinamis dan interaktif, yaitu dengan memadukan tampilan teks 

dan animasi, suara dan video. Beberapa teknologi yang digunakan web 

antara lain: (1) straming audio/video yang memungkinkan suara 

ditransmisikan melalui internet. Teknologi ini akan mendukung 

terselenggarakannya fasilitas teleconference; (2) animasi gambar yang 

disusun dengan suatu scenario sehingga dapat menyajikan informasi 

dengan menarik; (3) JavaScript yang merupakan bahasa pemrograman 

yang banyak digunakan untuk membangun web; (4) Virtual Reality 

Modeling Language untuk menciptakan dunia 3 dimensi; (5) Internet 

Reality Chat yang memungkinkan komunikasi secara real team. 

Namun penggunaan multimedia tersebut harus disesuaikan 

dengan porsinya agar dapat membantu para pemakai dalam berinteraksi 

dan tidak menjadi sebaliknya, rumit dan membingungkan. Penggunaan 

multimedia pada beberapa aplikasi di internet sebenarnya hanya 

merupakan fasilitas entertainment atau pelengkap. Oleh karena itu, 

faktor utama yang harus diperhatikan adalah informasi yang akan 

disampaikan. 

Internet telah menjadi ajang eksplorasi oleh para ahli, berbagai 

peluang telah tercipta. Web sekolah dapat melayani penggunanya 24 

jam penuh. Melalui internet seakan akan sekolah membuka informasi di 

berbagai lokasi karena pengaksesnya dari berbagai belahan dunia dapat 

langsung mengakses situs webnya hanya dari computer yang berada di 
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depannya. Disamping itu penggunanya dapat langsung berkomunikasi 

tanpa melalui birokrasi yang rumit. Teknologi internet pada hakikatnya 

merupakan perkembangan dari teknologi komunikasi sebelumnya. 

Media seperti radio, televise, video, multimedia, dan media lainnya. 

Apalagi media internet yang memiliki sifat interaktif, bisa sebagai 

media massa dan gudangnya sumber informasi dari berbagai penjuru 

dunia sangat dimungkinkan menjadi media informasi lebih unggul dari 

generasi sebelumnya. 

3. Internet Sebagai Media Informasi 

Internet adalah jaringan yang terdiri atas ribuan bahkan jutan 

komputer, termasuk di dalamnya jaringan lokal, yang terhubungkan 

melalui saluran (satelit, telepon, kabel) dan jangkauanya mencakup 

seluruh dunia (Kamarga; 2002:93). Internet pertama kali muncul di 

Amerika pada tahun 1970 yakni dengan diawali munculnya TCP/IP 

(Transmissiaon Control Protocol/Internet protocol oleh sebuah 

penelitian  di Stanford University Of Utah. Sebelum munculnya 

TCP/IP, Amerika telah menggunakan jaringan komputer yang pertama 

untuk menghubungkan empat situs, yaitu Stanford Reseach University 

Institude,  University of California at Los Angeles, University of 

California at Santa Barbara dan University of Utah. Jaringan komputer 

ini disebut dengan ARPAnet. Jadi, dari sejarah kemunculanya dapat 

dilihat bahwa internet pertama kali digunakan untuk akses informasi 

pendidikan. 
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Pemanfatan teknologi internet untuk pendidikan termasuk di 

dalamnya sebagai media informasi di Indonesia secara resmi dimulai 

sejak dibentuknya telematika tahun 1996. Masih ditahun yang sama 

dibentuk Asian Internet Interconnections Initiatives 

(www.ai3.itb.ac.id/indonesia). Jaringan yang dikoordinir oleh ITB ini 

bertujuan untuk pengenalan dan pengembangan teknologi internet 

untuk pendidikan dan riset, pengembangan backbone internet 

pendidikan dan riset di kawasan Asia Pasific bersama-sama perguruan 

tinggi di kawasan ASEAN dan Jepang, serta pengembangan informasi 

internet yang meliputi aspek ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, 

sosial, dan ekonomi. 

Menurut Kenji Kitao (1998:73), setidak-tidaknya ada 3 

karakteristik atau potensi internet yang dapat dimanfaatkan dalam 

kehidupan sehariyaitu sebagai alat komunikasi, alat mengakses 

informasi, dan alat pendidikan/pembelajaran, yaitu (1) Internet sebagai 

alat komunikasi yang bekerja sangat cepat. Dengan memanfaatkan 

teknologi internet, maka komunikasi dari seorang kepada banyak orang 

(one-to-many communication) dapat dilakukan secara 

simultan/bersamaan, yaitu misalnya melalui fasilitas e-mail, mailing 

list, atau chatting dalam waktu yang bersamaan dan dapat diakses 

secara cepat oleh user; (2) Internet sebagai alat mengakses informasi. 

Melalui internet, informasi yang disajikan oleh berbagai surat kabar 

atau majalah dapat kita akses tanpa harus berlangganan. Demikian juga 
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dengan berbagai informasi lainnya, mulai dari yang paling sederhana, 

seperti prakiraan cuaca, kurs valuta asing sampai pada hal-hal yang 

berkaitan dengan perkembangan sosial, ekonomi, budaya, politik, ilmu 

pengetahuan, dan teknologi. Seseorang dapat mengakses berbagai 

referensi, baik yang berupa hasil penelitian, maupun artikel hasil kajian 

dalam berbagai bidang. Tidak lagi harus secara fisik pergi ke 

perpustakaan untuk mencari berbagai referensi sebab internet 

merupakan perpustakaan yang terbesar dari perpustakaan yang ada di 

mana pun. Seseorang cukup hanya duduk saja di depan komputer 

(tentunya menggunakan komputer yang dilengkapi fasilitas koneksi ke 

internet) dan menggunakannya. Informasi yang tersedia dan dapat 

diakses melalui internet tidak hanya yang ada atau terjadi di suatu 

negara saja tetapi juga yang terjadi di seluruh penjuru dunia (global 

world). Artinya, perkembangan yang terjadi di berbagai negara dapat 

dengan cepat diketahui oleh banyak orang. Demikian juga halnya 

dengan informasi yang menyangkut bidang pendidikan/pembelajaran.  

Seseorang tidak perlu lagi harus hadir di ruang kelas/kuliah untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran/perkuliahan. Cukup dari tempat 

masing-masing yang dilengkapi dengan komputer dan fasilitas 

sambungan internet. Dengan dukungan fasilitas yang demikian ini, 

kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan. Artinya, peserta didik dapat 

berinteraksi dengan sumber belajar, baik yang berupa materi 
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pembelajaran itu sendiri maupun dengan instruktur/guru yang membina 

atau bertanggungjawab mengenai materi pembelajaran. 

Karakteristik yang teakhir adalah karakteristik yang ketiga, yaitu 

(3) Internet sebagai alat pendidikan/pembelajaran. Perkembangan dan 

kemajuan teknologi internet yang sangat pesat dan merambah ke 

seluruh penjuru dunia telah dimanfaatkan oleh berbagai negara, 

institusi, dan ahli untuk berbagai kepentingan termasuk di dalamnya 

untuk pendidikan / pembelajaran. Perangkat lunak yang telah dihasilkan 

akan memungkinkan para pengembang pembelajaran (instructional 

developers) bekerjasama dengan ahli materi (content specialists) 

mengemas materi pembelajaran elektronik (online learning material). 

Pembelajaran melalui internet dapat diberikan dalam beberapa format 

(Wulf, 1996:255), di antaranya adalah: (a) Electronic mail (delivery of 

course materials, sending in assignments, getting and giving feedback, 

electronic discussion group); (b ) Bulletin boards/newsgroups for 

discussion of special group; (c) Downloading of course materials or 

tutorials; (d) Interactive tutorials on the Web;  dan (e) Real time, 

interactive conferencing using MOO (Multiuser Object Oriented) 

systems or Internet Relay Chat. 

4. Informasi 

Informasi merupakan data berupa catatan historis yang dicatat 

dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk 

pengambilan keputusan.  Data yang telah diletakkan dalam konteks 
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yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima 

untuk digunakan di dalam pembuatan keputusan  (Suyanto, 2000:6). 

Menurut Davis dalam Kadir (2003:28) Informasi adalah data 

yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya 

dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat 

mendatang. Informasi merupakan kumpulan data yang diolah menjadi 

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima 

(Kristanto, 2003:6).  

“Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih 

berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya” (Jogiyanto, 1990:8). 

(diunduh dari http://blog.re.or.id/, 26 Februari 2014) 

Menurut Davis(2011:1), informasi adalah data yang telah 

diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan 

mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-

keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. 

Burch dan Strater(1974:23), menyatakan: informasi adalah 

pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan pengetahuan 

atau keterangan.  

Informasiadalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang 

memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang 

bermanfaat. Jadi ada suatu proses transformasi data menjadi suatu 

informasi, yaitu input, kemudian proses  selanjutnya adalah output . 

Datamerupakan raw material untuk suatu informasi. Perbedaan 
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informasi dan data sangat relatif tergantung pada nilai gunanya bagi 

manajemen yang memerlukan. 

Suatu informasi bagi level manajemen tertentu bisa menjadi data 

bagi manajemen level di atasnya, atau sebaliknya. Kualitas informasi 

tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus akurat, berarti informasi 

harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. 

Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan masudnya. 

Tetap pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima 

tidak boleh terlambat. 

Relevan, berarti informasi tersebut menpunyai manfaat untuk 

pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan 

yang lainnya berbeda. Metode pengumpulan data / informasi dilakukan 

dengan pengamatan langsung, wawancara, perkiraan koserponden dan 

daftar pertanyaan. (diunduh dari 

http://willis.comze.com/pengertian_informasi.html, 26 Februari 2014). 

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data 

yang sudah diolah menjadi suatu bentuk lain yang lebih berguna yaitu 

pengetahuan atau keterangan yang ditujukan bagi penerima dalam 

pengambilan keputusan, baik masa sekarang atau yang akan datang. 

Informasi yang berguna dapat diperoleh melalui beberapa 

tindakan. Tindakan yang pertama adalah mengumpulkan data, 

kemudian mengolahnya sehingga menjadi informasi. Dari data-data 

tersebut informasi yang didapatkan lebih terarah dan penting karena 
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telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya diantaranya yaitu 

pengumpulan data, data apa yang terkumpul dan menemukan informasi 

yang diperlukan. 

Terry (1962:174) menjelaskan, berguna atau tidaknya 

informasi tergantung pada beberapa aspek, yaitu pertama tujuan si 

penerima, apabila informasi itu tujuannya untuk memberikan bantuan 

maka informasi itu harus membantu si penerima dalam usahanya untuk 

mendapatkannya. Kedua,  ketelitian penyampaian dan pengolahan data, 

penyampaian dan mengolah data, inti dan pentingnya info harus 

dipertahankan.Ketiga, waktu yaitu informasi yang disajikan harus 

sesuai dengan perkembangan informasi itu sendiri. Keempat ruang dan 

tempat yaitu Informasi yang didapat harus tersedia dalam ruangan atau 

tempat yang tepat agar penggunaannya lebih terarah bagi si pemakai. 

Kelima yaitu bentuk, dalam hubungannya bentuk informasi harus 

disadari oleh penggunaannya secara efektif, hubungan-hubungan yang 

diperlukan, kecenderungan-kecenderungan dan bidang-bidang yang 

memerlukan perhatian manajemen serta menekankan informasi tersebut 

ke situasi-situasi yang ada hubungannya. Keenam semantic, agar 

informasi efektif informasi harus ada hubungannya antara kata-kata dan 

arti yang cukup jelas dan menghindari kemungkinan salah tafsir. 

Jelaslah bahwa agar informasi itu menjadi berguna harus 

disampaikan kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan 

dalam bentuk yang tepat pula. Tidak semua data merupakan informasi. 
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Ada kantor-kantor yang menyimpan data-data atau catatan yang 

sebenarnya tidak ada gunanya. Sebaliknya informasi yang diperlukan 

dilengkapi dengan data. 

Siklus informasi adalah gambaran secara umum mengenai 

proses terhadap data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi 

pengguna. Informasi yang menghasilkan informasi berikutnya. 

Demikian seterusnya proses pengolahan data menjadi informasi. Data 

merupakan bentuk mentah yang belum dapat bercerita banyak, sehingga 

perlu diolah lebih lanjut. Data ditangkap sebagai input, diproses melalui 

suatu model membentuk informasi. Pemakai kemudian menerima 

informasi tersebut sebagai landasan untuk membuat suatu keputusan 

dan melakukan tindakan operasional yang akan membuat sejumlah data 

baru. Data baru tersebut selanjutnya menjadi input pada proses 

berikutnya, begitu seterusnya sehingga membentuk suatu siklus 

informasi/Information Cycle (Sutabri, 2004:17). 

Analisis dan rancangan sistem informasimerupakan bagian atau 

tahapan pengembangan sistem. Tahapan-tahapan pengembangan sistem 

informasi berhubungan dengan yang lain untuk membentuk suatu 

siklus. Tahapan analisis sistem merupakan tahapan yang sangat penting 

karena kesalahan di dalam tahapan ini akan menyebabkan kesalahan 

pada tahapan selanjutnya. Proses analisis sistem dalam pengembangan 

sistem informasi merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk 
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pemeriksaan masalah dan penyusunan pemecahan masalah yang timbul 

serta membuat spesifikasi sistem yang baru (Sutabri,  2004:88). 

Menurut Kadir (2003:38) analisis sistem mencakup analisis 

kelayakan dan analisis kebutuhan. Analisis kelayakan merupakan 

proses yang mempelajari atau menganalisa permasalahan yang telah 

ditentukan sesuai dengan tujuan akhir yang akan dicapai. Analisis 

kelayakan digunakan untuk menentukan kemungkinan keberhasilan 

solusi yang diusulkan. Tahapan ini berguna untuk memastikan bahwa 

solusi yang diusulkan tersebut benar-benar dapat tercapai dengan 

sumber daya dan dengan memperhatikan kendala yang terdapat pada 

permasalahan serta dampak terhadap lingkungan sekeliling. Lima 

macam kelayakan dalam merancang sistem informasi yaitu kelayakan 

teknik, kelayakan ekonomi, kelayakan operasi, kelayakan hukum dan 

kelayakan jadwal. Sedangkan analisis kebutuhan merupakan proses 

untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan. Spesifikasi kebutuhan 

adalah spesifikasi yang rinci tentang pengolahan data yaitu jumlah data 

yang harus diproses, waktu pengolahan saat data siap diproses sampai 

informasi yang dihasilkan. Spesifikasi ini digunakan untuk membuat  

kesepakatan dalam pengembangan sistem. 

Suatu penyelidikan yang dilakukan mengenai sikap manajemen 

terhadap sistem informasi, terdapat 75 orang manajer menilai 

peningkatan mutu dan jumlah informasi hampir sama dippenggunang 

dari sudut pengaruhnya terhadap prestasi kerja. Akan tetapi, apabila 
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diberi kesempatan untuk memilih, 90% manajer lebih menyukai 

peningkatan dalam mutu informasi daripada peningkatan dalam 

jumlahnya. Informasi berbeda dalam mutunya disebabkan oleh 

penyimpangan atau kesalahan. Mengenai penyimpangan dapat 

diberikan contoh seorang wakil penjualan yang cenderung menaksir 

hasil penjualan yang tidak realistis. Apabila penyimpangan diketahui 

oleh penerima informasi, ia dapat menyesuaikannya. Masalahnya 

adalah menentukan penyimpangan tersebut. 

Kesalahan merupakan suatu masalah yang lebih sulit karena 

untuk menyesuaikannya tidak mudah. Menurut Davis, kesalahan dapat 

disebabkan oleh metode pengumpulan data pengukuran data yang tidak 

tepat, tidak dapat mengikuti prosedur pengolahan yang benar, hilang 

atau tidak terolahnya data, pemeriksaan atau pencatatan data yang 

salah, dokumen (indek) sejarah yang salah, kesalahan dalam prosedur 

dan pengolahan, kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. 

Sebagian besar sistem informasi menunjukkan bahwa penerima 

informasi tidak mempunyai pengetahuan, baik tentang penyimpangan 

maupun tentang kesalahan yang dapat mempengaruhi mutunya. Proses 

pengukuran yang menghasilkan laporan dan ketepatan data dalam 

laporan mengandung ketepatan yang terjamin. Kesulitan karena 

penyimpangan dapat ditangani dalam pengolahan informasi melalui 

prosedur untuk menemukan dan mengukur penyimpangan dan 

penyesuaiannya. Kesulitan karena kesalahan dapat diatasi dengan 
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kontrol intern untuk menemukan kesalahan, pemeriksaan intern dan 

ekstern, penambahan “batas kepercayaan” kepada data, interaksi 

pemakai dalam prosedur pengolahan dan pengukuran agar para  

pemakai dapat menilai kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. 

Jogiyanto (2000:11) mengemukakan bahwa nilai informasi 

ditentukan dari dua hal yaitu manfaat dan biaya. Suatu informasi 

dikatakan bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan 

dengan biaya mendapatkannya. Sebagian besar informasi dinikmati 

oleh lebih dari satu pihak sehingga sulit untuk menghubungkan suatu 

informasi dengan biaya untuk memperolehnya dan sebagian besar 

informasi tidak dapat ditaksirkan keuntungannya dengan satuan uang 

tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. 

Sutabri (2003:27) juga berpendapat bahwa nilai informasi tidak 

mudah untuk dinyatakan dengan ukuran yang bersifat kuantitatif. 

Namun, nilai informasi dapat dijelaskan menurut skala relatif. 

Misalnya, jika suatu informasi dapat menghasilkan hal yang 

mengurangi ketidakpastian bagi pengambilan keputusan, maka nilai 

informasinya tinggi. Sebaliknya, jika suatu informasi kurang 

memberikan relevansi bagi pengambilan keputusan, informasi tersebut 

dikatakan kurang bernilai atau informasinya rendah (Kadir, 2003:31). 

Menurut Murdik (1973:12), informasi merupakan data yang 

dapat diolah yang lebih berguna dan berarti bagi yang menerimanya. 

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang 
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berarti bagi penerimanya dan bermanfaan dalam pengambilan 

keputusan saat ini atau mendatang. 

Informasi adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang 

memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang 

bermanfaat. Informasi juga mengandung arti data yang diolah menjadi 

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang 

menerimanya.Dalam hal ini data adalah kenyataan yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata. Atau 

data adalahrepresentasi dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti 

manusia (pegawai, mahasiswa, pelanggan), hewan, peristiwa, konsep, 

keadaan dll, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, 

gambar, bunyi atau kombinasinya. 

Kesimpulan dari pengertian informasi adalah data yang diproses 

kedalam bentuk yang lebih berarti bagi penerima dan berguna dalam 

pengambilan keputusan, sekarang atau untuk masa yang akan datang. 

Informasi dalam suatu lingkungan sistem informasi memiliki beberapa 

ciri-ciri yaitu: (1) benar atau salah, hal ini dapat berhubungan dengan 

realitas atau tidak bila penerimaan informasi yang salah dipercayai 

mengakibatkan sama seperti benar;(2)  baru, informasi dapat sama 

sekali baru dan segar bagi penerimanya; (3) tambahan, informasi dapat 

memperbaharui atau memberikan tambahan baru pada informasi yang 

talah ada; (4) korektif, informasi dapat menjadi suatu korektif atas 

informasi yang salah; dan (5) penegas, informasi dapat mempertegas 
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informasi yang telah ada, ini berguna karena meningkatkan persepsi 

penerimanya atau kebenaran informasi tersebut. 

Informasi dapat dikatakan berkualitas apabila telah memenuhi 

kriteria-kriteria sebagai berikut. Informasi harus akurat dan jelas, yaitu 

informasi yang tidak mengandung keraguan-keraguan, sama 

maksudnya yang disampaikan dengan yang menerima, bebas dari 

kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan, harus menjelaskan dan 

mencerminkan maksudnya atau dengan kata lain tidak menimbulkan 

pertanyaan bagi penerima informasi tersebut. 

Up to date (Tepat waktu), Yaitu informasi tersebut datang ke 

penerima tidak terlambat karena informasi yang tidak tepat waktu sudah 

tidak mempinyai nilai. Informasi harus relevan, yaitu informasi itu 

diterima bagi orang yang membutuhkan atau bermanfaat bagi yang 

menerimanya. Burch (1986:3) mengemukakan suatu bentuk siklus 

informasi (Information Cycle) seperti terlihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bagan 2.3 Siklus Informasi (Burch, 1986:3) 
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Data yang diolah melalui suatu model menjadi suatu informasi, 

kemudian user menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan 

dam melakukan tindakan yang berarti menghasilkan suatu tindakan 

yang lain akan membuat sejumlah data kembali, data tersebut akan 

ditangkap sebagai input untuk diproses selanjutnya. 

C.  CMS Wordpress 

a. Sejarah Wordpress 

  Sejarah WordPress dimulai saat Matt Mullenweg yang 

merupakan pengguna aktif dari b2 mengetahui bahwa proses 

pengembangan b2 dihentikan oleh pemrogramnya (programmer) yang 

bernama Michel Valdrighi, Matt Mullenweg merasa sayang dan mulai 

melanjutkan pengembangan b2. Nama WordPress diusulkan 

oleh Christine Selleck, teman Matt Mullenweg. WordPress muncul 

pertama kali di tahun 2003 hasil kerja keras Matt Mullenweg dengan 

Mike Little. Yang membuat WordPress makin terkenal, selain karena 

banyaknya fitur dan tampilan yang menarik, adalah juga karena 

dukungan komunitas terhadap perangkat lunak sumber terbuka untuk 

blog. (diunduh dari http://id.wikipedia.org, 26 Februari 2014).  

b.  Pengertian CMS Wordpress 

WordPress adalah sebuah aplikasi sumber terbuka (open 

source) yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog (blog 

engine). WordPress dibangun dengan bahasa 

pemrograman PHP dan basis data (database) MySQL. PHP dan 
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MySQL, keduanya merupakan perangkat lunak sumber terbuka (open 

source software). Selain sebagai blog, WordPress juga mulai 

digunakan sebagai sebuah CMS (Content Management System) karena 

kemampuannya untuk dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan 

penggunanya. WordPress adalah penerus resmi dari b2/cafelog yang 

dikembangkan oleh Michel Valdrighi. Nama WordPress diusulkan 

oleh Christine Selleck, teman Matt Mullenweg. WordPress saat ini 

menjadi platform content management system (CMS) bagi beberapa 

situs web ternama seperti CNN, Reuters, The New York 

Times, TechCrunch, dan lainnya. 

c. Prinsip Dasar CMS Wordpress 

WordPress menyediakan dua alamat yang berbeda, yaitu 

WordPress.com dan WordPress.org.WordPress.com merupakan situs 

layanan blog yang menggunakan mesin WordPress, didirikan oleh 

perusahaan Automattic. Dengan mendaftar pada situs WordPress.com, 

pengguna tidak perlu melakukan instalasi atau konfigurasi yang cukup 

sulit. Sayangnya, pengguna WordPress.com tidak dapat 

mengubah template standar yang sudah disediakan. Artinya, pengguna 

tidak dapat menambahkan asesori apa pun selain yang sudah 

disediakan. Meski demikian, fitur yang disediakan oleh 

WordPress.com sudah cukup bagus. 

WordPress.org merupakan wilayah pengembang (developer). 

Di alamat ini, seseorang dapat mengunduh (download) aplikasi 
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beserta seluruh berkas CMS WordPress. Selanjutnya, CMS ini dapat 

diubah ulang selama seseorang menguasai PHP, CSS dan skrip lain 

yang menyertainya.[8] WordPress dengan Bahasa Indonesia ada berkat 

kerja para kontributor di Indonesia yang dipimpin oleh Huda Toriq, 

seorang Mahasiswa Kedokteran dari Universitas Diponegoro 

(UNDIP) Semarang.  

Berikut ringkasan perbedaan dalam penggunaan 

WordPress.com dan WordPress.org:  

- WordPress.com: untuk pengguna yang ingin membuat blog sendiri 

secara cepat dan punya alamat website. 

- WordPress.org: untuk pengguna yang ingin memodifikasi 

WordPress menurut kebutuhan sendiri atau ingin membuat blog 

menggunakan alamat dan server sendiri. 

d. Instalasi CMS Wordpress 

Menginstal Wordpress tentu saja menjadi bagian penting 

dalam pembuatan website dengan menggunakan CMS ini. Tahapan 

menginstal Wordpress di komputer lokal/personal computer offline 

adalah: (1) Pastikan komputer anda sudah terinstall xampp; (2) 

kemudian aktifkan terlebih dahulu apache dan mysql pada Xampp 

yang telah diinstal sebelumnya melalui control panel xampp; (3) 

setelah itu, eksrak /unzip Wordpress yang sebelumnya telah  di unduh, 

dan ganti namanya/rename. Misalnya diganti dengan nama Alghozaly, 
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dan copy ke web server komputer lokal, yaitu di 

directory C:/Xampp/htdocs/;(4)Tahap selanjutnya adalah masuk ke 

browser, dapat berupa  mozilla, opera, google chrome,dan lain 

sebagainya; (5) kemudian ketikkan di address 

bar localhost/alghozaly/ karena tadi file sudah dii rename 

menjadi Alghozaly; (6)kemudianklik “next” hingga tiga kali dan 

selanjutnya akan ditemukan pilihan-pilihan menu. 

Tahapan selanjutnya adalah pada pilihan “Host Name” di 

isikan dengan “localhost”, pada menu “User Name” diiikan dengan 

“root”, untuk menu “Password” hanya dikosongkan saja.  Selanjutnya 

untuk menu “Database Name” diisikan dengan database yang di 

inginkan, menu “Table Perfix” diisikan dengan nama awalan tabel 

yang diinginkan. Kemudian pilih klik “Next”. Maka akan muncul FTP 

Configuration, untuk FTP Configuration hanya di kosongkan saja dan 

kemudian pilih klik “Next”. 

Tahap berikutnya adalah mengisikan judul website yang anda 

inginkan pada pilihan “Site Name”, misalnya untuk website alghozaly. 

Pilihan “your email” diisi dengan email yang kita punya. Untuk 

pilihan “Admin username” diisi dengan username administrator yang 

kita inginkan, misalnya diisi dengan nama “ admin”. Menu 

selanjutnya adalah “Admin Pasword” dapat diisi dengan password 

dari admin yang di inginkan, misalnya saja diisi dengan password 

“admin123”. Selanjutnya menu “Confirm Admin Password” diisikan 
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kembali password yang sebelumnya, yaitu password “admin123”. 

Username dan password tersebut nanti akan digunakan untuk masuk 

ke administratorwordpress. 

Tahap berikutnya setelah kita melakukan serangkaian 

tahapan sebelumnya di atas, yaitu memilih tombol “Next” dan di klik. 

Selanjutnya klik tombol “Remove Instalation Folder” untuk 

menghapus Folder Instalation, maka instalasipun telah selesai. Untuk 

menuju website, kita bisa melakukan klik site pada pojok kanan atas 

atau mengetikkan localhost/namaweb.com . Misalnya: 

localhost/alghozaly. Setelah melalui tahap tersebut, maka website 

yang kita buat telah  jadi dan selanjutnya hanya menyetting menu atau 

membuat artikel. (diunduh dari http://hasanaji.blogspot.com, 26 

Februari 2014) 

 

e. Kelebihan CMS Wordpress 

Wordpress mempunyai beberapa kelebihan yang membuat 

kebanyakan dari masyarakat memilih Wordpress dalam pembuatan 

website. Kelebihan Wordpress adalah sebagai berikut.  

1. Gratis. Untuk mendapatkan perangkat lunak WordPress 

hanya perlu mengunduh dari situsnya tanpa dipungut biaya, 

bahkan untuk blog komersial sekalipun. 

2. Berbasis kode sumber terbuka (open source). Pengguna dapat 

melihat dan memperoleh barisan kode-kodepenyusun 
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perangkat lunak WordPress tersebut secara bebas, sehingga 

pengguna tingkat lanjut yang memiliki kemampuan 

pemrograman dapat bebas melakukan modifikasi, bahkan 

dapat mengembangkan sendiri program WordPress tersebut 

lebih lanjut sesuai keinginan. 

3. Templat atau desain tampilannya mudah dimodifikasi sesuai 

keinginan pengguna. Sehingga apabila pengguna memiliki 

pengetahuan HTML yang memadai, maka pengguna tersebut 

dapat berkreasi membuat template sendiri. Pengguna yang 

tidak mengerti HTML, tentu saja masih dapat memilih ribuan 

template yang tersedia diinternet secara bebas, yang tentu 

saja gratis. 

4. Pengoperasiannya mudah. 

5. Satu blog WordPress, dapat digunakan untuk banyak 

pengguna (multi user). Sehingga WordPress juga sering 

digunakan untuk blog komunitas. Anggota komunitas 

tersebut dapat berperan sebagai kontributor. 

6. Jika pengguna sebelumnya telah mempunyai blog tidak 

berbayar, misalnya di alamat Blogger, LiveJournal, atau 

TypePad, pengguna dapat mengimpor isi blog-blog tersebut 

ke alamat hosting blog pribadi yang menggunakan perangkat 

lunak WordPress. Dengan demikian pengguna tidak perlu 
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khawatir isi blog yang lama akan menjadi sia-sia setelah 

menggunakan perangkat lunak WordPress. 

7. Selain pengguna yang banyak, banyak pula dukungan 

komunitas (community support) untuk WordPress. 

8. Tersedia banyak plugin yang selalu berkembang. Plugin 

WordPress sendiri yaitu sebuah program tambahan yang bisa 

diintegrasikan dengan WordPress untuk memberikan fungsi-

fungsi lain yang belum tersedia pada instalasi standar. 

Misalnya plugin anti-spam, plugin web counter, album foto. 

9. Kemampuan untuk dapat memunculkan XML, XHTML, 

dan CSS standar. 

10. Tersedianya struktur permalink yang memungkinkan mesin 

pencari mengenali struktur blog dengan baik. 

11. Kemungkinan untuk meningkatkan performa blog dengan 

ekstensi. 

12. Mampu mendukung banyak kategori untuk satu artikel. Satu 

artikel dalam WordPress dapat dikatogorisasikan ke dalam 

beberapa kategori. Dengan multikategori, pencarian dan 

pengaksesan informasi menjadi lebih mudah. 

13. Fasilitas Trackback dan Pingback. Juga memiliki 

kemampuan untuk melakukan otomatis Ping (RPC Ping) ke 

berbagai search engine dan web directory, sehingga website 
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yang dibuat dengan Wordpress akan lebih cepat ter index 

pada search engine. 

14. Fasilitas format teks dan gaya teks. WordPress menyediakan 

fitur pengelolaan teks yang cukup lengkap. Fitur – fitur 

format dan gaya teks pada kebanyakan perangkat lunak 

pengolah kataseperti cetak tebal, cetak miring, rata kanan, 

rata kiri, tautan tersedia di WordPress. 

15. Halaman statis (Halaman khusus yang terpisah dari 

kumpulan tulisan pada blog). 

16. Mendukung LaTeX. 

17. Mempunyai kemampuan optimalisasi yang baik pada Mesin 

Pencari (Search Engine Optimizer) 

 

f. SD Negeri Jatisari Semarang 

SD Negeri Jatisari Semarang merupakan tempat 

dilaksanakannya penelitian skripsi ini, yang beralamatkan di Jalan 

RM. Hadi Soebeno S, Semarang, yang terletak di Kelurahan Jatisari 

Kecamatan Mijen, dengan nomor telephone 024-70774572. SD 

Negeri Jatisari Semarang merupakan sekolah yang berkategori SSN 

(Sekolah Standar Nasional). Sekolah ini mulai beroperasi pada tahun 

1954 dan merupakan sekolah yang kepemilikan tanah atau 

bangunannya milik Negeri. Luas tanah dari sekolah ini adalah 3183 

m2 sama dengan luas bangunannya. Dengan 8 ruang belajar, jam 
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masuk sekolah di SD Negeri Jatisari adalah pagi dan siang. Karena 

sekolah ini adalah sekolah satu-satunya di Kelurahan Jatisari. 

Kurikulum SD Negeri Jatisari Semarang dikembangkan 

sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan 

pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau 

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk Pendidikan Dasar 

dan Propinsi untuk Pendidikan Menengah. Pengembangan 

Kurikulum ini mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi 

Lulusan, berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang 

disusun oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan), dan 

memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah. Penyusunan 

Kurikulum SD Negeri Jatisari Semarang  disupervisi oleh UPTD dan 

Dinas Pendidikan, berpedoman pada Standar Isi dan Standar 

Kompetensi Kelulusan, dan panduan penyusunan kurikulum yang 

disusun BSNP.  

 

D. Kerangka Berpikir 

Observasi awal di SD Negeri Jatisari Semarang, menggambarkan 

bahwa pemberian informasi sekolah kepada siswa maupun masyarakat 

umum belum dilakukan dengan efektif. Dengan demikin peneliti ingin 

mengembangkan website sekolah sebagai alternatif pemberian informasi di 

SD Negeri Jatisari Semarang.  
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E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, (Sugiyono,2009:64). Berdasarkan permasalahan dan teori yang 

dikumpulkan maka hipotesis yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut. 

Ho : Tidak terdapat perbedaan tingkat keefektifan penyebaran 

informasi antara siswa SD Negeri Jatisari Semarang yang tidak 

memanfaatkan website sekolah dengan siswa yang memanfaatkannya. 

Ha : Terdapat perbedaan perbedaan tingkat keefektifan penyebaran 

informasi antara siswa SD Negeri Jatisari Semarang yang tidak 

memanfaatkan website sekolah dengan siswa yang memanfaatkannya. 

 

 

 

 

Belum optimalnya penyebaran informasi sekolah 

Pengembangan website sekolah dengan 
menggunakan CMS Wordpress untuk penyebaran 

informasi yang lebih efektif 

Penyebaran informasi sekolah lebih efektif  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian Research And 

Development (penelitian dan pengembangan). Research And Development 

(penelitian dan pengembangan) dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau 

menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak harus berbentuk benda atau 

perangkat keras (Hardware), seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran 

di kelas atau di laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak (Software) 

seperti program komputer (Syaodih, 2005:164). 

Research And Development (penelitian dan pengembangan) 

dilaksanakan melalui beberapa langkah. Syaodih mengemukakan Langkah-

langkah Research And Development (penelitian dan pengembangan) 

modifikasi meliputi : studi pendahuluan yang meliputi studi literatur, studi 

lapangan dan penyusunan draf awal produk, uji coba dengan sample terbatas 

(ujicoba terbatas) dan ujicoba dengan sample lebih luas (uji coba lebih luas), 

uji produk melalui tindakan kelas dan sosialisasi produk. 
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Secara visual, langkah-langkah Research And Development 

(penelitian dan pengembangan) yang dimodifikasi dapat dilihat pada bagan 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Syaodih, 2005:189 

 

Bagan 3.1 Langkah-langkah Research and Development  

(penelitian dan pengembangan) yang dimodifikasi 

 

 

B. Prosedur Penelitian Research And Development 

(Penelitian dan Pengembangan) yang Dimodifikasi 
1. Studi Pendahuluan 

a. Studi Pustaka 

Tahap ini berupa mempelajari konsep-konsep atau teori yang 

berkenaan dengan produk yang akan dikembangkan. Dalam 

penelitian ini, peneliti memilih pengembangan website sekolah 

dengan menggunakan CMS Wordpress sebagai alternatif pemberian 

STUDI PENDAHULUAN PENGEMBANGAN PENGUJIAN 

Studi 
pustaka 

Survai 
lapangan 

Penyu-
sunan 
draf 
produk 

ujicoba  Prototype  
Produk 
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informasi. Untuk tujuan itu, peneliti memfokuskan pengkajian 

konsep dan teori-teori tentang pengembangan software 

wordpressdan software pendukung dalam pembuatan website. Selain 

itu, studi kepustakaan juga mengkaji tentang proses informasi. 

b. Survey Lapangan 

Survey lapangan dilaksanakan untuk mengumpulkan data 

berkenaan dengan perencanaan dan pelaksanaan pemberian 

informasi di sekolah, terutama yang berkenaan dengan website yang 

menggunakan wordpress. Pengumpulan data dilaksanakan melalui 

observasi dan studi dokumenter. 

c. Penyusunan Draf Produk 

Berpegang pada data yang didapat dari survai lapangan dan 

mengacu pada dasar-dasar teori atau konsep yang disimpulkan dari 

hasil studi kepustakaan, maka peneliti menyusun draf produk yang 

dikembangkan. Dalam penelitian ini, draf yang dikembangkan 

adalah pengembangan website sekolah dengan menggunakan 

wordpress sebagai alternatif pemberian informasi di SD Negeri 

Jatisari Semarang.Draf tersebut selanjutnya direview oleh para ahli 

media yang sudah senior untuk disempurnakan. 

2. Studi Pengembangan 

Prototype produk ini berupa pengembangan website SD Negeri 

Jatisari Semarangyang dibuat dengan menggunakan wordpress, 

tahap pertama adalah proses instalasi xampp 1.6.7 pada komputer 

yang berfungsi sebagai server lokal, kemudian instalasi 
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wordpressdan pembuatan desain website beserta konten dari 

website. Setelah proses pembuatan pada komputer lokal sudah 

selesai maka selanjutnya adalah mengupload website pada internet, 

dengan sebelumnya telah mempunyai hosting dan domain sendiri 

yaitu sdnjatisarismg.sch.id. Setelah diupload ke internet maka 

website dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama ada koneksi 

dengan internet.  

3. Pengujian 

Pengujian dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat 

dipergunakan sebagai landasan untuk menetapkan efektivitas dan 

efisiensi dari produk yang dihasilkan.  

Pengujian dilakukan dengan sampel 25 siswa. Selanjutnya 

peneliti membagikan angket kepada siswa.  Setelah itu menganalisis 

hasil angket untuk mengetahui tingkat kelayakan dan efektivitas dari 

website yang dihasilkan. 

 

C. Metode Penelitian  

Untuk mengetahui efektivitas media, maka perlu dilakukan uji coba. 

Pengujian dilakukan dengan metode eksperimen. Metode eksperimen yang 

diterapkan dalam pengujian ini adalah One-Shot Case Study. 

1. Rancangan Penelitian 

Penulis menggunakan pola one-shot case studydalam penelitian 

ini. Pola one-shot case study dapat digambarkan seperti berikut. 
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Keterangan: 

 X = treatment yang diberikan (variable independen) 

 O = Observasi (variable dependen) 

Dalam rancangan penelitian ini perlakuan atau intervensi 

dilakukan (X) dengan pemberian informasi menggunakan website 

sebagai alternatif pemberian informasi yang dibuat dengan wordpress. 

Setelah proses pemberian informasi, selanjutnya dilakukan pengukuran 

(observasi) atau posttest (O). Rancangan eksperimen ini tidak memiliki 

kelas kontrol dan tidak ada internal validitas. Namun demikian 

rancangan ini mempunyai keuntungan antara lain dapat digunakan 

untuk menjajagi masalah-masalah yang diteliti atau mengembangkan 

gagasan-gagasan atau metode-metode tertentu. 

2. Populasi Sampel Sumber Data 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 

2002:108). Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi 

yang diteliti (Arikunto, 2002:109). Yang dimaksud populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa dan guru di SD Negeri Jatisari Semarang. 

Sedangkan sampelnya adalah 25 responden. 

3. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008:61) variabel penelitian adalah suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang 

X O 
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mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini variabel bebasnya (independen) adalah 

treatment yang diberikan yaitu pemberian informasi menggunakan 

website yang dibuat dengan program wordpress. sedangkan variabel 

terikatnya(dependen) adalah observasi atau hasil dari treatment 

tersebut. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara 

yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dapat 

dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai 

cara. (Sugiyono, 2006:153).   

Metode pengumpulan data merupakan alat yang digunakan 

dalam mengambil data (Mantra:2004:79). Hal itu berarti bahwa 

dalam memilih metode pengumpulan data ini perlu disesuaikan 

dengan metode penelitian yang digunakan selanjutnya adalah 

pertimbangan dari segi kualitas alat, yaitu taraf validitas dan 

reliabilitas dan pertimbangan lainnya biasanya dari sudut praktis, 

misalnya besar kecilnya biaya, macam kualifikasi orang yang harus 

menggunakannya, mudah sukarnya menggunakan alat tersebut, dan 

sebagainya. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 
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a. Observasi 

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. 

Sebelum melaksanakan observasi maka perlu terlebih 

dahulu dibuat catatan atau pedoman observasi mengenai hal-hal 

yang perlu diamati sesuai dengan tujuan penelitian yang 

dilaksanakan. Pedoman tersebut meliputi apa saja yang harus 

diobservasi dan bagaimana mengadakan pencatatan. Secara 

singkat pedoman observasi dalam penelitian ini adalah, pertama 

merumuskan apa saja yang akan diobservasi, yaitu visi, misi, 

tujuan. Serta bagaimana pengelola website memberikan 

informasi atau memposting berita terbaru serta mengelola 

website sekolah. Setelah rumusan tersusun berikutnya adalah 

bagaimana proses melaksankan observasi dan pencatatan. 

Observasi ini dilakukan pertama kali dengan meminta surat 

pengantar dari lembaga asal setelah itu meminta ijin untuk 

melaksanakan observasi dengan pihak SD Negeri Jatisari 

Semarang. Setelah birokrasi selesai langkah selanjutnya adalah 

mengamati proses pemberian informasi yang diterapakan dan 

juga mencatat data dan keterangan-keterangan seputar fasilitas 

apa saja yang dimiliki oleh SD Negeri Jatisari Semarang.  

b. Kuesioner (Angket) 
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Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam 

arti laporan tentang pribadinya (Arikunto: 2002:128). Jadi 

kuesioner adalah cara mengumpulkan data dari lapangan dengan 

menyebar daftar pertanyaan atau angket kepada responden 

penelitian. 

Angket atau kuesioner ini ada dua macam yaitu angket 

validasi ahli dan angket tanggapan peserta didik yang diberikan 

setelah peserta didik selesai melakukan uji coba. Tujuannya 

untuk mengetahui kelayakan produk website sekolah. 

c. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

(Moleong:2004:186). 

Jumlah informan yang diambil adalah relatif. Jenis 

wawancara yang digunakan yaitu wawancara perorangan. 

Wawancara perorangan adalah apabila proses tanya jawab tatap 

muka itu berlangsung secara langsung antara pewawancara 
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dengan seorang diwawancarai. Cara ini akan mendapatkan data 

yang lebih intensif. Adapun jika dilihat dari bentuk 

pertanyaanya, peneliti menggunakan wawancara terbuka. 

Wawancara terbuka yaitu wawancara yang terdiri dari 

pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya 

sehingga responden atau informan diberi kebebasan 

menjawabnya. Instrument utama dalam penelitian ini adalah 

peneliti sendiri. Sebagai alat bantu wawancara digunakan draf 

wawancara yang berisi pertanyaan penelitian. 

d. Dokumentasi 

Menurut Guba dan Lincoln (1981:226) dalam Moleong 

(2004:216), dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun film. 

Dokumen dalam penelitian digunakan sebagai sumber data. 

Karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk 

meramalkan. 

 

D. Indikator Program/ Kriteria Website Sekolah 

Indikator/kriteria perlu ditetapkan untuk mengukur kualitas website 

sekolah yang akan dikembangkan agar nantinya tidak menimbulkan 

berbagai persepsi produk yang dibuat. Adapun indikator/kriteria tersebut 

meliputi: 
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a. Identitas situs lembaga 

b. Isi situs web 

c. Layanan masyarakat 

d. Fitur situs web 

e. Kualitas situs web 

(http://storage.wartaegov.com/Kuesioner%20Penilaian%20Website%20200

8.pdf) 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila dari angket diperoleh hasil 

yang berada pada rentang 76% ≤ skor ≤ 100% atau pada kriteria “Baik”. 

 

E. Analisis Data 

1. Analisis Angket Validasi Ahli dan Tanggapan Peserta Didik 

Setelah data diperoleh, selanjutnya adalah menganalisis data 

tesebut. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada bagaimana 

mengembangkan website sekolah sehingga data dianalisis dengan sistem 

deskriptif persentase. Untuk menganalisis data hasil angketdilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Angket yang telah diisi responden, diperiksa kelengkapan 

jawabannya, kemudian disusun sesuai dengan kode responden. 

2. 2. Mengkuantitatifkan jawaban setiap pertanyaan dengan memberikan 

skor sesuai dengan bobot yang telah ditentukan sebelumnya. 

3. Membuat tabulasi data. 

4. Menghitung persentase dari tiap-tiap subvariabel dengan rumus:  
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P(s) = S/N x 100% 

P(s) = persentase sub variabel 

S  = jumlah skor tiap sub variabel 

N = jumlah skor maksimum 

(Ali 1993:186).  

5. Dari persentase yang telah diperoleh kemudian ditransformasikan ke 

dalam tabel supaya pembacaan hasil penelitian menjadi mudah. 

Untuk menentukan kriteria kualitatif dilakukan dengan cara sebagai 

berikut. 

a. Menentukan persentase skor ideal (skor maksimum) = 100%. 

b. Menentukan persentase skor terendah (skor minimum) = 0%. 

c. Menentukan range = 100-0 = 100. 

d. Menentukan interval yang dikehendaki = 4 (baik, cukup, 

kurang, dan tidak baik). 

e. Menentukan lebar interval (100/4 = 25). 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka range persentase dan kriteria 

kualitatif dapat ditetapkan sebagaimana dalam table berikut. 

   No Interval Kriteria 
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Tabel 3.1. Range Persentase dan Kriteria Kualitatif Program 

 

2. Uji t satu sampel 

Analisis data hasil pemberian informasi diuji dengan uji t satu sampel, 

yaitu untuk menguji hipotesis sebagai berikut. 

Ho: rata-rata pemberian informasi di SD Negeri Jatisari Semarang 

serendah-            rendahnya 75 

Ha: rata-rata pemberian informasi di SD Negeri Jatisari Semarang lebih 

rendah         dari  75 

Atau dapat dijelaskan dengan singkat sebagai berikut 

Ho  ≥  75 

Ha <  75 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus t-tes satu 

sampel,sebagai berikut. 

X μ

√

 
∑

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

76% ≤ skor ≤ 100%

51% ≤ skor ≤ 75% 

26% ≤ skor ≤ 50% 

0% ≤ skor ≤ 25% 

Baik

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Tidak Baik 

dengan 
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Keterangan: 

t   = nilai t hitung  

  = nilai rata-rata 

µ0  = nilai yang dihipotesiskan 

s   = simpangan baku 

n   = jumlah anggota sampel. 

 
Hasil perhitungan tersebut kemudian diuji dengan uji pihak 

kiri, yang berlaku ketentuan, bila harga thitung lebih kecil atau sama 

dengan (≤) dari ttable, maka Ho ditolak. Dengan kata lain, Ho diterima 

Jika thitung ≥ t(1-α)(n-1)(Sugiyono, 2005:97). 
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BAB  4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diperoleh dari proses uji coba produk, dengan 

mengacu pada aspek penilaian produk dan penerapannya di SD Negeri 

Jatisari Semarang. 

1. Potret SD Negeri Jatisari Semarang 

SD Negeri Jatisari Semarang merupakan tempat dilaksanakannya 

penelitian skripsi ini, yang beralamatkan di Jalan RM. Hadi Soebeno S, 

Semarang, yang terletak di Kelurahan Jatisari Kecamatan Mijen, 

dengan nomor telephone 024-70774572. SD Negeri Jatisari Semarang 

merupakan sekolah yang berkategori SSN (Sekolah Standar Nasional). 

Sekolah ini mulai beroperasi pada tahun 1954 dan merupakan sekolah 

yang kepemilikan tanah atau bangunannya milik Negeri. Luas tanah 

dari sekolah ini adalah 3183 m2 sama dengan luas bangunannya. 

Dengan 8 ruang belajar, jam masuk sekolah di SD Negeri Jatisari 

adalah pagi dan siang. Karena sekolah ini adalah sekolah satu-satunya 

di Kelurahan Jatisari. 

Kurikulum SD Negeri Jatisari Semarang dikembangkan sesuai 

dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di 

bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor 
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Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk Pendidikan Dasar dan 

Propinsi untuk Pendidikan Menengah. Pengembangan Kurikulum ini 

mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, 

berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh 

BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan), dan memperhatikan 

pertimbangan komite sekolah/madrasah. Penyusunan Kurikulum SD 

Negeri Jatisari Semarang  disupervisi oleh UPTD dan Dinas 

Pendidikan, berpedoman pada Standar Isi dan Standar Kompetensi 

Kelulusan, dan panduan penyusunan kurikulum yang disusun BSNP.  

Mengenai sarana prasarana yang dimiliki SD Negeri Jatisari 

Semarang, sekolah ini termasuk dalam sekolah yang cukup lengkap dari 

segi fasilitas. Salah satunya tersedianya laboratorium komputer yang 

terdiri dari 10 buah komputer untuk siswa, 2 buah komputer serta 5 

buah laptop untuk guru. Jaringan internet sudah tersedia, dengan model 

jaringan ADSL dengan label telkom speedy. Bandwith jaringan kabel 

telkom sepeedy berkisar antarar 384 kbps – 100 Mbps tergantung 

kondisi jaringan yang tersedia. Hal ini sudah bisa mendukung sekolah 

untuk memanfaatkan jaringan internet sebagai alternatif pemberian 

informasi maupun komunikasi. 

Para guru bisa ikut serta dalam pengembangan website sekolah 

ini. Karena selain memanfaatkan komputer sekolah, menurut 

pengakuan 22 guru SD Negeri Jatisari Semarang kepada peneliti bahwa 

dipastikan mereka semua memiliki laptop/ komputer di rumah. Jadi 
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untuk sekedar mengakses internet, tidak ada kendala yang berarti bagi 

mereka. Begitu pula dari para siswa, mereka bisa memanfaatkan 

komputer sekolah untuk mengakses website sekolah tersebut atau ketika 

berada di rumah bisa memanfaatkan komputer pribadi, warnet, telepon 

genggam maupun tablet.  

2. Deskripsi Website SD Negeri Jatisari Semarang 

Website SD Negeri Jatisari Semarang dengan karakter warna 

hitam dan tampilan yang sederhana membuat pengguna merasa nyaman 

dengan website tersebut. Tampilan yang sederhana ini didasarkan oleh 

kriteria sebuah media yang baik. Menurut Onno W. Purbo(2009:6), 

yaitu unsur sederhana, personal dan cepat. Tampilan dan layout serta 

sistem yang sederhana akan memudahkan peserta didik dalam 

memanfaatkan teknologi dan menu yang ada, dengan kemudahan pada 

panel yang disediakan. 

Namun pada tampilan sebelumnya telah mendapat perbaikan 

dalam segi pemilihan warna, layout serta pemilihan font yang 

digunakan. Hal itu setelah peneliti melakukan bimbingan oleh pakar 

media dalam hal ini pakar website yaitu Anies Erfan DB, yang 

memberikan saran dan masukan mengenai pembuatan website. Beliau 

mengatakan bahwa pada tampilan sebelumnya, pemilihan warna dan 

layout kurang menunjukkan kelembagaan dari website yang dibuat. 

Pemilihan warna dan layout harus selalu memperhatikan untuk siapa 

website itu dibuat. 
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Dengan adanya masukan tersebut maka peneliti melakukan revisi 

dan perbaikan pada website. Merubah warna dasar menjadi abu-abu 

putih serta merubah layout, tampilan website SD Negeri Jatisari 

Semarang kali ini lebih pantas untuk sebuah website lembaga daripada 

sebelumnya.  

Peneliti semaksimal mungkin mencantumkan identitas sekolah 

dengan lengkap. Dari segi identitas sekolah hal ini sangat diperlukan, 

dengan demikian user/pengguna yang mengunjungi website mengetahui 

keberadaan sekolah dengan benar. Alamat sekolah disajikan secara 

lengkap disertai dengan nomor telepon. Nama situs web dibuat dengan 

domain sch.id (School Indonesia). Domain tersebut memang sudah ada 

ketentuannya dimana untuk sekolah adalah dengan menggunakan 

sch.id. Sedangkan untuk nama situs bagian depan diambil dari nama 

sekolah yaitu sdnjatisarismg. Sehingga diperoleh domain untuk SD 

Negeri Jatisari Semarang adalah sdnjatisarismg.sch.id. Hal tersebut 

sesuai dengan ketentuan pembuatan domain yang penulis unduh dari 

http://www.geocities.com/roffl/domain_name.htm. 

Isi situs website yang sesuai dengan Jasmadi (2004:229), dalam 

bukunya menyatakan bahwa salah satu fungsi website adalah sebagai 

fungsi informasi seperti news, profile company, library, referensi dan 

lain-lain, sehingga peneliti mencantumkan penjelasan tentang lembaga 

mulai dari visi misi, informasi staf pengajar, lembaga, kolom berita. 

Website diupdate oleh admin di SD Negeri Jatisari Semarang, untuk 
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berita biasanya di isi saat ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

sekolah. Selain itu juga di sediakan menu download tujuannya agar user 

bisa memperoleh informasi dan mempelajarinya lebih lanjut. Untuk 

bisa mendownload artikel-artikel yang ada di dalam website usertidak 

perlumendaftar menjadi anggota website tersebut. Hal ini dimaksudkan 

agar siapapun baik dari warga sekolah maupun masyarakat luas dapat 

melihat perkembangan SD Negeri Jatisari Semarang dengan bebas dan 

terbuka sehingga ke depannya masukan yang diperuntukkan untuk 

kebaikan sekolah dapat ditampung dan dipelajari oleh pihak sekolah. 

Segi layanan masyarakat juga menjadi aspek penting dalam 

pembuatan website untuk sekolah. Dalam website dicantumkan 

informasi tentang lembaga, serta memberikan informasi tentang 

penerimaan siswa baru. Kontak lembaga juga dicantumkan di dalam 

website, hal ini dimaksudkan agar user bisa menghubungi admin jika 

ada keperluan atau membutuhkan informasi tambahan yang berkaitan 

dengan SD Negeri Jatisari Semarang.  

Website SD Negeri Jatisari Semarang juga menyediakan menu 

search untuk pencarian data, tujuannya untuk memudahkan pengunjung 

dalam pencarian isi website. 

Melihat dari kualitas website, website dibuat agar mudah diakses 

pengunjung yaitu salah satunya di daftarkan dalam google (mesin 

pencari), harapannya bagi user yang belum mengetahui alamat website 

SD Negeri Jatisari Semarang, bisa langsung mencarinya dalam google, 
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jika sudah ditemukan maka langsung di klik link yang ada di dalamnya 

saja, sehingga bisa mengakses website SD Negeri Jatisari Semarang. 

Untuk tampilan website, sesuai dengan yang disampaikan bahwa 

penggunaan multimedia telah memungkinkan pembuatan situs web 

yang dinamis dan interaktif, yaitu dengan memadukan tampilan teks 

dan animasi, suara dan video, sehingga penulis menggunakan warna 

yang sesuai dengan karakter siswa SD yaitu dengan warna dominan 

abu-abu dan putih, serta menggunakan font yang standar agar mudah 

dibaca oleh pengunjung. 

Peneliti mendapat tanggapan positif dalam penerapan website 

sekolah ini,karena baik siswa maupun guru menilai produk tersebut 

dapat dijadikan alternatif pemberian informasi di SD Negeri Jatisari 

Semarang. Banyak informasi yang di sampaikan melalui website seperti 

profil sekolah, kegiatan yang akan diselenggarakan 

pihaksekolah,pengumuman-pengumumanmengenai sekolah,serta 

perangkat pembelajaran yang bisa diunduh/ di dapat dari website 

tersebut. 

Pengelolaan website sekolah di SD Negeri Jatisari Semarang, 

untuk kedepannya diharapkan dipegang oleh admin dari pihak sekolah, 

agar website tetap dapat dimanfaatkan dalam proses pemberian 

informasi. Dalam hal ini pihak sekolah mengupdate informasi baru 

tentang keadaan sekolah dan kegiatannya.  
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Kesiapan untuk penerapan website sekolah di SD Negeri Jatisari 

Semarang dapat dijelaskan dari tiga faktor yaitu: (1) SDM guru dan 

karyawan, dimana proses informasi disampaikan oleh guru dan 

karyawan sebagai pihak yang mengetahui lebih awal kegiatan yang ada 

di sekolah. Kompetensi yang harus dimiliki guru dan karyawan untuk 

dapat mengelola website diantaranya kemampuan dalam menggunakan 

internet, mengetahui bagaimana cara mengupload berita, materi atau 

segala informasi yang ingin disampaikan melalui website; 

(2)Ketersediaan sarana dan prasarana, kebutuhan dasar dalam 

pembuatan website diantaranya: (a) Perangkat keras (Hardware) utama, 

yang meliputi Prosesor pentium IV ke atas;memori RAM 32MB (64MB 

dianjurkan); hard disk minimal 500 MB, monitor SVGA 800x600 pixel; 

Perangkat lunak (Software) utama xampp, internet explore atau mozilla 

firefox, master CMS (Content Management System) Wordpress; 

perangkat lunak (Software) pendukung seperti photoshop, corel (grafis), 

flash, macromedia dreamweaver 8, serta hosting dan domain yang 

sistemnya sewa pertahun serta koneksi internet. Untuk masalah 

hardware tersebut, tidak menjadi kendala yang berarti hal ini karena 

website  ini nantinya bisa diakses dengan koneksi internet dari mana 

saja, baik itu diwarnet, dirumah ataupun dimana saja selama masih 

terkoneksi dengan internet. 

Selain dari segi fasilitas akses, yang perlu dipersiapkan 

selanjutnya adalah pengelolaan website sekolah tersebut. Pengelolaan 
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program ini memegang peranan penting dalam jalannya proses 

pemberian informasi. Pengelola atau administrator bertugas 

mengendalikan jalanya program, baik itu mengupload informasi, 

membalas pesan, dan menerima tanggapan dari pengunjung. 

Faktor yang ketiga untuk kesiapan penerapan website adalah 

kesiapan siswa, profil pengunjung websitekhususnya siswa SD Negeri 

Jatisari Semarang adalah seseorang yang mempunyai motivasi 

kebutuhan mandiri yang tinggi dan memiliki komitmen untuk 

mendapatkan informasi secara sungguh-sungguh karena kebutuhan 

informasi sepenuhnya berada pada diri itu sendiri, dan yang kedua 

adalah senang dengan internet dan melakukan kajian-kajian, gemar 

membaca demi pengembangan diri secara terus-menerus, dan yang 

menyenangi kebebasan (Loftus, 2001). 

Menurut Shroff, Vogel, Coombes & Lee dalam jurnal CAIS 2007 

Volume 19, berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakanya ada 

empat hal yang mempengaruhi motivasi seseorang untuk melakukan 

aktivitas dalam hal ini adalah kebutuhan akan informasi yaitu 

keingintahuan (Curiosity), keikutsertaan (Engagement), kontrol 

(Control) dan tantangan (Challenge), Dari hasil penelitiannya tersebut 

juaga disimpulkan bahwa motivasi dari seorang siswa memiliki 

pengaruh  yang  besar terhadap prestasi dan kompetensi akademik tanpa 

terpengaruh pada kemampuan akademik pelajar tersebut.  
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Pengembangan website ini, produk dikembangkan semaksimal 

mungkin mempunyai empat unsur motivasi tersebut. Hal ini 

diwujudkan dengan berbagai fasilitas yang ada. Fasilitas tersebut adalah 

menu kolom berita, download, statistic situs, send article, shoutmix,. 

Keterkaitan fasilitas dengan empat faktor motivasi tersebut adalah 

sebagai berikut, yaitu: (1) Keingintahuan.Kolom berita dapat 

merangsang rasa keingintahuan karena informasi yang terbaru di SD 

Negeri Jatisari Semarang dapat diperoleh dalam website; (2) 

Keikutsertaan. Website ini  mendorong  keikutsertaan  dari  peserta  

karena  memungkinkan  partisipasi yang lebih besar dari peserta dan 

meningkatkan kontribusi informasi dari peserta. Dengan menjadi 

anggota dari website dapat memperoleh menu tambahan yaitu bisa 

mengirim artikel ke dalam website dan mendownload materi yang ada 

di dalamnya; (3) Kontrol.Kontrol dapat dilihat dari adanya shoutmix 

yang dapat dimanfaatkan user untuk meninggalkan pesan secara 

singkat; (4) Tantangan.Tantangan  dapat dilihat dari adanya menu send 

article, bagi user yang telah mendaftarkan diri, dimana user dapat 

mengirimkan artikel yang nantinya akan dapat di baca oleh semua 

pengunjung website, untuk artikel yang telah dikirim tentunya harus di 

confirm terlebih dahulu agar dapat ditampilkan di dalam website.  

Hal ini dilakukan untuk menjaga agar isi website tetap sesuai 

dengan norma-norma yang berlaku. Selain itu juga terdapat menu 
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komentar untuk masing masing artikel atau berita yang telah di upload 

di dalam website. 

 

 

3. Hasil Uji Produk 

a. Penilaian Ahli 

Pada pembuatan website sekolah dengan CMS Wordpressini 

dilakukan review oleh ahli. Ahli (pakar) yang berkompeten dalam 

penelitian ini adalah Anies Erfan DB, selaku alumni Jurusan 

Teknologi Pendidikan, dosen mata kuliah Pengembangan Website 

dan E-Learning Jurusan Teknologi Pendidikan UNNES serta 

merupakan guru TIK di SMK Negeri 6 Semarang. Setelah melihat 

dan mencoba sendiri produk website SD Negeri Jatisari Semarang, 

berikut adalah hasil angket ditunjukkan pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Analisis Angket Validasi Ahli 

No Kriteria Penilaian 
Baik Cukup Kurang

1. Kecepatan Akses Website 
  a. Membuka tampilan awal √ 
  b. Membuka konten/ isi √ 
  c. Hasil pencarian informasi √ 
  d. Kecepatan unduh data (download) √ 
2. Usability 

  
a. Konten mudah dibaca, dimengerti  
    dan dipahami √ 

  b. Pemilihan font huruf  √ 
  c. Desain dan tata letak konten (layout) √ 
  d. Struktur menu dan navigasi √ 
  e. Pemilihan warna dan background √ 
3. Konten/ Isi 
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a. Informasi yang ditampilkan jelas  
   dan lengkap √ 

  
b. Informasi yang ditampilkan       

bermanfaat bagi pengunjung √ 
  c. Kualitas informasi yang diberikan √ 

  
d. Informasi yang ditampilkan aktual 

(terupdate) dan terpercaya √ 
4. Layanan Publik 
  a. Layanan Informasi √ 
  b. Layanan Interaksi √ 

 

Jawaban responden terhadap pertanyaan angket tersebut 

diketahui bahwa dalam penelitian dan pengembangan website 

sekolah dengan CMS Wordpress sebagai alternatif pemberian 

informasi ini sudah dapat dikatakan baik dan layak untuk diterapkan 

pada SD Negeri Jatisari Semarang. 

 

b. Penilaian Peserta Didik 

Hasil penelitian ini diperoleh dari proses uji coba produk. 

Dengan mengacu pada aspek penilaian produk dan penerapannya di SD 

Negeri Jatisari Semarang. 

Hasil analisis angket yang diisi oleh siswa sebagai responden 

yaitu sebanyak 25 siswa yang dipilih secara acak supaya data yang 

diperoleh lebih valid dan obyektif, di dapatkan  hasil analisis skor 

sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Skor Angket untuk Kriteria Identitas 
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NO Indikator 
Item 

Soal 
Skor 

Persen- 

tase 

Kategori 

1 Nama lembaga tertulis 

dalam situs web 

1 25 100% B 

2 Simbol/logo lembaga 

disajikan dalam situs web 

2 25 100% B 

3 Alamat kantor, nomer 

telepon, nomer fax, email 

disajikan dalam situs web 

3 25 100% B 

4 Alamat situs web 

menggunakan domain sch.id 

4 25 100%  

B 

5 Alamat situs web sesuai 

dengan nama/singkatan 

lembaga 

5 25 100% B 

6 Nama situs web mudah 

diingat 

6 25 100% B 

7 Nama situs web sesuai 

dengan standard yang 

ditentukan oleh lembaga 

pendidikan 

7 21 84% B 

Rata-rata 97,71% B 

Berdasarkan tabel diatas, kriteria identitas dalam website SD Negeri 

Jatisari Semarang memiliki kualitas kelayakan 97,71%  atau dalam kriteria 

Baik (B). Responden menilai bahwa website sudah layak, hal ini dapat 

dilihat dari skor tertinggi dengan persentase 100% dan skor terendah 84%. 

 

Tabel 4.3 Skor Angket untuk Kriteria Isi Situs Web 
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NO. Indikator 
Item 

Soal 
Skor 

Persen- 

Tase 

Kategori 

1 Dalam situs web terdapat 

penjelasan tentang lembaga 

8 25 100% B 

2 Dalam situs web terncantum 

visi dan misi lembaga 

9 25 100% B 

3 Dalam situs web 

mencantumkan tugas, 

pokok, dan fungsi lembaga 

10 25 100% B 

4 Dalam situs web tersedia 

struktur organisasi lembaga 

11 25 100% B 

5 Situs web menyediakan 

informasi pejabat lembaga 

12 14 56% CB 

6 Situs web memiliki kolom 

berita 

13 25 100% B 

7 Informasi dalam situs web 

ini diperbaharui 

14 25 100% B 

8 Pembaharuan isi dilakukan 

dalam 

a. Harian 

b. Mingguan 

c. Bulanan 

15 25 100% B 

9 Fitur diupdate dalam 1 

minggu terakhir? (dihitung 

7 hari kebelakang dari hari 

pengecekan) 

16 7 28% KB 

10 Berita/artikel pada situs web 

mudah di download/dicetak 

17 25 100% B 

Rata-rata 88,4% B 
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Berdasarkan tabel diatas, kriteria isi situs website SD Negeri 

Jatisari Semarang memiliki kualitas kelayakan 88,4%  atau dalam 

kriteria Baik (B). Responden menilai bahwa website sudah layak, 

hal ini dapat dilihat dari skor tertinggi dengan persentase 100% dan 

skor terendah 28%. 

Tabel 4.4 Skor Angket untuk Kriteria Layanan Masyarakat 

NO. Indikator 
Item 

Soal 
Skor 

Persen- 

Tase 

Kategori 

1 Layanan informasi 

a. Situs web memberikan 

informasi tentang 

lembaga 

18 25 100% B 

 b. Situs web memberikan 

informasi tentang 

penerimaan siswa baru 

19 0 0% TB 

2 Layanan Interaksi 

a.  Situs web menyediakan 

layanan kontak 

lembaga (layanan 

pengaduan, pertanyaan 

melalui email atau form 

yang telah disediakan) 

20 25 100% B 

b. Situs web menampilkan 

tanggapan atas 

pengaduan/pertanyaan 

yang diberikan dan bisa 

dibaca pengunjung 

21 25 84% B 

Rata-rata   75% B 
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Berdasarkan tabel diatas, kriteria Layanan Masyarakat dalam 

website SD Negeri Jatisari Semarang memiliki kualitas kelayakan 

75%  atau dalam kriteria Baik (B). Responden menilai bahwa 

website sudah layak, hal ini dapat dilihat dari skor tertinggi dengan 

persentase 100% dan skor terendah 0%. 

Tabel 4.5 Skor angket untuk Kriteria Fitur 

NO Indikator 
Item 

Soal 
Skor 

Persen- 

tase 

Kategori 

1 Ada email pengelola/admin 22 25 100% B 

2 Ada email kepala lembaga 23 13 52% CB 

3 Ada email pejabat lembaga 24 13 52% CB 

4 Ada email saran/Kontak 

lembaga 

25 25 100% B 

5 Ada Webmail lembaga 26 14 56% CB 

6 Forum diskusi 27 25 100% B 

7 Fasilitas pencarian data 28 25 100% B 

8 Link ke lembaga terkait 29 25 100% B 

9 Link ke lembaga swasta 30 4 16% TB 

10 Link ke lembaga media 31 24 96% B 

11 Fasilitas buku tamu 32 25 100% B 

Rata-rata 79,27% B 

Berdasarkan tabel diatas, kriteria Fitur dalam website SD 

Negeri Jatisari Semarang memiliki kualitas kelayakan 79,27%  atau 

dalam kriteria Baik (B). Responden menilai bahwa website sudah 

layak, hal ini dapat dilihat dari skor tertinggi dengan persentase 

100% dan skor terendah 16%. 
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Tabel 4.6 Skor Angket untuk Kriteria Kualitas 

NO Indikator 
Item 

Soal 
Skor 

Persen- 

Tase 

Kategori 

1 Situs web mudah diakses 

pengunjung 

33 22 88% B 

2 Teks yang disajikan dapat 

dibaca dan mudah 

dipahami? 

34 24 96% B 

3 Setiap halaman 

menggunakan jenis dan 

ukuran huruf yang sama 

35 15 60% CB 

4 Dalam situs web warna teks 

dengan latar belakang 

kontras 

36 22 88% B 

5 Dalam situs web warna 

yang digunakan di setiap 

halaman konsisten 

37 22 88% B 

6 Fungsi dan fitur website 

dapat berfungsi dengan baik 

menggunakan browser 

Internet Explorer 

38 24 96% B 

7 Fungsi dan fitur website ini 

dapat berfungsi dengan baik 

menggunakan browser open 

source / Mozilla Firefox 

39 24 96% B 

Rata-rata 87,43% B 

Berdasarkan tabel diatas, kriteria kualitas dalam website SD 

Negeri Jatisari Semarang memiliki kualitas kelayakan 87,43%  atau 

dalam kriteria Baik (B). Responden menilai bahwa website sudah 
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layak, hal ini dapat dilihat dari skor tertinggi dengan persentase 

100% dan skor terendah 60%.  

Secara keseluruhan penilaian terhadap website SD Negeri 

Jatisari Semarang memiliki kualitas kelayakan 85,6% atau dalam 

kriteria Baik. Dalam website ini menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami dan dibuat hyperlink sehingga user dapat menjelajah isi 

website sesuai dengan keinginannya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka 

website sekolah di SD Negeri Jatisari Semarang dapat dimanfaatkan 

sebagai alternatif pemberian informasi. Penggunaannya mudah yaitu 

admin mengupdate informasi yang berkaitan dengan SD Negeri 

Jatisari Semarang untuk ditampilkan dalam website sehingga 

informasi bisa diakses kapanpun dan dimanapun selama ada koneksi 

dengan internet, dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi berkaitan dengan SD Negeri Jatisari 

Semarang mulai dari visi misi sampai pada kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan. 

 

4. Keefektifan Website Sekolah sebagai Alternatif Pemberian 

Informasi 

Pengujian keefektifan pemberian informasi dengan website 

sekolah tersebut menggunakan uji t satu sampel (uji pihak 

kiri).Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 
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Ho  : rata-rata pemberian informasi di SD Negeri Jatisari Semarang 

serendah rendahnya 75        

Ha: rata-rata pemberian informasi di SD Negeri Jatisari Semarang 

lebih  rendah  dari  75 

Ho  ≥  75 

Ha <  75 

Hasil angket siswa setelah mendapatkan pemberian informasi 

baru dengan website sekolah pada hari Kamis, 20Maret 2014, 

diperoleh rata-rata sebesar 82.4; simpangan baku sebesar 1,509; 

dengan jumlah sampel sebanyak 25 siswa. 

Hasil perhitungan diperoleh  = 23.13 sedangkan untuk 

α = 5 % dengan dk = (25-1) = 24, diperoleh  = 1,711. Kriteria 

pengujian, Ho ditolak apabila  ≤  , karena  ≥  

maka Ho diterima, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pemberian 

informasi setelah menggunakan website serendah-rendahnya 75 dapat 

tercapai. Perhitungan selengkapnya pada lampiran. 

 

B. Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 4 Januari sampai dengan 

20Maret 2014 dan terbagi menjadi tiga tahap yang dipaparkan berikut ini. 

Tahap awal, diantaranya melakukan observasi dan dokumentasi serta 

wawancara di lokasi penelitian yaitu di SD Negeri Jatisari 
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Semarangmengenai model pemberian informasidan sarana dan prasarana 

yang ada di sekolah tersebut. Melakukan penyusunan naskah website, mulai 

dari menu dan isi dari website tersebut.  

Web sekolah yang peneliti produksi ini dapat dikatakan layak untuk 

dimanfaatkan sebagai media dalam proses penyampaian informasi di 

sekolah, jika terlebih dahulu naskah web ini di uji dan di validasi oleh pakar 

website. Sehingga web sekolah yang telah dirancang oleh penulis, dilakukan 

uji validasi oleh ahli terlebih dahulu. 

Tahap utama, meliputi pembuatan website SD Negeri Jatisari 

Semarang dengan menggunakan software CMS Wordpress, validasi website 

oleh pengkaji yang sama dengan pengkaji naskah. Selanjutnya peneliti 

melakukan uji coba.  

Tahap akhir adalah uji coba produk pada siswa SD Negeri Jatisari 

Semarangdan pengisian angket kepada siswa Negeri Jatisari Semarang. 

Dengan demikian keefektifan web sekolah dapat dilihat melalui hasil 

angket, kemudian dilihat keefektifannya dalam pemberian informasi, 

dibandingkan dengan sebelumnya.  

Website sekolah yang dikembangkan dalam penelitian ini 

memanfaatkan program aplikasi komputer Wordpressdengan bantuan 

program photoshop untuk mengedit gambar statis yang akan digunakan, 

program Macromedia Dreamweaver untuk membuat aplikasi web, aplikasi 

xampp yang berfungsi sebagai server database dan koneksi ineternet 
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tentunya. Hasilnya adalah website sekolah yang dapat digunakan sebagai 

alternatif pemberian informasi di SD Negeri Jatisari Semarang. 

Melihat website sekolah yang dihasilkan, maka produk ini telah 

memenuhi syarat untuk digunakan sebagai media pemberian informasi 

khususnya di SD Negeri Jatisari Semarang. Hal ini dapat dilihat dari 

ketercapaian indikator program hasil angket validasi ahli yang menyatakan 

sudah layak untuk dimanfaatkan dan hasil angket tanggapan peserta didik 

sebesar 85,6%. 

Ujicoba produk terhadap responden dilakukan setelah terlebih 

dahulu website sekolah dengan Wordpressinidireview oleh para pakar atau 

ahli, yang terdiri dari alumni serta dosen Kurikulum dan Teknologi 

Pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kelemahan dan 

kekurangan produk tersebut, sehingga apabila ada hal yang masih kurang 

baik, dapat dilakukan revisi atau perbaikan. 

Menurut ahli, kriteria penilaian website SD Jatisari Semarang telah 

sudah cukup baik. Hal itu dijelaskan secara rinci mulai dari kecepatan akses 

website yang berupa kecepatan membuka tampilan, isi maupun kecepatan 

dalam mengunduh data sudah nyaman untuk sebuah website sekolah.  

Dalam segi usability, konten mudah dibaca, dimengerti dan 

dipahami oleh para pengunjung. Pemilihan font huruf, desain dan tata letak 

konten ( 

layout), struktur menu dan navigasi serta pemilihan warna dan background 

juga dinilai dalam kategori baik. Pemilihan huruf serta layout disesuaikan 
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dengan untuk siapa website itu dibuat sehingga dengan melihat secara 

sekilas saja pengunjung pasti akan tahu bahwa itu merupakan website suatu 

lembaga sekolah.  

Konten/ isi dari website sudah termasuk dalam kategori baik pula. 

Informasi yang ditampilkan cukup jelas dan lengkap, bermanfaat bagi 

pengunjung, berkualitas serta cukup update dan terpercaya. Berbagai 

informasi mengenai keadaan SD Negeri Jatisari Semarang ditampilkan 

dalam website. Termasuk pengumuman serta artikel yang selalu dibuat agar 

pengunjung mengetahui keadaan yang sebenarnya pada sekolah. Seperti 

kegiatan sekolah, jadwal ujian dan lain sebagainya. 

Menurut ahli, identitas situs lembaga yang di dalamnya ada alamat 

lembaga dan alamat situs lembaga sudah dinyatakan baik, dalam website 

ditampilkan alamat daan identitas lembaga  pada header dan profil, 

sedangkan untuk nama situs lembaga atau domain dibuat dengan standar 

yang sudah ditentukan yaitu menggunakan sch.id (school Indonesia). 

Layanan masyarakat dalam website yang meliputi layanan informasi 

dan layanan interaksi sudah dinyatakan baik, untuk layanan informasi 

banyak informasi tentang sekolah yang diupload dalam internet sehingga 

sudah layak untuk di gunakan. 

Hasil analisis angket tanggapan responden, secara keseluruhan 

diperoleh data sebesar 85,6% atau dalam kriteria baik, responden sepakat 

bahwa produk sudah layak dan dapat dimanfaatkan sebagai alternatif 

pemberian informasi di SD Negeri Jatisari Semarang.  



78 
 

 
 

Masing-masing kriteria website ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Kriteria identitas dalam website SD Negeri Jatisari Semarang memiliki 

kualitas kelayakan 97,71%  atau dalam kriteria Baik (B).  Kriteria isi situs 

website SD Negeri Jatisari Semarang memiliki kualitas kelayakan 88,4%  

atau dalam kriteria Baik (B). Kriteria Layanan Masyarakat dalam website 

SD Negeri Jatisari Semarang memiliki kualitas kelayakan 75% atau dalam 

kriteria Baik (B).Kriteria Fitur dalam website SD Negeri Jatisari Semarang 

memiliki kualitas kelayakan 79,27% atau dalam kriteria Cukup Baik (B). 

Dan kriteria kualitas dalam website SD Negeri Jatisari Semarang memiliki 

kualitas kelayakan 87,43%  atau dalam kriteria Baik (B). 

Pemberian informasi menggunakan web sekolah memberikan 

peningkatan hasil informasi yang diperoleh siswa, karena dapat membantu 

pemahaman siswa tentang kegiatan sekolah dan hal lain yang relatif abstrak 

menjadi lebih konkrit. Sedangkan keefektifan dari website sekolah 

berdasarkan pengisian angket oleh responden yaitu hasil angket siswa 

setelah mendapatkan pemberian informasi baru dengan website sekolah 

pada hari Kamis, 20 Maret 2014, diperoleh rata-rata sebesar 82.4; 

simpangan baku sebesar 1,509; dengan jumlah sampel sebanyak 25 siswa. 

Hasil perhitungan diperoleh  = 23.13 sedangkan untuk α = 5 

% dengan dk = (25-1) = 24, diperoleh  = 1,711. Kriteria pengujian, Ho 

ditolak apabila  ≥ , karena  ≥  maka Ho diterima, 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata pemberian informasi setelah 
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menggunakan website serendah-rendahnya 75 dapat tercapai. Perhitungan 

selengkapnya pada lampiran. 

Manfaat website diantaranya yaitu menurutJasmadi (2004) dalam 

bukunya yang menyatakan bahwa salah satu fungsi website adalah sebagai 

fungsi informasi.Secara konkrit manfaat yang diperoleh dengan penerapan 

website sekolah di SD Negeri Jatisari Semarang dapat dilihat dari dua sudut, 

yaitu yang pertama dari sudut peserta didik, dengan adanya pemberian 

informasi melalui website dapat memotivasi siswa untuk mendapatkan 

informasi terbaru mengenai kegiatan sekolah sehingga harapannya siswa 

dapat ikut serta dan berpartisipasi aktif. 

Manfaat yang diperoleh dengan penerapan website dari sudut 

pandang yang kedua adalah dari sudut guru dan karyawan, dengan adanya 

website manfaat yang dapat diperoleh guru dan karyawan adalah mudah 

melakukan pembaharuan informasi, mengembangkan diri terhadap 

teknologi informasi dan komunikasi, guru dapat memberikan hasil nilai 

ujian dan ulangan harian serta memberikan pengumuman-pengumuman 

yang berkaitan dengan SD Negeri Jatisari Semarang. 
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BAB  5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan: 

1. Website sekolah SD Negeri Jatisari menggunakan Wordpress 

Content Management System sudah mampu digunakan sebagai 

alternatif pemberian informasi. Dengan tampilan yang sederhana 

dan interface yang familiar, website yang dikembangkan telah 

memberikan informasi seputar keadaan sekolah mulai dari profil 

sekolah, kegiatan sekolah, kalender akademik, kontak, halaman 

download, serta artikel-artikel yang mampu menjawab segala 

kebutuhan informasi baik untuk warga sekolah mapun masyarakat 

luas.  

2. Berdasarkan penilaian produk dan penerapan website SD Negeri 

Jatisari Semarang yang telah dianalisis, website tersebut sudah 

cukup efektif untuk digunakan sebagai alternatif pemberian 

informasi. Hal itu dibuktikan dengan uji kelayakan produk serta 

penilaian tentang website yang menyatakan sudah layak untuk 

dimanfaatkan. Pemberian informasi menggunakan web sekolah 

memberikan peningkatan hasil informasi yang diperoleh siswa 
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maupun masyarakat, karena mampu membantu mereka dalam 

mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. 

B. Saran 

Saran yang dapat penulis berikan untuk perbaikan dan penelitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut. 

a. Mengoptimalkan pengelolaan website SD Negeri Jatisari Semarang 

sebagai alternatif pemberian informasi. 

b. Memberi bekal dan meningkatkan kompetensi guru SD Negeri Jatisari 

Semarang dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. 

c. Tersedianya internet dan hotspot area yang memadai pada lingkungan 

SD Negeri Jatisari Semarang agar informasi bisa lebih cepat dan mudah 

diperoleh oleh pihak-pihak terkait. 

d. Mempublikasikan website SD Negeri Jatisari Semarang melalui surat 

edaran dengan cara mencantumkan pada kop surat dan 

mendaftarkannya pada search engine agar mudah di akses oleh 

pengunjung. 
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KISI – KISI DAN LAYOUT INSTRUMEN PENELITIAN 
 
Judul penelitian : Pengembangan Website Sekolah dengan 

Menggunakan Wordpress Content Management System Sebagai 

Alternatif Pemberian Informasi di SD Negeri Jatisari Semarang  

 

 
 
Fokus Penelitian 
(aspek – aspek 
yang diungkap) 

Indikator Penelitian/aspek 
substansi 

Instrumen 
penelitian 

Pandangan umun 
tentang SD 
Negeri Jatisari 
Semarang 

1. Visi, misi, kompetensi dan tujuan 
SD Negeri Jatisari Semarang 

2. Fasilitas di SD Negeri Jatisari 
Semarang 

3. Penggunaan Sekolah 
4. Keadaan Guru dan Siswa 

Observasi dan 
dokumentasi 
 
 

Pemberian 
Informasi di SD 
Negeri Jatisari 
Semarang 

1. Model pemberian informasi di SD 
Negeri Jatisari Semarang 

Wawancara 

Produk Website 
SD Negeri 
Jatisari Semarang 

1. Identitas situs web lembaga 
2. Isi situs web 
3. Layanan masyarakat 
4. Fitur situs web 
5. Kualitas situs web 

Angket 

Kefektifan 
Website Sekolah 
di SD Negeri 
Jatisari Semarang 

1. Kecepatan informasi 
2. Kenyamanan perolehan informasi 
3. Update informasi terbaru 
4. Biaya informasi 
5. Hasil informasi 

Angket 
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Lembar Observasi 
 

Hari /Tanggal :  
Waktu  :  
Tempat  :  
 

1. Model pemberian informasi di SD Negeri Jatisari Semarang 
Aspek yang Diamati Hasil Pengamatan Keterangan 

1. Model pemberian 
informasi di SD Negeri 
Jatisari Semarang 

2. Apakah pemberian 
informasi yang di 
terapkan di SD Negeri 
Jatisari Semarang 
sekarang sudah efektif. 

3. Kendala apa yang sering 
di hadapi dalam 
pemberian informasi 
model tersebut. 

  

 
2. Profil SD Negeri Jatisari Semarang 

Aspek yang Diamati Hasil Pengamatan Keterangan 

1. Visi 
2. Misi 
3. Tujuan 
4. Fasilitas 
5. Penggunaan Sekolah 
6. Keadaan Guru dan Siswa 

  

 
3. Keberadaan Website SD Negeri Jatisari Semarang 

Aspek yang Diamati Hasil Pengamatan Keterangan 

1. Apakah SD Negeri Jatisari 
Semarang sudah memiliki 
website 

2. Jika sudah memiliki, apa 
peranannya bagi proses 
pemberian informasi di 
SD Negeri Jatisari 
Semarang 
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KISI-KISI INSTRUMENPENILAIANWEBSITE  

DI SD NEGERI JATISARI SEMARANG 

 

NO VARIABEL SUB VARIABEL 
JUMLAH 

ITEM SOAL 
NO. ITEM 

SOAL 
BENTUK 

INSTRUMEN
1 Identitas Situs 

Web Lembaga 
a. Identitas Sekolah (Logo, 

alamat, telp, fax, email, 
dll) 

b. Standarisasi untuk 
website sekolah  

3 
 

 
3 

1,2,3 
  

 
4,5,6,7 

 

Check list 

2 Isi Situs Web a. Penjelasan  tentang 
keorganisasian lembaga 
(visi misi, pejabat, 
struktur organisasi, dll) 

b. Keberadaan informasi 
dalam situs web (berita) 

c. Pembaharuan isi situs web
d. Kemudahan mengakses 

situs web (download) 

5 
 

 
 
 
1 
 
3 
 
1 

8,9,10,11,12 
 
 
 
 

13 
 

14,15,16 
 

17 

Check List 

3 Layanan 
Masyarakat 

a. Layanan informasi 
b. Layanan interaksi 

1 
1 

18 
19 

Check List 

4 Fitur Situs Web a. Ketersediaan informasi 
email yang lengkap 

b. Ketersediaan fasilitas 
web (forum, pencarian, 
link, buku tamu) 

5 
 
6 

20,21,22,23,24 
 

25,26,27,28,29,
30 

 

Check List 

5 Kualitas Situs Web a. Kemudahan mengakses 
web (secara umum) 

b. Standarisasi penulisan 
content dalam web (font, 
size, warna, konsistensi) 

c. Kemudahan mengakses 
web dengan browser 

1 
 
4 
 
 
2 

31 
 

32,33,34,35 
 
 

36,37 

Check List 
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LEMBAR OBSERVASI 

 

 

 

LEMBAR OBSERVASI PENGEMBANGAN WEBSITE SEKOLAH 

SEBAGAI ALTERNATIF PEMBERIAN INFORMASI 

NO ASPEK YANG DIAMATI YA TIDAK  KETERANGAN 

1. Admin mengupdate berita dalam web 

sekolah 

   

2. Admin mengupdate artikel dalam 

web sekolah 

   

3. Admin membalas pesan singkat pada 

web sekolah 

   

5. Admin mengelola user yang telah 

terdaftar 

   

6. Admin memposting pengumuman 

untuk di download 

   

7. Admin mengelola menu manager    

8. Admin mengelola page manager    

9. Admin mengelola block manager    

10. Admin mengelola file manager    

11. Admin mengelola link manager    

12. Admin mengelola galery manager    

 
 

 

 

 

 

 

 

Nama : 

Guru : 
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RUBRIK PENSEKORAN 

 

NO. ASPEK YANG DIAMATI SKOR 

1. Admin mengupdate berita dalam web sekolah 1 

2. Admin mengupdate artikel dalam web sekolah 1 

3. Admin membalas pesan singkat pada web sekolah 1 

5. Admin mengelola user yang telah terdaftar 1 

6. Admin memposting pengumuman untuk di download 1 

7. Admin mengelola menu manager 1 

8. Admin mengelola page manager 1 

9. Admin mengelola block manager 1 

10. Admin mengelola file manager 1 

11. Admin mengelola link manager 1 

12. Admin mengelola galery manager 1 

 ∑ Aktivitas total 12 

 

Untuk mengetahui kinerja admin digunakan rumus: 

P(s)  = S/N x 100% 

P(s) = persentase sub variabel 

S  = jumlah skor tiap sub variabel 

N = jumlah skor maksimum 

Respon 

76% ≤ skor ≤ 100%   Baik 

51% ≤ skor ≤ 75%   Cukup Baik 

26% ≤ skor ≤ 50%   Kurang Baik 

0% ≤ skor ≤ 25%   Tidak Baik 
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Identitas Informan 

a. Nama Lengkap : 

b. Jenis kelamin  : 

c. Pekerjaan   : 

d. Pendidikan Terakhir : 

e. Alamat   : 

 

Daftar Item Wawancara 

1. Menurut anda, bagaimana proses perolehan informasi antara sebelum 

dan sesudah adanya website? 

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………… 

2. Dari hal tersebut manakah yang lebih efektif, apakah sebelum atau 

sesudah adanya website? 

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………… 

3. Apakah hambatan yang dihadapi terhadap proses perolehan informasi 

melalui website? 

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………… 

4. Apakah dengan website, informasi yang diperoleh lebih cepat? 

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

PEDOMAN WAWANCARA 
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…………………………………………………………………………

…………………… 

 

 

5. Apakah website mudah untuk diakses? 

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………… 

6. Apakah informasi yang ada dalam website bermanfaat untuk Anda? 

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………… 

7. Bagaimanakah anda mengakses website tersebut? 

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………… 

8. Apakah anda merasa nyaman memperoleh informasi dari website? 

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………… 

9. Apakah dengan adanya website, informasi tentang sekolah mudah 

diperoleh? 

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………… 



95 
 

 
 

10. Apakah informasi yang ada di website di update dengan rutin? 

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………… 

11. Antara sebelum dan sesudah adanya website, apakah ada perbedaan 

informasi yang Anda peroleh? 

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………… 

12. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya website di SD Negeri 

Jatisari Semarang? 

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………… 
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 INSTRUMEN PENILAIAN WEBSITE 

 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Di isi oleh guru, siswa atau karyawan SD Negeri Jatisari Semarang 
2. Penilaian dilakukan berdasarkan prosedur dan standar penilaian yang 

sudah ditetapkan sebelumnya 
 
 

NAMA LEMBAGA SDN Jatisari Semarang 

 
Alamat Website http://sdnjatisarismg.sch.id/ 

Tanggal Penilaian  

Penilai Siswa/Guru/Karyawan * 

Nama :  

Kelas :  

* : coret yang tidak perlu 
 
 
NO IDENTITAS SITUS WEB LEMBAGA YA TIDAK
1 Adakah nama lembaga tertulis dalam situs web?   

2 Adakah simbol/logo lembaga disajikan dalam situs 

web? 

  

3 Adakah alamat kantor, nomer telepon, nomer fax, 

email disajikan dalam situs web? 

  

4 Alamat situs web menggunakan domain sch.id   

5 Alamat situs web sesuai dengan nama/singkatan 

lembaga 

  

6 Nama situs web mudah diingat   

7 Nama situs web sesuai dengan standard yang 

ditentukan oleh lembaga pendidikan 

  

 
NO. PERTA 
 
 
 



97 
 

 
 

O. PERTANYAAN Jawaban Keterangan 
 
NO LAYANAN MASYARAKAT YA TIDAK

18 Layanan informasi 

c. Situs web memberikan informasi tentang 

lembaga 

  

 d. Situs web memberikan informasi tentang 

penerimaan siswa baru 

  

19 Layanan Interaksi 

a. Situs web menyediakan layanan kontak lembaga 

(layanan pengaduan, pertanyaan melalui email 

atau form yang telahdisediakan) 

  

b. Situs web menampilkan tanggapan atas   

NO. ISI SITUS WEB YA TIDAK 

8 Dalam situs web terdapat penjelasan tentang 

lembaga 

  

9 Dalam situs web terncantum visi dan misi lembaga   

10 Dalam situs web mencantumkan tugas, pokok, dan 

fungsi lembaga 

  

11 Dalam situs web tersedia struktur organisasi 

lembaga 

  

12 Situs web menyediakan informasi pejabat lembaga   

13 Situs web memiliki kolom berita   

14 Informasi dalam situs web ini diperbaharui   

15 Pembaharuan isi dilakukan dalam 

a. Harian 

b. Mingguan 

c. Bulanan 

  

16 Fitur diupdate dalam 1 minggu terakhir? (dihitung 

7 hari kebelakang dari hari pengecekan) 

  

17 Berita/artikel pada situs web mudah di 

download/dicetak 
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pengaduan/pertanyaan yang diberikan dan bisa 

dibacapengunjung 

 
 

 KUALITAS SITUS WEB YA TIDAK 

31 Situs web mudah diakses pengunjung   

32 Teks yang disajikan dapat dibaca dan mudah 

dipahami? 

  

33 Setiap halaman menggunakan jenis dan ukuran 

huruf yang sama 

  

34 Dalam situs web warna teks dengan latar 

belakang kontras 

  

35 Dalam situs web warna yang digunakan di setiap 

halaman konsisten 

  

36 Fungsi dan fitur website dapat berfungsi dengan 

baik 

menggunakan browser Internet Explorer 

  

37 Fungsi dan fitur website ini dapat berfungsi 

dengan baikmenggunakan browser open source / 

  

NO FITUR SITUS WEB YA TIDAK

20 Ada email pengelola/admin   

21 Ada email kepala lembaga   

22 Ada email pejabat lembaga   

23 Ada email saran/Kontak lembaga   

24 Ada Webmail lembaga   

25 Forum diskusi   

26 Fasilitas pencarian data   

27 Link ke lembaga terkait   

28 Link ke lembaga swasta   

29 Link ke lembaga media   

30 Fasilitas buku tamu   
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Mozilla Firefox 

 
 
 

Rubrik tanggapan tentang penilaianwebsite  

 Jika menjawab ya skor 1 

 Jika menjawab tidak skor 0 

P(s)  = S/N x 100% 

P(s) = persentase sub variabel 

S  = jumlah skor tiap sub variabel 

N = jumlah skor maksimum 

Respon 

76% ≤ skor ≤ 100%   Baik 

51% ≤ skor ≤ 75%   Cukup Baik 

26% ≤ skor ≤ 50%   Kurang Baik 

0% ≤ skor ≤ 25%   Tidak Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 
 

INSTRUMEN UNTUK MENGUKUR KEEFEKTIFAN 
PEMBERIAN INFORMASI DENGAN WEBSITE 

 
Alamat Website http://sdnjatisarismg.sch.id/ 

Tanggal Penilaian  

Penilai Siswa/Guru/Karyawan * 
Nama :  
Kelas :  

* : coret yang tidak perlu 
Mohon diberikan nilai pemberian informasi lama dan baru berdasarkan 
kecepatan, kenyamanan, update, biaya, hasil, dan arti skor adalah sebagai 
berikut : 
Kecepatan : (4) sangat cepat,  (3) cepat,  (2) kurang cepat, 
 (1) tidak cepat 
Kenyamanan : (4) sangat nyaman,  (3) nyaman,  (2) kurang nyaman, 
 (1) tidak nyaman 
Update  : (4) sangat update, (3) update, (2) kurang update,
 (1) tidak update 
Biaya  :(4) sangat murah,  (3) murah,  (2) kurang murah,
 (1) tidak murah 
Hasil  : (4) sangat baik,  (3) baik,  (2) kurang baik,
 (1) tidak baik 
 

Pemberian Informasi Lama Aspek-aspek yang di ukur Pemberian Informasi Baru 

1 2 3 4 Kecepatan informasi 1 2 3 4 

1 2 3 4 Kenyamanan perolehan informasi 1 2 3 4 

1 2 3 4 Update informasi terbaru 1 2 3 4 

1 2 3 4 Biaya informasi 1 2 3 4 

1 2 3 4 Hasil informasi 1 2 3 4 
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ANGKET KRITERIA PENILAIAN WEBSITE 

UNTUK PENGKAJI MEDIA  

 

Nama  : .......................................... 

Jabatan : .......................................... 

Nama Instansi : .......................................... 

Petunjuk 

1. Isi nama, jabatan dan nama Instansi  pada kolom yang disediakan 

2. Angket ini adalah tindak lanjut dari Pengembangan Website 

Sekolah Dengan Menggunakan Wordpress Content Management 

System Sebagai Alternatif Pemberian Informasi Di Sd Negeri 

Jatisari Semarang  

3. Berikanlah pendapat anda sejujur-jujurnya  

4. Berikan tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan 

jawaban anda 

No Kriteria Penilaian 
Baik Cukup Kurang

1. Kecepatan Akses Website   
  a. Membuka tampilan awal       
  b. Membuka konten/ isi       
  c. Hasil pencarian informasi       
  d. Kecepatan unduh data (download)       
2. Usability   

  
a. Konten mudah dibaca, dimengerti  
    dan dipahami       

  b. Pemilihan font huruf        
  c. Desain dan tata letak konten (layout)       
  d. Struktur menu dan navigasi       
  e. Pemilihan warna dan background       
3. Konten/ Isi   

  
a. Informasi yang ditampilkan jelas  
   dan lengkap       

  
b. Informasi yang ditampilkan       

bermanfaat bagi pengunjung       
  c. Kualitas informasi yang diberikan       
  d. Informasi yang ditampilkan aktual       
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(terupdate) dan terpercaya 
4. Layanan Publik   
  a. Layanan Informasi       
  b. Layanan Interaksi       

 
Bagian yang perlu untuk direvisi : 

 
 
 
 
 
 
       

Semarang, 
Pengkaji Media, 
 
 
 

Anies Erfan DB, S.Pd 
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ANGKET KRITERIA PENILAIAN WEBSITE 

UNTUK PENGKAJI MEDIA  

 

Nama  : .......................................... 

Jabatan : .......................................... 

Nama Instansi : .......................................... 

Petunjuk 

1. Isi nama, jabatan dan nama Instansi  pada kolom yang disediakan 

2. Angket ini adalah tindak lanjut dari Pengembangan Website 

Sekolah Dengan Menggunakan Wordpress Content Management 

System Sebagai Alternatif Pemberian Informasi Di Sd Negeri 

Jatisari Semarang 

3. Berikanlah pendapat anda sejujur-jujurnya  

4. Berikan tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan 

jawaban anda 

No Kriteria Penilaian 
Baik Cukup Kurang

1. Kecepatan Akses Website   
  a. Membuka tampilan awal       
  b. Membuka konten/ isi       
  c. Hasil pencarian informasi       
  d. Kecepatan unduh data (download)       
2. Usability   

  
a. Konten mudah dibaca, dimengerti  
    dan dipahami       

  b. Pemilihan font huruf        
  c. Desain dan tata letak konten (layout)       
  d. Struktur menu dan navigasi       
  e. Pemilihan warna dan background       
3. Konten/ Isi   

  
a. Informasi yang ditampilkan jelas  
   dan lengkap       

  
b. Informasi yang ditampilkan 

bermanfaat bagi pengunjung       
  c. Kualitas informasi yang diberikan       
  d. Informasi yang ditampilkan aktual       
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(terupdate) dan terpercaya 
4. Layanan Publik   
  a. Layanan Informasi       
  b. Layanan Interaksi       

 
Menyatakan bahwa website ini : 

 
 
 
 
 
 
 
       

Semarang, 
Pengkaji Media, 
 
 
 

Anies Erfan DB, S.Pd 
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DAFTAR RESPONDEN 
 

NO NAMA KELAS 
1. NANIK SRI PUJI RAHMAWATI VIB 
2. SHINTA SURYAN TIKA VIB 
3. MUTIARA ZAHRA VIB 
4. RANEZA EGIDHEA SETIAWAN VIB 
5. NADAFIA KAUTSAR VIB 
6. NABILA MAHARANI P.W VIB 
7. ANA NUR SAFITRI VIB 
8. DHEDHE TAZKIYA O.R VIB 
9. FADIA SORAYA VIB 
10. SYAHWA PUTRI VIB 
11. NABILAH IDHA FEBRIYANTI VIB 
12. LIESMA ROMADHONA P.S VIB 
13. NUR IZZATUL MUJIDAH VIB 
14. AURA FEBILIANI VIB 
15. EURIKA TIARA ANDRIANA VIB 
16. KEISHA ANGELI VIB 
17. AURIA NEVY T.R VIB 
18. YUDHISTIRA P.W VIB 
19. LAKSMANA TEGAR BUANA VIB 
20. RAHMA AYU WINDARTIKA VIB 
21. MONIQUE AMANDYA PUTRI VIB 
22. FAJAR KURNIAWAN VIB 
23. AIASRI FAJMAI S VIB 
24. BELLA FANNIDYA NOVITASARI  VIB 
25. ANDIKA FAJAR CHOLIK VIB 
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ANALISIS PENILAIAN WEBSITE 
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Rata-rata keseluruhan 

97.71+88.4+75+79.27+87.43 
  5 
 = 427.82 
        5 
 = 85.6% (Baik) 
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REKAP ANGKET MENGUKUR KEEFEKTIVAN 
PEMBERIAN INFORMASI LAMA DAN BARU 

 
Pemberian Informasi Lama 

No 
Responden 

Skor Butir No: Jumlah a b c d e 
1 2 1 2 2 3 10 
2 2 2 3 2 3 12 
3 3 2 3 3 2 13 
4 3 2 3 3 2 13 
5 2 3 2 2 2 11 
6 3 2 1 3 3 12 
7 3 4 2 3 4 16 
8 3 2 3 2 2 12 
9 3 2 2 3 2 12 
10 3 2 3 2 2 12 
11 3 2 3 2 2 12 
12 3 3 3 3 3 15 
13 3 2 3 3 2 13 
14 3 2 3 3 2 13 
15 2 2 3 2 2 11 
16 3 3 3 4 3 16 
17 3 3 3 4 4 17 
18 3 3 3 4 3 16 
19 3 3 3 3 4 16 
20 2 2 2 3 3 12 
21 3 2 3 3 2 13 
22 3 2 3 3 2 13 
23 3 2 3 3 2 13 
24 3 2 3 3 2 13 
25 3 3 3 4 4 17 

Jumlah  70 58 68 72 65 333 
 
Untuk menghitung rata-rata pemberian informasi lama dan baru pertama-

tama harus ditentukan skor kriterium/ idealnya, yaitu  

Skor ideal = 4 x 5 x 25 = 500. (4= skor jawaban tertinggi, 5= lima butir 

instrument, 25= jumlah responden). Selanjutnya skor ideal untuk setiap 

butir instrument = 4 x 25 = 100. (4 = skor jawaban tertinggi, 25 = jumlah 

responden) 

 % . % 
Skor ideal untuk setiap butir instrument adalah : 
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a
70

100 100% % 

b
58

100 100% % 

c
68

100 100% % 

d
72

100 100% % 

e
65

100 100% % 
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Pemberian Informasi Baru 
No 

Responden 
Skor Butir No: Jumlah A b C d e 

1 3 4 3 4 3 17 
2 3 4 3 4 3 17 
3 3 4 3 4 4 18 
4 3 4 3 4 4 18 
5 3 4 3 4 3 17 
6 3 2 1 3 3 12 
7 4 4 3 3 4 18 
8 4 3 3 3 3 16 
9 3 4 4 3 4 18 
10 4 3 3 3 3 16 
11 4 3 3 3 3 16 
12 3 3 3 4 3 16 
13 4 3 3 3 3 16 
14 4 3 3 3 3 16 
15 3 2 2 3 3 13 
16 3 3 3 4 4 17 
17 4 3 3 4 4 18 
18 4 3 3 4 4 18 
19 3 2 3 3 4 15 
20 3 4 3 4 3 17 
21 4 3 3 3 3 16 
22 4 3 4 4 3 18 
23 4 3 3 3 3 16 
24 4 3 3 3 3 16 
25 3 3 3 4 4 17 

Jumlah  87 80 74 87 84 412 
 

 % . % 
Skor ideal untuk setiap butir instrument adalah : 

a
87

100 100% % 

b
80

100 100% % 

c
74

100
100% % 

d
87

100 100% % 

e
84

100 100% % 
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UJI EFEKTIVITAS WEBSITE SEKOLAH 
 
Hipotesis: 
Ho: rata-rata pemberian informasi di SD Negeri Jatisari Semarang serendah 

rendahnya 75        

Ha:rata-rata pemberian informasi di SD Negeri Jatisari Semarang lebih rendah  

dari  75 

Atau dapat ditulis singkat: 
Ho :  
Ha :   
 
Pengujian Hipotesis: 
Rumus yang digunakan: 
 
 
 
Kriteria yang digunakan: 
H0 diterima jika > t (1/2-α) dengan α = 5%. 
 

Pemberian 

Informasi Lama 

Pemberian  

Informasi Baru 

70 87 

58 80 

68 74 

72 87 

65 74 

66.7 82.4 

 
∑  

  

∑ 66.7 74.6
25 1  

 
7.9
24  

750 ≥μ
750 <μ

n
s

0X t μ−
=
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62.41
24  

 
√2.6 

 
1.6 

Untuk mencari    digunakan rumus sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada = 5% dengan dk 25 -1= 24 diperoleh =1.711 
Didapat =23.13> =1.711 

 
Karena  ≥ maka hipotesis nol (Ho) diterima maka dapat disimpulkan 
bahwa rata-rata pemberian informasi di SD Negeri Jatisari Semarang serendah 
rendahnya 75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,31,711 

Daerah 
penerimaa
n Ho 

82.4 

n
s

0X t μ−
=

5:6.1
4.7 t =

32.0
4.7 t =

23.13 t =

25
6.1

754.82 t −
=
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HASIL WAWANCARA 

1. Perolehan informasi sebelum dan sesudah adanya website. 

Biasanya informasi di dapat dari luar yaitu instansi swasta, instansi 

pemerintah dan instansi yang lain dalam bentuk surat kemudian diproses dan 

dijadikan disposisi siapa yang bersangkutan kemudian disposisi tersebut 

ditindak lanjuti dan di informasikan kepada yang lain dengan dibantu oleh 

TU. Sesudah adanya website informasi bisa di sampaikan di dalamnya untuk 

mengembangkannya. Setelah adanya website ada pengembangan lebih baik 

masyarakat dan wali murid lebih tahu keadaan sekolah. 

2. Sebelum dan sesudah adanya website lebih efektif sesudah adanya website 

ada pengembangan yang lebih baik semuala yang belum bisa melebar ke 

masyarakat sekarang sudah ada kemajuan. 

3. Hambatan yang dihadapi melalui proses informasi melalui internet adalah 

kurangnya sarana, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk 

mengelola website sangat terbatas. Semua guru harusnya bisa untuk 

mengelola website tersebut atau setidaknya untuk menambah konten sehingga 

isi dari website dapat beragam dari berbagai guru yang ingin memberikan 

informasi kepada para wali murid atau siswa itu sendiri.  

4. Iya tentu, hal ini dapat dilihat dari antusias para siswa yang menyambut baik 

dengan adanya website SD Negeri Jatisari Semarang karena dengan 

dibangunnya website ini, mereka bisa sangat mudah menunjukkan keadaan 

sekolah kepada para orang tua mereka. 

5. Website mudah untuk diakses tapi perlu ada pelatihan untuk guru tentang 

internet dan komputer agar mereka lebih paham dan mudah untuk perolehan 

informasi seperti mendatangkan pelatih dari luar sekolah untuk bisa 

mengembangkan sumber daya manusia yang bisa mengoperasikan komputer 

sehingga website tidak terbengkalai begitu saja. 

6. Informasi di dalam website cukup bermanfaat seperti dalam bidang 

pengetahuan dapat diperoleh di dalamnya, kelulusan peserta didik, keadaan 

guru dan sekolah, peserta didik, libur dan masuk sekolah, pengumuman 

kelulusan yg berkenaan dengan siswa selalu di informasikan melalui internet. 
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7. Mengakses website dengan memanfaatkan internet yang ada di sekolah, yang 

paling sering memanfaatkannya adalah dari guru kelas dan TU karena 

pengelolaannya dari mereka. 

8. Dengan adanya website informasi dapat diperoleh dengan lebih nyaman 

karena informasinya general, umum, menyeluruh dan tidak sepotong-potong. 

Tentunya sangat menguntungkan bagi wali murid untuk mengetahui nilai dan 

kemajuan di SD Negeri Jatisari Semarang. 

9. Informasi mudah di peroleh dengan adanya link ke dinas. Identitas sekolah di 

kenal oleh pihak lain dan sekolah lain melaui jaringan pendidikan nasional. 

10. Update informasi sudah di kelola oleh pihak sekolah terutaman yang 

bertanggung jawab adalah Pak Eko selaku koordinator lab komputer. 

11. Sebelum adanya situs masih bersifat manual sesudah adanya situs tidak lagi 

secara manual tetapi dengan cara online sekolah dengan menggunakan 

hostspot 

12. Ya menyambut baik dengan adanya website sekolah, yang sekarang sudah 

dimanfaatkan oleh pihak sekolah dan dikelola oleh guru guru kelas serta TU 

SD Negeri Jatisari Semarang. 
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1. Tampilan background abu-abu gradasi putih 
2. Tampilan logo Tut Wuri Handayani 
3. Tampilan teks SDN Jatisari Semarang 

1. Logo SDN Jatisari Semarang dan Teks SDN Jatisari Semarang tampil 
secara statis ketika website mulai dibuka. 

 
 
 
 
 
 

Keterangan Tampilan:

Keterangan  

NAMA BAGIAN :  Header 
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1. Navigasi pada Menu Bar: Home, Profil Sekolah, Internal Room, Kalender 
Akademik, Gallery, Kontak, dan Halaman Download 

2. Teks berwarna putih dengan background menu navigasi berwarna hitam. 

1. Untuk menu Profil Sekolah apabila disorot akan muncul sub menu: Kata 
Pengantar, Identitas Sekolah, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan 
Guru & Karyawan. 

2. Untuk menu Internal Room apabila disorot akan muncul sub menu: 
Kesiswaan, Kurikulum dan Fasilitas. 

3. Ketika salah satu menu navigasi di klik maka akan menuju ke link 
masing-masing. 

4. Background menu yang disorot berwarna orange

Keterangan Tampilan:

Keterangan  

NAMA BAGIAN :  Navigasi 
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1. Tampilan Logo Kota Semarang. 
2. Tampilan teks SDN JATISARI SEMARANG. 
3. Tampilan alamat dan nomer telepon 
4. Tampilan teks “Sekolah Berstandar Nasional”  
5. Tampilan collasegambaran SDN Jatisari Semarang 
6. Teks berwarna putih 

1. Background menggunakan gambar yang cerah dan nyaman dipandang 
 

 
 
 
 
 

Keterangan Tampilan:

Keterangan  

NAMA BAGIAN :  Header Picture 
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1. Slide show berisi gambar serta keterangan yang merupakan link dan 
informasi yang berkaitan dengan pendidikan. 

2. Dengan teks berwarna putih, background keterangan berwarna hitam 
dengan transparansi. 

3. Tombol “Sebelum/ Previous” dan “Setelah/ Next” berbentuk navigasi 
berwarna abu-abu dan putih. 

1. Tampilan berupa gambar bisa menarik perhatian pengunjung untuk 
mengklik informasi yang dibutuhkan.  

Keterangan Tampilan:

Keterangan  

NAMA BAGIAN :  Slide Show 
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1. Kolom search yang digunakan pengunjung untuk mencari artikel, 
informasi atau data yang ada di dalam website. 

2. Dengan teks “Search” yang bersifat autohidden ketika kata atau kalimat 
diinput. 

3. Kolom berwarna putih dengan teks berwarna abu-abu. 
4. Terdapat gambar lup di kanan kolom yang menandakan pencarian.  

1. Pengunjung bisa menggunakan kolom ini dengan mengetik kata atau 
kalimat yang dicari. 

2. Ketika gambar lup di klik, maka secara otomatis akan menunjukkan data 
yang pengunjung butuhkan.  

Keterangan Tampilan:

Keterangan  

NAMA BAGIAN :  Menu Pencarian (Search) 
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Keterangan Tampilan:

1. Tampilan kalender dengan backround transparan. 
2. Teks Hari dan Tanggal berwarna hitam. 
3. Teks hari dan tanggal di bold. 
4. Terdapat tombol / button Bulan sebelum dan sesudahnya dengan teks 

berwarna hitam. 
 

Keterangan  

1. Tombol bulan sebelum dan sesudahnya apabila di klik maka akan menuju 
ke bulan yang dituju.  

NAMA BAGIAN :  Body 
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1. Kolom link lembaga terkait berisi link-link kebeberapa dinas dan link 
pendidikan lainnya. 

2. Tampilan kolom berupa logo dinas terkait.  
3. Posisi kolom terletak di samping sebelah kanan sejajar dengan kolom 

kalender dan kolom yang lain.  

1. Apabila gambar logo dinas terkait di klik, maka akan menuju link ke 
website dinas terkait tersebut.  

Keterangan Tampilan:

Keterangan  

NAMA BAGIAN :  Body 
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Berita terkini menampilkan judul terbaru dari artikel yang diposting pada 
website. Dan apabila diklik, maka akan langsung menuju ke artikel terkait . 
 
 
 
 
 

1. Kolom “Berita Terkini” dengan tampilan transparan dan teks berwarna 
hitam. 

2. Menampilkan judul dari artikel terbaru. 
3. Terletak di sebelah kanan, sejajar dengan kolom tambahan lainnya.  

Keterangan Tampilan:

Keterangan  

NAMA BAGIAN :  Body 
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Berisi judul beritas dan sedikit ulasan, ketika diklik akan menuju pada 
halaman berita yang dipilih. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kolom berita terbaru berisi update berita terbaru yang telah diposting. 
2. Teks berwarna hitam dengan background putih disertai gambar pada 

berita pertama. 
3. Kolom berada pada posisi tengah dibawah Header Image.  

 

Keterangan Tampilan:

Keterangan  

NAMA BAGIAN :  Body 
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1.  Apabila diketik kata atau kalimat, maka akan muncul secara otomatis 
data atau informasi yang dibutuhkan pengunjung.  

 
 
 
 
 
 

1. Kolom search yang digunakan pengunjung untuk mencari artikel, 
informasi atau data yang ada di dalam website. 

2. Dengan teks “Search” yang bersifat autohidden ketika kata atau 
kalimat diinput. 

3. Kolom berwarna transparan dengan teks berwarna hitam. 
4. Terdapat gambar lup pada samping sebelah kanan.  

Keterangan Tampilan:

Keterangan  

NAMA BAGIAN :  Body 
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Menu kontak terdapat pada Menu Utama yang apabila di klik akan menuju ke 
halaman tersendiri.  
 
 
 
 
 
 
 

1. Menu kontak menampilkan alamat lengkap, nomer telepon dan alamat 
website SDN Jatisari Semarang. 

2. Background berwarna putih dengan teks berwarna hitam. 

Keterangan Tampilan:

Keterangan  

NAMA BAGIAN :  Body 
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Tampilan berupa kegiatan SDN Jatisari dalam satu tahun ajaran yaitu tahun 
ajaran 2013/2014 lengkap dengan tanggal dan nama kegiatan yang update.  
 
 
 
 
 

1. Halaman kalender akademik terdapat pada Menu Utama.  
2. Background berwarna putih dan teks berwarna hitam.  
3. Terdapat kolom No, Hari/tanggal, Kegiatran, dan Keterangan. 

 

Keterangan Tampilan:

Keterangan  

NAMA BAGIAN :  Body 
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1. Halaman Gallery manampilkan foto-foto kegiatan SDN Jatisari 
Semarang. 

2. Dengan foto-foto terbaru yang ditampilkan secara thumbnail. 
3. Terdapat teks keterangan tentang gambar yang ditampilkan berwarna 

hitam. 

Keterangan Tampilan:

Keterangan  

Apabila di klik pada salah satu gambar maka akan muncul dalam gambar 
dengan resolusi yang lebih tinggi.  
 
 
 
 
 
 
 

NAMA BAGIAN :  Body 
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Apabila di klik maka file terunduh secara otomatis dan jumlah hit (total 
pengunjung yang telah mengunduh) akan secara otomatis berubah dan terlihat di 
samping tombol/ button. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan Tampilan:

Keterangan  

1. Halaman Download terdapat pada halaman tersendiri. 
2. Tombol/ button terdapat pada Menu Utama 
3. Berisi file-file seperti silabus, RPP, surat untuk orang tua wali, dan lain 

sebagainya. 
4. File berupa pdf/ word. 
5. Tampilan berupa judul file dengan teks berwarna orange disertai 

dengan ukuran file dan jumlah pengunjung yang telah mengunduh file 
tersebut.  

NAMA BAGIAN :  Body 
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PROFIL SEKOLAH 
per tanggal 10-03-2014 

Provinsi  : Prop. Jawa Tengah
Kab/Kota : Kota Semarang 

A. Identitas Sekolah  
Nama Sekolah : SD N JATISARI
NPSN / NSS : 20329214 / 101036302006 
Jenjang Pendidikan : SD  
Status Sekolah : Negeri 

B. Lokasi Sekolah  
Alamat : Jl Raya Rm Hadi Soebeno
RT/RW : 0/0 
Nama Dusun : Sumbermulyo 
Desa/Kelurahan : JATISARI
Kode pos : 50218
Kecamatan : Kec. Mijen
Lintang/Bujur : 0.0000/0.0000 

C. Data Pelengkap Sekolah 
Kebutuhan Khusus : -
SK Pendirian Sekolah :  
Tgl SK Pendirian : 1954-01-01 
Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah
SK Izin Operasional : 
Tgl SK Izin 
Operasional : 1910-01-01 
SK Akreditasi : Nomor 146/BAP-SM/XI/2010 
Tgl SK Akreditasi : 1910-01-01 
No Rekening BOS : 6053-01-001908-53-1 
Nama Bank : BRI 
Cabang / KCP Unit : Mijen 
Rekening Atas Nama : SD Jatisari 
MBS : Ya 
Luas Tanah Milik : 3183 m2 
Luas Tanah Bukan 
Milik : 0 m2 

C. Kontak Sekolah  
Nomor Telepon : 024-70774572 
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Nomor Fax : - 
Email :sdjatisarimijen@gmail.com 
Website :  

D. Data Periodik  
Kategori Wilayah :  
Daya Listrik : 900 
Akses Internet : Telkom Speedy 
Akreditasi : A 
Waktu 
Penyelenggaraan : Kombinasi 
Sumber Listrik : PLN 
Sertifikasi ISO : Belum Bersertifikat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SURAT IIJIN OBSE

 
 
 
 
 
 
 
 

ERVASI 
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SURAT IIJIN PENEL

 
 
 
 
 
 
 
 

LITIAN 
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SURATT KUASA PPENDAFTA

 
 
 
 
 
 
 
 

ARAN DOMMAIN 
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SURAT PEERMOHONNAN PENDA

 
 
 
 
 
 
 
 

AFTARAN DOMAIN 
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SURATT KETERANNGAN TELLAH MELA
 

AKSANAKAAN PENELI
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