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Abstrak 

 

Website adalah salah satu media yang dapat digunakan 

untuk penyajian informasi.Penerapan website pada 

sekolah dapat digunakan untuk penyajian informasi 

untuk guru, murid dan masyarakat umum. Secara 

konvensional penyajian  informasi di sekolah dapat 

dilakukan melalui media tertulis seperti brosur, panflet 

ataupun papan pengumuman. Penyajian informasi 

secara konvensional tersebut tentulah memiliki 

kekurangan dibandingkan dengan menggunakan 

website. Demikian pula pada SMK Al-Madani Pontianak 

masih menggunakan cara konvensional dalam 

menyajikan informasi. Keterbatasan penyajian informasi 

secara konvensional adalah jangkauan dari penyebaran 

informasi yang terbatas dan waktu penyajian informasi 

yang terbatas pula. Dengan website sekolah maka 

penyajian informasi akan lebih luas dan waktu 

penyajiannya dapat kapan saja.Untuk membuka 

wawasan menambah pengetahuan para guru tentang 

website sekolah maka dilakukan pelatihan penggunaan 

website pada SMK Al-Madani Pontianak. Pelatihan 

diberikan kepada lima orang guru yang merupakan 

guru-guru senior pada SMK Al-Madani. Diharapkan 

setelah pelatihan maka SMK Al_Madani dapat 

mengoperasikan website sekolah serta dapat 

mengembangkan website sekolah sesuai dengan 

kebutuhan SMK Al-Madani Pontianak.       

Kata kunci: Website sekolah, informasi, guru, siswa 

1. Pendahuluan 

Internet merupakan jaringan global yang terintegrasi 

dengan komputer yang memberikan para penggunanya 

seperangkat informasi atau dokumen [1]. Salah satu 

fasilitas internet yang paling populer adalah world wide 

web, yakni sistem yang membuat informasi dapat 

diakses melalui pendekatan hiperteks [2]. Halaman atau 

situs internet yang dapat diakses melalui jaringan word 

wide web disebut website, yaitu halaman yang 

dilengkapi dengan animasi gambar dan dapat 

berinteraksi dengan basis data [3]. Teknologi informasi 

yang berkembang dengan cepat menuntut penyampaian 

informasi yang cepat dan akurat. Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK)  sebagai salah satu instansi pendidikan 

yang sudah berstandar nasional, diharapkan dalam 

penyampaian informasi khususnya dibidang akademik 

dapat lebih cepat. Hal ini sesuai dengan Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan standar 

nasional pendidikan mencakup standar isi, proses, 

kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana-

prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian 

pendidikan [4]. 

Salah satu media penyampaian informasi suatu sekolah 

adalah  website profil sekolah. Website sekolah adalah 

sebuah  website yang menampilkan informasi tentang 

latar belakang sekolah, jadwal, kurikulum, kegiatan, 

informasi kontak dan berita singkat seputar sekolah [5].  

Sekolah sebagai institusi pendidikan dalam kegiatan 

penyampaian informasi masih perlu berinteraksi dengan 

guru, murid serta masyarakat umum dan bersosialisasi 

agar lebih dikenal oleh masyarakat luas yaitu dengan 

cara memberikan informasi secara lengkap, detail dan 

jelas mengenai profil sekolah tersebut [6].  

Selama ini banyak sekolah yang dalam penyampaian 

informasi kepada masyarakat hanya dengan cara yang 

sederhana yaitu melalui papan pengumuman. Dengan 

penyampaian informasi yang demikian dirasakan masih 

banyak memiliki kekurangan, antara lain penyampaian 

informasi yang terbatas, penyebaran informasi yang 

kurang luas dan relatif kurang menguntungkan dalam 

mengupdate informasi terbaru di sekolah [7] 

SMK Al-Madani Pontianak adalah sekolah kejuruan 

swasta yang memiliki program studi Teknologi 

Komputer  Jaringan (TKJ). SMK Al- Madani beralamat 

di jalan Sungai Raya Dalam  II, Komp. Mitra Indah 

Utama 3, No. 16B Pontianak. 

Visi dari SMK Al-Madani adalah Membangun Sumber 

Daya Manusia TKJ tingkat Menengah yang berbasis 

Trilogi Pendidikan (Religiusitas, Profesionalisme, dan 

Kemandirian). Sedangkan misinya adalah 

Menyelenggarakan program pembelajaran umum dan 

program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan yang 

terintegrasi dalam Imtaq, Iptek, Profesionalisme dan 

kemandirian. 

Selama ini SMK Al-Madani dalam penyampaian 

informasi kepada guru melalui surat edaran, sedangkan 
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penyajian informasi kepada siswa-siswanya hanya 

dengan cara yang sederhana yaitu melalui papan 

pengumuman. Sedang penyajian informasi kepada 

masyarakat umum biasanya menggunakan panflet atau 

brosur atau informasi dari mulut ke mulut. Dengan 

penyampaian informasi yang demikian dirasakan masih 

banyak memiliki kekurangan, antara lain penyampaian 

informasi yang terbatas, penyebaran informasi yang 

kurang luas dan relatif kurang menguntungkan dalam 

mengupdate informasi terbaru di sekolah.  

2. Metode Pelaksanaan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di 

salah satu ruang kelas SMK Al-Madani yang beralamat 

di  Sungai Raya Dalam  II, Komp. Mitra Indah Utama 3, 

No. 16B Pontianak pada tanggal 3 Mei 2019 pukul 09.00 

sampai dengan pukul 11.30 wib. Sebelum pelatihan 

dilakukan kegiatan diawali dengan sambutan dari pihak 

STMIK Pontianak dan SMK Al-Madani. Kegiatan 

pelatihan menggunakan metode ceramah dan diskusi 

yang berlangsung selama 90 menit. Pada saat pelatihan 

digunakan media laptop yang dilengkapi dengan LCD 

projector untuk menampilkan materi yang diajarkan. 

Peserta pelatihan terdiri dari 5 orang guru yang juga 

merupakan struktural  dari SMK Al-Madani Pontianak. 

Kegiatan pelatihan diakhiri dengan pemberian sertifikat 

kepada guru-guru peserta pelatihan serta dilakukan juga 

foto bersama. 

3. Hasil Pelaksanaan 

Setelah sambutan (Gambar 1) pelatihan dimulai dengan 

pemaparan tentang teknologi informasi secara umun 

yang selanjutnya dijelaskan tentang internet serta 

website. Pada saat itu dijelaskan pula kelebihan dari 

website serta kelemahan dari cara penyajian informasi 

secara konvensional.  

Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tentang 

website sekolah, pemaparan ini membahas tentang 

pentingnya atau mengapa website sekolah diperlukan. 

Selanjutnya dipaparkan peran serta kelebihan atau 

keuntungan website sekolah. 

 

Gambar 1. Pada saat sambutan. 

Kegiatan pelatihan ini menggunakan laptop dan LCD 

projector (gambar 2), penggunaan kedua alat pendukung 

tersebut agar para peserta dapat dengan mudah 

memahami materi yang diajarkan atau dijelaskankan. 

 

Gambar 2. Pada saat pemaparan website sekolah. 

Setelah pemaparan tentang website sekolah secara 

umum, mmaka materi berikutnya dilanjutkan dengan 

penjelasan  tentang halaman home atau halaman utma 

dari website sekolah. 

Gambar 3. Halaman utama website sekolah 

Pada halaman utama website sekolah (gambar 3) 

terdapat beberapa menu, yaitu; home, aktivitas, tentang 

kami, berita, galeri dan kontak kami. Maksud dan tujuan 

dari halaman utama ini adalah menyajikan fungsi-fungsi 

ataupun fitur-fitur yang terdapat pada website sekolah 

SMK Al-Madani Pontianak. Sehingga pada saat awal 

mengakses website sekolah pengunjung atau pengguna 

website sekolah SMK A-Madani dapat memahi isi serta 

cara menggunakan website sekolah ini. Halaman utama 

ini juga mengilustrasikan aktivitas pada bidang  

pendidikan. 

Pada halaman utama juga terdapat kata sambutan dari 

kepala sekolah SMK Al-Madani Pontianak, kata 

pengantar tersebut hanya ditampilkan sebagian dan jika 
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diklik maka akan tampil kata pengantar secara 

keseluruhan. Menu aktifitas akan menampilkan kegiatan-

kegiatan yang terdapat atau dapat dilakukan di SMK Al-

Madani, baik itu belajar mengajar yang merupakan 

kegiatan utama dan kegiatan ekstra kurikuler yang 

merupakan kegiatan tambahan. 

Menu tentang kami berisikan tentang sejarah atau profile 

dari SMK Al-Madani. Pada menu tersebut juga terdapat 

visi misi sekolah, struktur organisasi serta hal-hal lain 

yang menceritakan atau memaparkan tentang SMK Al-

Madani. Dari menu ini maka guru, siswa siswi SMK Al-

Madani Pontianak mengetahui tentang sejarah atau 

profile, bentuk struktur organisasi SMK Al-Madani 

Pontianak.  

Menu berita utama (gambar 4) akan berisikan berita-

berita dari kegiatan yang dilakukan pada SMK Al-

Madani atau berita-berita yang berhubungan dengan 

dunia pendidikan. 

 

Gambar 4. Berita Utama 

Menu berita utama juga akan menampilkan berita 

prestasi-prestasi yang dicapai oleh siswa atau oleh SMK 

Al-Madani Pontianak. Menu ini secara tidak langsung 

akan memberitahukan kepada masyarakat umum tentang 

prestasi yang dicapai oleh siswa atau oleh SMK Al-

Madani Pontianak.  

Berita-berita akan diisi atau akan diperbaharui oleh 

admin website sekolah ini, untuk mengisi atau 

memperbaharui berita terdapat tampilan atau form yang 

harus diisia oleh dmin  (gambar 5). Adapun item-item 

yang harus disikan adalah; judul berita, tanggal bulan 

serta tahun pengisian berita, kategori dari berita dan 

ringkasan dari berita yang akan ditampilkan atau berita 

yang akan diperbaharui. 

 

Gambar 5. Pengisian berita sekolah. 

Penyajian berita pada website sekolah ini akan 

memberikan informasi bagi para guru, siswa siswi dan 

masyarakat umum yang mengakses website sekolah 

SMK Al-Madani Pontianak. 

Selain berita, untuk menyajikan informasi dengan 

lengkap maka website sekolah SMK Al-Madani 

memiliki menu galeri yang berisi foto-foto kegiatan yang 

telah dilakukan SMK Al-Madani Pontianak (gambar 6) 

 

Gambar 6. Gallery sekolah. 

Foto-foto pada galeri website sekolah dibagi menurut 

kategori dari kegiatan yang dilakukan. Dengan adanya 

foto-foto pada galeri sekolah maka semua kegiatan yang 

dilakukan SMK Al-Madani Pontianak dapat dilihat oleh 

guru, siswa siswi dan masyarakat umum. Foto-foto pada 

galeri sekolah juga akan memberikan nilai tambah bagi 

website sekolah SMK Al-Madani Pontianak. 
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Gambar 7. PPDB Online 

Website sekolah ini juga dilengkapi dengan sistem 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online (Gambar 

7). Pada sistem PPDB online akan memungkinkan calon 

siswa dapat melakukan pendaftaran secara online dari 

rumah atau dari tempat lain sehingga tidak perlu datang 

ke sekolah hal ini tentunya akan memberikan nilai 

tambah bagi SMK Al-Madani Pontianak.  

Pada tampilan yang sama dengan Penerimaan Peserta 

Didik Baru (PPDB) online juga ditampilkan testimony 

dari para alumni. Testimoni itu berisi kesan dan pesan 

alumni pada saat bersekolah di SMK Al-Madani 

Pontianak sehingga dapat menjadi inspirsi dan 

penyemangat bagi siswa siswi yang masih bersekolah di 

SMK Al-Madani Pontianak. 

Selain itu pada tampilan tersebut juga terdapat ikon-ikon 

yang menggambarkan fasilitas pada SMK Al-Madani 

Pontianak. Ikon-ikon tersebut menggambarkan fasilitas; 

laboratorium, sarana olah raga, perpustakaan, kantin, 

studio musik dan juga kalender akademik. Penggunaan 

ikon-ikon pada website sekolah ini akan membuat 

tampilannya semakin menarik. 

Setelah pelatihan selesai, pada sesi akhir kegiatan 

pelatihan diberikan sertifikat bagi para guru yang 

menjadi peserta (Gambar 8). Pemberian sertifikat ini 

dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada guru yang 

telah mengikuti kegiatan pelatihan ini dan juga sebagai 

bukti bahwa para peserta atau para guru sudah pernah 

mengikuti pelatihan website sekolah khususnya SMK 

Al-Madani Pontianak. 

 

 

Gambar 8. Pemberian sertifikat. 

Setelah pemberian sertifikat untuk menutup kegiatan 

pelatihan ini dilakukanlah foto bersama (gambar 9). 

 

Gambar 9. Foto bersama 

4. Kesimpulan 

Dari hasil pengabdian masyarakat dalam bentuk 

pelatihan website sekolah pada pada SMK Al-Madani 

Pontianak dapat disimpulkan  secara umum bahwa 

website sekolah memberikan banyak manfaat bagi 

sekolah, guru, siswa siswi SMK Al-Madani dan 

masyarakat umum, adapun kesimpulan yang biasa 

diambil:  

1. Website sekolah memudahkan bagi pihak sekolah 

dalam menyebarkan informasi bagi guru, siswa siswi 

dan masyarakat umum.   

2. Website sekolah memudahkan bagi guru, siswa siswi 

dan masyarakat umum dalam mengakses informasi 

tentang sekolah atau informasi tentang dunia 

pendidikan secara umum. 

3. Website sekolah ini mempermudah calon siswa 

untuk mendaftar pada SMK AL-Madani tanpa perlu 

melakukannya di sekolah. 

4. Website sekolah ini dapat dikembangkan dan 

dihubungkan dengan sistem perpustakaan. 
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5. Website sekolah ini dapat dikembangkan dan 

dihubungkan dengan sistem E-Learning. 

6. Jika website sekolah ini akan diimplemenkan maka 

perlu dilakun. 
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