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1. Pendahuluan 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dewasa ini telah 

memberikan banyak kontribusi dan perubahan yang pesat dalam aspek kehidupan manusia 

termasuk pendidikan,   Perkembangan teknologi ini   khususnya dalam hal komunikasi 

membuat  manusia bisa mendapatkan informasi dengan akses yang mudah. Pada bidang 

pendidikan khususnya kegiatan belajar dan mengajar, tentu membutuhkan sebuah sistem 

pembelajaran sendiri  yang perlu untuk dikembangkan agar terdapat sebuah wadah untuk 

guru dan siswa yang memberi dan menerima sebuah informasi yang diperlukan [1]. 

 Dalam sebuah pembelajaran akan dikatakan berhasil jika siswa telah berhasil 

mencapai beberapa kriteria dari sebuah tujuan pembelajaran yang dikehendaki oleh guru 

[2]. Dalam perencanaan pembelajaran terdapat beberapa komponen meliputi: tujuan 

pendidikan, peserta didik (siswa), pendidik (guru), bahan atau materi ajar, pendekatan dan 

metode, media atau alat, sumber belajar, dan evaluasi [3]. Dari kedelapan komponen 

pembejaran tersebut, ada dua komponen yang penting dalam sebuah pembelajaran yakni 

sumber belajar dan pendidik (guru) [4]. Dalam hal ini dari sumber belajarlah siswa dapat 

memperoleh berbagai macam kebutuhan untuk proses pembelajaran sehingga dapat 

membentuk komponen-komponen lain dalam pembelajaran. Sumber belajar berasal dari 

guru, orang tua, teman, masyarakat maupun pengalaman pribadi yang terjadi disekitar kita. 

 Adapun jenis sumber belajar antara lain: buku paket, modul, Lembar Kerja Siswa, 

realia (benda nyata yang digunakan sumber belajar), model, museum, kebun binatang, 

pasar dan lain-lain. Jenis sumber belajar adalah segala sesuatu yang bisa menimbulkan 

proses belajar[5]. Dalam kegiatan belajar mengajar, jenis sumber belajar harus disesuaikan 

dengan tingkat pemahaman serta minat siswa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dewasa ini semakin mendorong adanya pembaharuan pemanfaatan teknologi 

dalam proses pembelajaran sebagai salah satu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

Peran pendidik tidak hanya sebagai penstranfer ilmu  atau informasi tetapi lebih pada 

bagaimana peserta didik bisa belajar sebaik-baiknya  dalam menggunakan media yang 

menarik  termasuk menyediakan berbagai sumber belajar yang bisa dipelajari peserta 

didik. Pembelajaran berbasis web merupakan salah satu pemanfaatan teknologi  dimana  

situs jenis web biasanya digunakan untuk memposting  artikel atau buku harian online. 

Dalam bidang pendidikan, web telah dimanfaatkan untuk menunjang layanan administrasi, 
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proses pembelajaran, perpustakaan, akses nilai, bahkan akses modul (bahan pembelajaran) 

[6]. 

Salah satu Sekolah Menengah Pertama Swasta Kristen di Salatiga
1
 yang memiliki visi 

“Unggul Dalam Penguasaan IPTEK yang Berlandaskan Iman Kristiani dan Karakter 

Budaya Bangsa”, terus meningkatkan pelayanan fasilitas, sumber daya manusia, juga 

kurikulum, semua dirancang untuk menjawab kebutuhan siswa. Salah satunya dalam 

pelayanan sumber belajar dimana siswa dapat mengunduh modul dan schedule di web 

sekolah (bethany.sch.id)yang setiap bulan diupdate sehingga dengan adanya layanan 

tersebut diharapkan mampu menunjang kegiatan belajar mengajar. Namun di lapangan 

masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil pre-observasi dan 

wawancara dengan beberapa siswa, mengatakan bahwa pusat sumber belajar kurang 

menarik karena belum memenuhi sumber belajar seperti referensi, e-book, LKS, tugas, 

presentasi, dan bank soal on-line sesuai kebutuhan siswa karena belum ada referensi lain 

selain modul.  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, maka 

masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah proses pemanfaatan sumber belajar lewat 

website sekolah (2) Bagaiamana keefektifan website sekolah sebagai Sumber belajar di 

salah satu Sekolah Menengah Pertama  Swasta Kristen di Salatiga. Tujuan Penelitian 

adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pemanfaatan sumber belajar 

lewat website sekolah, dan bagaimana Keefektifan website sekolah sebagai Sumber 

belajar. 

 

2. Studi Pustaka 

Penelitian terdahulu di lakukan oleh Rahmadi (2017) yang berjudul 

”Mengembangkan Pusat Sumber Belajar di Perguruan Tinggi Berdasarkan Masalah dan 

Kebutuhan Terbaru”. Penelitian yang di lakukan oleh Rahmadi adalah berubahnya konteks 

penyelenggaraan Pusat Sumber Belajar (PSB), khususnya konteks terkait masalah yang 

melatarbelakangi dan kebutuhan yang mendasari penyelenggaraan PSB agar lebih 

responsif terhadap masalah dan kebutuhan baru [7]. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Febriani (2014), yang berjudul “Pemanfaatan 

Perpustakaan Sekolah Sebagai Sumber Belajar Siswa di SMP Negeri 3 Sungai Raya 

                                                           
1
 Untuk penelitian ini, sekolah tersebut tidak bersedia mencantumkan nama. 
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Kabupaten Kubu Raya”. Penelitian ini untuk mengetahui fungsi perpustakaan sekolah 

sebagai sumber belajar siswa, pengelolaan perpustakaan sekolah, dan frekuensi kehadiran 

siswa keperpustakaan serta apa usaha yang dilakukan oleh pengelola perpustakaan agar 

siswa memanfaatkan perpustakaan sekolah[8]. 

Penelitian yang ketiga oleh Kuswari (2006) berjudul “Evaluasi dan Penelitian 

Interaktif Berbasis Web”. Hasil penelitian ini memaparkan terdapat berbagai kemudahan 

yang diperoleh dari evaluasi/tes berbasis web, salah satunya seleksi penerimaan 

mahasiswa baru yang memungkinkan peserta melakukan tes dari berbagai tempat yang 

berbeda, baik dalam jaringan internet dan internet [9]. 

Mengacu pada penelitian terdahulu tentang website dan sumber belajar dapat 

dilihat bahwa penelitian tersebut baru memanfaatkan web untuk evaluasi dan pemanfaatan 

sumber belajar  masih memakai layanan perpustakaan dan pengembangan sumber belajar 

berdasarkan masalah.  Fokus penelitian ini lebih dikembangkan untuk mengetahui 

efektifitas  pelayanan sumber belajar siswa berbasis web dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran. 

 Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah 

pencapaian sebuah tujuan yang dilakukan dengan cara yang baik dan hasil yang baik oleh 

individu, kelompok maupun sebuah organisasi yang diukur dari empat kriteria yang 

digunakan dalam menetapkan efektifitas pembelajaran [10]: (1) kecermatan penguasaan: 

semakin cerdas siswa menguasai perilaku yang dipelajari, semakin efektif pembelajaran 

yang telah dijalankan, (2) kecepatan untuk kerja: jumlah waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan soal tertentu di dalam website, (3) tingkat alih belajar: kemampuan siswa 

meningkatkan belajar dari apa yang telah dikuasai kemudian beralih ke hal lain, dan (4) 

tingkat retensi: tingkat kemampuan dalam menyelesaikan soal yang masih mampu 

ditampilkan setelah selang periode waktu tertentu 

 AECT (Association of Education and Communication Technology) (2004) 

mendefinisikan sumber belajar adalah studi dan praktek etis dalam upaya memfasilitasi 

pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, 

menggunakan/memanfaatkan, dan mengelola proses dan sumber sumber teknologi yang 

tepat [11]. Sumber belajar yang cocok bagi siswa harus memenuhi tiga persyaratan harus 

dapat tersedia dengan cepat, harus memungkinkan siswa untuk memacu diri sendiri, harus 

bersifat individual, misalnya harus dapat memenuhi berbagai kebutuhan siswa [12]. 
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 Majid (2008) mengungkapkan bahwa sumber belajar ditetapkan sebagai informasi 

yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media, yang dapat membantu siswa 

dalam belajar, sebagai perwujudan dari kurikulum [13]. Dale (2012) menambahkan, 

sumber belajar adalah yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang 

dengan berbagai sumber baik tidak berwujud atau berwujud tertentu sehingga dapat 

digunakan siswa belajar dengan baik [14]. 

 Terkait dengan pemilihan sumber belajar, terdapat beberapa kriteria sebagai berikut: 

(1) kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, (2) ketersediaan sumber setempat, (3) 

ketersediaan dana, tenaga dan fasilitas, (4) ketahanan sumber belajar, (5) efektifitas 

biaya.Kemudian, Romiszowski menetapkan beberapa faktor yang mempengaruhi 

pemilihan sumber belajar meliputi: (1) metode pembelajaran yang digunakan, (2) tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai, (3)nication yaitu berbagai sumber belajar yang baik dan 

wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar [15]. 

Sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

1. Sumber belajar yang dirancang (learning resources bydesign) yakni sumber-sumber 

yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional 

untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. 

2. Sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources byutililization) yakni sumber 

belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya 

dapat ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran [16]. 

 Website sekolah merupakan salah satu media yang memuat serangkaian informasi, 

data, dan berita sekolah yang terangkum dalam kumpulan halaman di Internet, dan dapat 

dilihat oleh semua orang ketika membuka alamat situs. Website sekolah adalah situs milik 

sekolah yang mengakomodasi informasi-informasi seputar sekolah maupun sebagai pusat 

sumber belajar yang berisi konten mengenai materi ajar, referensi, e-book, LKS, tugas, 

presentasi, dan bank soal on-line. Website dapat dijadikan media dan sumber belajar 

karena menyediakan banyak aplikasi seperti gambar, video, dan forum diskusi, yang 

membantu siswa berdiskusi dengan guru secara menyenangkan sehingga siswa dapat 

memahami konsep materi yang abstrak [17]. 

Web merupakan suatu program yang didesain untuk menyajikan suatu informasi 

terintegrasi dengan jejaring internet [18]. Pada intinya, web adalah hasil dari rangkaian 

program yang tersusun secara sistematis dengan dasar pemrograman web adalah Hyper 
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Text Mark up Language (HTML) [19]. Hadirnya teknologi internet berupa Web atau 

WWW (World Wide Web) dengan berbagai macam teknologi pendukungnya, telah 

memungkinkan dilakukannya komunikasi dan layanan informasi secara mudah dan efisien 

[6]. Dengan menggunakan protokol HTTP (Hyper Text Tranfer Protocol) sebagai basis 

komunikasi baku di internet, semua bentuk komunikasi tradisional dapat dilakukan 

melalui internet, bahkan lebih efektif, karena dimungkinkan penggabungan semua 

komponen multimedia ke dalam Web [6]. 

Website dapat digunakan sebagai alternatif sumber belajar. Teknologi website lebih 

maju dan berperan besar dalam penyebaran informasi serta dapat memperat interaksi antar 

pengguna. Penggunaan website jika diintegrasikan dengan proses belajar mengajar, dapat 

mengembangkan keterampilan siswa dalam bidang teknologi dan dapat mencapai tujuan 

belajar dengan menggunakannya sebagai sumber belajar. Educative web merupakan 

alternatif sumber belajar yang terbukti efektif dan efisien. Web dapat digunakan sebagai 

alternatif sumber belajar. Penggunaan website jika diintegrasikan dengan proses belajar 

mengajar, dapat mengembangkan keterampilan siswa dalam bidang teknologi dan dapat 

mencapai tujuan belajar. Hasil tersebut diperkuat dengan tanggapan guru yang diperoleh 

dengan wawancara. Guru menunjukkan respon positif terhadap penggunaan web edukatif 

sebagai sumber belajar [20].  

 Sumber belajar adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberikan 

kemudahan kepada seseorang dalam belajarnya. Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

diketahui bahwa sumber belajar tidak terbatas pada sarana yang dirancang, seperti 

bukubuku pelajaran, melainkan semua yang dapat dimanfaatkan oleh siswa. Dengan 

demikian maka materi dapat disampaikan dalam web browser sebagai sumber belajar oleh 

siswa. Pembelajaran berbasis web memanfaatkan teknologi internet. Penggunaan web 

sudah lazim digunakan dalam dunia pendidikan sebagai inovasi pembelajaran. Web 

Enhaced Course merupakan pemanfaatan internet dalam dunia pendidikan, untuk 

menunjang peningkatan kualitas belajar mengajar. Tampilan web untuk pembelajaran 

harus dibuat menarik mungkin karena kualitas pembelajaran yang menggunakan e-

learning sangat ditentukan oleh kemampuan web dalam mendukung proses belajar 

mengajar.[21] 

 Website sekolah memiliki indikator untuk melihat apakah website sekolah sudah 

bernilai guna, sudah tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan diadakannya website sekolah 
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atau belum. Menurut Sugeng (2000) menambahkan parameter yang menunjukkan nilai 

guna sebuah situs, adalah [22]:  

a. Readability, yakni menjelaskan tentang keterbacaan situs. Sebagai media informasi, 

sebaiknya situs harus memperhatikan faktor kenyamanan dan kemudahan pengguna 

ketika mengunjungi situs tersebut.  

Ada beberapa parameter yang harus diperhatikan dalam membuat situs yang nyaman 

dibaca, seperti:  

1) Siapa target pengguna, dengan memperhatikan target pengguna, situs yang ada 

dapat dibuat menyesuaikan kondisi pengguna. Sebagai contoh, jika pengunjung 

situs berusia 30 tahun ke atas, maka penyajian informasi menggunakan huruf yang 

sekiranya dapat dibaca. Pengkategorian si mengikuti target pengunjung seringkali 

diperlukan untuk situs berskala besar seperti situs institusi pendidikan, situs 

pemerintahan, dan situs komunitas. Hal ini semata-mata untuk memudahkan 

pengunjung supaya mereka bisa dengan mudah mengakses informasi yang mereka 

butuhkan.  

2) Pemilihan warna, warna merupakan salah satu elemen yang penting dalam 

tampilan sebuah situs. Situs dengan pemilihan warna yang baik akan membuat 

pengakses nyaman dan mempunyai kesenangan tersendiri pada saat dia mengakses 

situs dan membaca isi di dalamnya.  

3) Desain struktur content, struktur content yang baik adalah bisa membuat 

pengunjung merasa mudah dalam mencari sebuah informasi. Strukur content ini 

bila digambarkan meliputi: isi dari situs, menu utama dan sub menu yang 

ditampilkan, serta aplikasi web apa yang diletakkan di situs.  

4) Desain tata letak situs, meliputi bagaimana penempatan isi situs secara umum. Isi 

situs secara umum seperti ada sebuah menu, lalu ada isi (content), header, (title), 

footer, dan isi-isi lainnya menyesuaikan struktur situs yang sudah kita rancang 

sebelumnya. 

5) Desain grafis, merupakan elemen utama yang diperhatikan oleh pengunjung situs 

karena terdapat sebuah konsisi dimana akan berkomentar, situs ini bagus atau 

tidak.  
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6) Navigasi, navigasi yang baik tergantung dari struktur menu yang disusun pada saat 

pembuatan struktur content secara menyeluruh. Untuk implementasinya di situs 

bisa menggunakan berbagai macam cara. 

b. Speed (kecepatan). Faktor kecepatan tampilnya sebuah situs sangat berpengaruh 

terhadap pengakses. Pengakses cenderung malas dan langsung menutup browser pada 

saat mereka membuka sebuah situs yang lambat diakses, sehingga mereka harus 

menunggu beberapa lama untuk melihat tampilan situs tersebut. Pengakses cenderung 

tidak mau menunggu terlalu lama untuk melihat sebuah situs. 

Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi kecepatan situs pada saat diakses: 

(1) Ukuran file yang digunakan, sebuah situs yang menampilkan banyak gambar 

dan animasi dengan ukuran file yang besar akan menyebabkan kelambatan situs 

pada saat diakses. (2) Pemilihan hosting server yang tepat. (3) Algoritma 

program untuk sebuah web aplikasi, pemilihan program yang tepat untuk 

membuat web aplikasi akan membuat situs semakin lebih nyaman dibaca.  

c. Accuracy (ketepatan isi), dengan melihat ketepatan isi sebuah situs dapat diketahui 

apakah situs tersebut telah bebas dari broken link dan error.  

d. Mobility content, yang berisi mengenai frekuensi berita baru tampil, pembaruan 

informasi, dan adakah kolom interaktif antara antara pemilik situs dengan pengunjung 

situs atau bahkan antar pengunjung itu sendiri. Pengunjung tentunya selalu ingin 

melihat sesuatu yang baru terutama informasi yang ditampilkan. Bila mereka melihat 

isi situs selalu sama dan tidak berubah dalam jangka waktu tertentu maka pengguna 

akan menilai situs ini statis dan tidak menarik lagi untuk dikunjungi.  

e. Efficiency, yang membicarakan konsistensi penempatan dan tampilan untuk content 

desain di setiap halaman. Hal ini akan mempermudah pengunjung dalam pencarian 

informasi, tidak membingungkan dan dengan adanya konsistensi tersebut akan 

mempercepat loading time halaman web [23]. 

 

3. Metode Penelitian 

  Penelitian tentang“Keefektifan Website Sekolah Dalam Pemanfaatan Sebagai Sumber 

Belajar” jenis penelitian deskriptif kualititatif. Penelitian deskriptif merupakan metode 

penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan 

apa adanya,dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik 
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objekyang diteliti secara tepat [24]. Objek yang akan diteliti mengenai pemanfaatan web 

sebagai salah satu sumber belajar siswa dan guru di salah satu sekolah menengah pertama 

di Salatiga. [28]. Ditinjau dari wujud data dan teknik analisisnya termasuk dalam 

pendekatan kuantitatif, karena data yangdiperoleh berupa angka-angka dan diselesaikan 

dengan metode survey (kuisioner) [29]. 

  Sample adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti yang dimiliki oleh 

sample tersebut [30]. Penelitian ini dilaksanakan disiswa kelas 9 yang berjumlah 166. 

Sample penelitian adalah 20 orang siswa siswi, jumlah guru 10 (termasuk kepala sekolah) 

dari 5 kelas dan 1 admin IT menggunakan random sampling. 

  Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan cara yang 

dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode-metode 

observasi, wawancara, dan kuisioner. Teknik Observasi dan wawancara untuk mengetahui 

bagaimanakah proses pemanfaatan sumber belajar lewat website sekolah. Teknik 

Kuisioner untuk mengetahui  bagaimana Keefektifan website sekolah sebagai Sumber 

belajar di salah satu Sekolah Menengah Pertama  Swasta Kristen di Salatiga.  

  Yang diobservasi adalah (1) profil: visi dan misi, sejarah singkat, lambang sekolah, 

kontak sekolah, struktur organisasi komite sekolah, program kerja, fasilitas, prestasi 

sekolah, (2) tenaga administrasi: direktori guru dan TU, materi ajar, kalender akademik, 

dan prestasi guru, (3) siswa: OSIS dan MPK, direktori siswa, prestasi siswa, 

ekstrakurikuler, dan kegiatan sekolah, (4) alumni: direktori alumni, (5) fitur: artikel, 

agenda, info, berita, opini, link dan galeri foto. 

  Wawancara terstruktur untuk mengumpulkan informasi atau data melalui instrumen 

yang telah disiapkan peneliti kepada pihak-pihak yang memiliki peranan penting dalam 

pelayanan sumber belajar berbasis web[31]. 

  Instrumen penelitian berupa angket. Instrumen penelitian ini untuk mengevaluasi 

bagaimana pelayan sumber belajar di sekolah tersebut. Respondennya adalah siswa, guru, 

dan admin. Penghitungan kuisioner menggunakan skala likert yang sudah dimodifikasi di 

mana responden memilih 4 jawaban yang tersedia. Kuisioner ini diadaptasi dari artikel 

ilmiah dengan judul “Keefektifan Website Sekolah sebagai Media Informasi Humas di 

SMA Negeri di Yogyakarta” Paramita 2013[32].  

 

 



14 
 

Variabel Aspek Indikator 

Readability 

(Keterbacaan) 

X1.1 Sasaran pengguna website adalah siswa intern 

X1.2 Sasaran pengguna website adalah orang tua 

siswa intern 

X1.3 Sasaran pengguna website adalah guru 

X1.4 Sasaran pengguna website adalah calon siswa 

X1.5 Sasaran pengguna website adalah masyarakat 

umum 

X1.6 Pemilihan layout disesuaikan dengan pengguna 

X1.7 Pemilihan warna website sekolah disesuaikan 

dengan lambang sekolah 

X1.8 Pemilihan dan pengaturan font disesuaikan 

dengan pengguna 

X1.9 Halaman yang sering dikunjungi adalah berita 

X1.10 Halaman yang sering dikunjungi adalah 

pengumuman 

X1.11 Halaman yang sering dikunjungi adalah galeri 

foto. 

 X1.12 Di dalam website sekolah ini terdapat link 

menuju situs lain yang berkenaan dengan 

pendidikan 

 X1.13 Di dalam website sekolah ini terdapat link 

menuju situs lain yang berkenaan dengan 

beasiswa 

Speed 

(Kecepatan) 

X2.14 Di dalam website sekolah ini terdapat animasi 

X2.15 Website sekolah ini dapat dibuka melalui mobile 

phone. 

X2.16 Sekolah menyediakan WiFi untuk siswa 

Accuracy 

(Ketepatan) 

X3.17 Selalu mengecek keberadaan link lain yang 

diposting dalam website sekolah 

X3.18 Seluruh halaman dari website sekolah telah terisi 

informasi 

X3.19 Seluruh link ke luar website tersambung dengan 

baik 

M5obility 

Content  

X3.20 Pembaruan informasi website sekolah dilakukan 

setiap seminggu sekali 

X3.21 Pembaharuan informasi website sekolah 

dilakukan hanya setiap ada event besar 

pendidikan (UN, PPDB) 

X3.22 Pembaharuan informasi website sekolah 

dilakukan hanya setiap ada kegiatan sekolah 

(kegiatan intern, UTS, HUT sekolah) 

X3.23 Terdapat kolom interaktif (chat box 

X3.24 Pengguna dapat berkomentar dalam setiap 

postingan atau berita yang terdapat dalam 

website sekolah 
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Efficiency X4.25 Konsistensi menu dalam website sekolah sangat 

diperhatikan 

Hambatan X5.26 Pengelola website sekolah satu orang 

 X5.27 Komunikasi dengan guru lancar 

 X5.28 Komunikasi dengan kepala sekolah lancar 

 X5.29 Ada timbal balik dari sekolah dalam upaya 

mengefektifkan website sekolah 

 X5.30 Kebutuhan maintenance komputer dan jaringan 

tercukupi 
Tabel 1 Kisi-Kisi Angket / Kuisioner Website Sekolah 

 

Teknik analisis data untuk observasi dan wawancara adalah dengan menggunakan 

teknik analisis reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan.    

Teknik analisis data untuk angket dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. 

Skor yang diberikan pada tiap poin pernyataan – pernyataan dalam angket Efektivitas 

Pelayanan Sumber Belajar Berbasis Web Di Salah Satu Sekolah Menengah Pertama Di 

Salatiga yakni untuk pernyataan positif adalah 4 untuk pernyataan sangat setuju, 3 untuk 

pernyataan setuju, 2 untuk pernyataan tidak setuju dan 1 untuk pernyataan sangat tidak 

setuju. Sedangkan untuk pernyataan negatif 1 untuk pernyataan sangat setuju, 2 untuk 

pernyataan setuju, 3 untuk pernyataan tidak setuju, 4 untuk pernyataan sangat tidak setuju. 

Berikut ini adalah tabel penskoran kegunaan, kualitas informasi dan kualitas interaksi 

 
Tabel 2 Penskoran butir kegunaan, kualitas informasi dan kualitas interaksi 

Alternatif Jawaban 
Skor 

Pernyataan positif (+) Pernyataan negatif (-) 

Sangat Tinggi 4 1 

Tinggi 3 2 

Tidak Tinggi 2 3 

Sangat Tidak Tinggi 1 4 
 

 

Cara menentukan presentase dari aspek yang diamati kemudian dikategorikan sesuai 

dengan kategori yang telah ditentukan adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 1 Rumus penghitungan hasil angket 

 

Data hasil angket atau kuisioner dibuat klasifikasi dengan kriteria sebagai berikut: 

 

Presentase= Skor yang di peroleh siswa 

               Jumlah skor maksimal x 100% 
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Tabel 3 Pedoman Pengkategorian kegunaan, kualitas informasi dan kualitas interaksi 

Kategori Rentang Skor 

Sangat Tidak Tinggi 1-30 

Tidak Tinggi 31-60 

Tinggi 61-90 

Sangat Tinggi 91-120 
 

 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

Sumber belajar yang berbasis web memiliki tujuan pembelajaran untuk melahirkan 

para siswa yang berkualitas IPTEK dengan berlandaskan iman kristiani dan karakter budaya 

bangsa sesuai dengan perkembangan jaman. Website sekolah ini tergolong sumber belajar 

yang baik dan ditujukan kepada: (a) siswa untuk belajar, (b) wali siswa untuk memantau 

kegiatan anak, materi ajar dan tugas sekolah yang ada, (c) guru mengupload tugas sekolah 

atau materi ajar. Dalam klasifikasi sumber belajar, website sekolah tergolong sumber belajar 

yang dirancang (learning resources by design) yaitu website ini dirancang sebagai sistem 

instruksional dalam kegiatan belajar mengajar dan dijadikan sebagai fasilitas belajar yang 

terarah dan formal [33]. Dari hasil  observasi di bawah ini, peneliti menguraikan beberapa hal 

terkait tampilan web yang berguna untuk pelayanan sumber belajar berbasis web: 

Tabel 1 Lembar Observasi 

No Bagian Keberadaan Bebas Broken 

Link 

Terdapat Isi 

 Ada  Tidak Ya  Tidak Ya  Tidak 

Profil 

1 Visi dan Misi v  V  v  

2 Sejarah Singkat v  V  v  

3 Lambang Sekolah v  V  v  

4 Kontak sekolah v  V  v  

5 Struktur organisasi  v  v  v 

6 Komite Sekolah  v  v  v 

7 Program Kerja v  V  v  

8 Fasilitas  v  v  v 

9 Prestasi Sekolah  v  v  v 

Tenaga Administrasi 

10 Direktori Guru dan TU  v  v  v 

11 Materi Ajar v  V  v  

12 Kalender Akademik v  V  v  

13 Prestasi Guru  v  v  v 

Siswa 

14 OSIS dan MPK  v  v  v 

15 Direktori Siswa  v  v  v 
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16 Prestasi Siswa  v  v  v 

17 Ekstrakurikuler  v  v  v 

18 Kegiatan Sekolah v  V  v  

Alumni 

19 Direktori Alumni v  V  v  

Fitur 

20 Artikel v  V  v  

21 Agenda v  V  v  

22 Info v  V  v  

23 Berita v  V  v  

24 Opini  v  v  v 

25 Link v  V  v  

26 Galeri Photo v  V  v  
 

Berdasarkan observasi yang terdapat dalam website SMP di Salatiga, diketahui bahwa pada 

fitur Profil tidak terdapat informasi tentang komite sekolah dan struktur organisasi, yang 

mana sub bagian fitur tersebut memegang peranan penting dalam profil sekolah. Namun 

keunggulan website sekolah ini yakni terdapat visi misi, sejarah singkat, lambang dan kontak 

sekolah, program kerja, fasilitas dan prestasi sekolah di bagian profil sekolah. Dalam website 

SMP Salatiga terdapat menu pencarian yang memudahkan pengguna untuk mencari berita 

yang ingin dibaca. 

Pada bagian tenaga administrasi, website sekolah ini tidak terdapat link prestasi guru 

serta dilengkapi dengan keberadaan direktori guru dan TU, materi ajar, dan kalender 

akademik yang sangat memudahkan pengguna dalam hal ini siswa dan juga orang tua untuk 

pengawasan di rumah. Pada bagian siswa tidak terdapat OSIS, MPK, direktori siswa dan 

prestasi siswa dan ekstrakulikuler. Sehingga hal ini perlu menjadi pertimbangan untuk 

perbaikan di masa depan. Namun, kegiatan sekolah selalu diumumkan dan dipasang di 

website sekolah ini. Sama halnya dengan bagian alumni, website sekolah ini dlengkapi 

dengan kolom alumni yang menjadikan pengguna dalam hal ini eks siswa SMP Salatiga agar 

tetap terhubung berkomunikasi dengan baik dan ikut mempromosikan website sekolah. 

Kemudian, website sekolah dengan menggunakan tabel checklist yang ada terdapat informasi 

bahwa pembaruan informasi tidak dilakukan setiap seminggu sekali, namun ketika terdapat 

acara yang berkaitan dengan sekolah, selalu diperbarui informasinya.Dalam website sekolah 

ini tidak terdapat kolom interaktif yang dalam hal ini adalah chat box.Berita dan artikel yang 

terdapat dalam website sekolah ini tidak dapat dikomentari, sehingga hanya member atau 

anggota saja yang dapat meninggalkan identitas ketika mengunjungi website sekolah ini. 

Sehingga website sebagai sumber belajar di sekolah sudah efektif karena peranan siswa, 
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orang tua dan guru sudah berjalan sebagaimana mestinya di mana siswa belajar mengunggah 

materi ajar atapun tugas sekolah melalui website, orang tua yang bisa memantau segala 

kegiatan anaknya dan guru yang mengupload materi ajar dan tugas siswa serta admin IT yang 

mengupload kegiatan sekolah.  

Berdasarkan observasi pada website diketahui bahwa tidak semua link dapat terhubung 

dengan baik untuk membuka halaman lain dari website ini. Hal tersebut membuktikan bahwa 

terdapat error pada link dalam website sekolah ini. Kemudian tidak semua halaman website 

sekolah terisi dengan informasi dan berita, artinya masih terdapat halaman kosong dalam 

website tersebut. 

Hasil wawancara akan diuraikan tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber belajar  

dan Informasi sekolah di web sekolah. Dari hasil wawancara didapat keterangan bahwa  

ketersediaan website dimaksudkan untuk dapat dibaca dan digunakan oleh guru, siswa, orang 

tua dan masyarakat.  Karena itu website ini menyediakan untuk kebutuhan guru dan siswa 

dalam   pembelajaran bahwa guru dapat mengunggah materi ajar yang akan digunakan pada 

pembelajaran berikutnya. Guru melakukan pembuatan modul untuk siswa siswi dalam waktu 

satu bulan sekali yang akan diunggah  ke dalam web sekolah. Modul tersebut dapat diakses 

langsung oleh siswa dan orang tua murid secara langsung melalui web sekolah. Siswa atau 

orang tua murid dapat mengakses dan mengunduh modul tersebut setiap tanggal 20, 

kemudian selanjutnya bahan pembelajaran dalam modul tersebut dibahas di kelas. Untuk 

proses unggah modul mata pelajaran yang dilakukan oleh guru, setiap guru dapat menitipkan 

draft modul mata pelajaran yang telah di buatnya kepada staff IT untuk upload ke dalam web 

sekolah.  

Selain itu juga, untuk kebutuhan informasi bagi masyarakat umum, orang tua, juga 

termasuk guru dan siswa maka disediakan fitur untuk berita sekolah, pengumuman dan juga 

galeri foto. Hal ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi kegiatan pendidikan yang 

baik pembelajaran reguler maupun ekstrakurikuler di Sekolah tersebut kepada masyarakat 

luas. Dari hasil wawancara tersebut juga dikatakan bahwa halaman yang sering dikunjungi 

adalah pengumuman, berita dan galeri foto. Slide foto kegiatan juga dapat diakses dengan 

cepat. Pengguna dapat berkomentar dalam setiap postingan atau berita yang terdapat dalam 

website sekolah. Pembaharuan informasi website sekolah dilakukan hanya setiap ada event 

besar pendidikan  
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Namun, website pada sekolah tersebut belum terdapat link menuju situs lain yang 

berkenaan dengan pendidikan dan beasiswa, dan juga tidak  selalu mengecek keberadaan link 

lain yang diposting dalam website sekolah. Seluruh link ke luar website belum tersambung 

dengan baik sehingga info yang bisa di dapat dari situs lain yang berkaitan dengan kegiatan 

pendidikan dan pembelajaran sangat terbatas. Juga belum terdapat kolom interaktif seperti 

chat box. Padahal salah satu kegunaan memiliki website sekolah adanya media sekolah yang 

mengupayakan komunikasi yang bersifat dua arah supaya terjadi arus informasi dua arah. 

Pada website sekolah tidak terdapat informasi untuk membuka halaman lain dari website 

sekolah. 

Adapun pengelolaan lain yang menunjang website tersebut sebagai sumber belajar 

adalah, menyediakan kelengkapan dan kemudahan akses website.  Akses ke website sekolah 

dapat dibuka melalui mobile phone, mobile site version dan juga Sekolah menyediakan WiFi 

untuk siswa mengakses website. Adapun kelengkapan website adalah sudah dilakukan 

pengisian informasi  di seluruh halaman dari website sekolah,  di dalam website sekolah ini  

juga sudah terdapat animasi. Ketersediaan animasi ini tentu dibutuhkan untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran. Pihak Sekolah juga memperhatikan Konsistensi menu dimana untuk 

fitur pengumuman dilakukan pembaharuan informasi  setiap ada kegiatan sekolah seperti UN, 

PPDB, kegiatan intern, UTS, HUT sekolah. Kalender akademik di unggah secara berkala 

setiap semester dan modul pembelajaran diunggah setiap bulan.  Sedangkan untuk pemilihan 

layout sudah disesuaikan dengan pengguna,  walaupun masih harus dikembangkan lagi. 

Terdapat pula menu pencarian berita atau informasi dalam website sekolah ini. Menu 

pencarian akan memudahkan pengguna dalam mencari berita yang ingin dibaca. Pengguna 

dapat mencari informasi dengan mengisi kata kunci dari informasi yang ingin dicari pada 

website sekolah tersebut. Tampilan menu dalam website sekolah juga mempengaruhi 

pengguna dalam mengakses website. Tampilan menu pada website mudah digunakan dan 

tidak membingungkan. Hal ini membuat pengunjung website merasa nyaman dalam 

mengakses website sekolah. Untuk  warna dan font  sudah disesuaikan untuk kebutuhan 

informasi  pengguna yang ingin tahu tentang kegiatan sekolah. 

Dari hasil observasi dan wawancara dapat dikatakan bahwa untuk pemanfaatan 

website sekolah sebagai sumber belajar, website  di SMP Swasta Kristen tersebut baru 

memiliki konten mengenai materi ajar berbentuk modul dan LKS. Sedangkan  referensi lain, 

seperti  e-book, presentasi, dan bank soal online belum ada. Seperti yang dikatakan bahwa  
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Website dapat dijadikan media dan sumber belajar karena menyediakan banyak aplikasi 

seperti gambar, video, dan forum diskusi, yang membantu siswa berdiskusi dengan guru 

secara menyenangkan sehingga siswa dapat memahami konsep materi yang abstrak, hal ini 

juga belum dimanfaatkan pada website sekolah tersebut. Sehingga sumber belajar di website 

tersebut belum lengkap.  

Kemudian akan di jelaskan hasil angket yang mengkaji keefektifan website sebagai 

sumber belajar. Dari hasil angket  30 siswa, menunjukkan bahwa tingkat keefektifan website 

sekolah menurut siswa, 4 orang menyatakan pada kategori sangat tinggi (13,3%), 17 orang 

menyatakan pada kategori tinggi (56,7%), 5 orang menyatakan rendah (16,7%), dan 4 lainnya 

menyatakan sangat rendah  (13,3%). Berikut ini diagram 1 Keefektifan Website Sekolah 

menurut Siswa:  

13.30%

56.70%

16.70%

13.30%

Diagram 1 Keefektifan Website Sekolah 

menurut Siswa: 

Sangat Tinggi

Tinggi

Rendah

Sangat Rendah

 

Menurut 6 (60%) guru menjawab bahwa tingkat keefektifan website sekolah sudah 

disimpulkan menyatakan pada kategori sangat tinggi. Ada 4 (40%) guru menjawab bahwa 

tingkat keefektifan website sekolah sudah disimpulkan menyatakan pada kategori tinggi. 

Berikut ini diagram 2 Keefektifan Website Sekolah menurut guru: 

60%

40%

0.00%
0.00%

Diagram 2 Keefektifan Website Sekolah 

menurut Guru: 

Sangat Tinggi

Tinggi

Rendah

Sangat Rendah
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Menurut admin (100%) IT website sekolah sudah dapat dikatakan tinggi. Berikut ini 

diagram 3 hasil angket Keefektifan Website Sekolah menurut admin: 

100%

Diagram 3 Keefektifan Website Sekolah 

menurut Admin 

Sangat

Tinggi

Tinggi

 

 

Dari diagram 4 menjelaskan dari keseluruhan responden  ada 22 orang ( 80% ) menjawab pada 

kategori tinggi, yang menjawab pada kategori sangat tinggi ada 3 orang ( 7.5% ), dan pada kategori 

rendah ada 2 orang ( 5% ), sedangkan pada kategori sangat rendah ada 3 orang ( 7.5% ). 

 

Diagram 4 hasil keseluruhan 

7.5%

80%

7.50%

5%

Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah

 

Dari hasil angket ini memperlihatkan bahwa baik bagi guru siswa dan admin, menilai 

bahwa  website sekolah sudah efektif dalam pemanfaatannya. Namun  sebagai sumber belajar 

belum lengkap karena beberapa fitur seperti e-book, presentasi, dan bank soal online belum 

ada.  Kefektifan yang dilihat adalah  dari indikator apakah website sekolah sudah bernilai 

guna, sudah tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan diadakannya website sekolah atau belum. 

Menurut Sugeng (2000) indikator yang menunjukkan nilai guna sebuah situs, yaitu tentang 

readybility, accuracy, speed, mobility content, efficiency. Hasil angket memperlihatkan 

bahwa pada variable-variabel tersebut berada pada kategori tinggi, dapat dikatakan  dalam hal 

ini website sekolah tersebut efektif untuk dimanfaatkan sebagai sumber belajar melihat dari 

indikator nilai guna sebuah situs. Walaupun ketersediaan sumber belajar baru berupa modul 

dan LKS. 
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4. Kesimpulan dan Saran  

Proses pemanfaatan sumber belajar lewat website sekolah telah di lakukan oleh guru 

dan siswa yang di kelola oleh admin. Proses  itu adalah siswa memanfaatkan sumber belajar 

baru berupa materi ajar dan LKS yang di unggah oleh guru di website sekolah dan diunduh 

oleh siswa untuk proses pembelajaran di kelas. Sedangkan sumber belajar atau referensi lain 

seperti: e-book, presentasi, dan bank soal online belum dimanfaatkan karena  belum ada di 

website sekolah. Sedangkan Keefektifan website sekolah yang di kelola sebagai sumber 

belajar menurut pengguna yaitu guru, siswa dan  admin ada pada kategori tinggi. 

  Hasil penelitian memperlihatkan bahwa website sekolah sebagai sumber belajar 

belum sepenuhnya berisi fitur yang dapat dimanfaatkan siswa sebagai sumber belajar. Untuk 

itu disarankan penelitian selanjutnya dapat merancang pembuatan fitur tambahan untuk 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Pihak sekolah juga dapat melengkapi fitur website 

yang dimaksudkan untuk menambah referensi sumber belajar bagi siswa dan guru.   
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