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1. Pendahuluan 
Kemudahan teknologi informasi sekarang ini khususnya teknologi 

internet, telah memberi banyak perkembangan serta  potensi dan sumber daya 

yang dapat dimanfaatkan [1]. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

khususnya internet melahirkan sebuah media baru yaitu website, yang semakin 

lama semakin berkembang dan dimanfaatkan dalam setiap bidang kehidupan, baik 

secara pribadi maupun institusi. Demikian halnya dalam dunia pendidikan, 

website merupakan sarana penyampaian informasi secara online yang memiliki 

fasilitas dasar internet yang mampu menembus batasan ruang dan waktu. 

Sementara ditengah pesatnya perkembangan dunia yang penuh persaingan, 

informasi merupakan bagian yang sangat penting dari komponen pendidikan. 

Penyampaian informasi yang cepat, tepat dan mudah akan sangat mendukung 

kegiatan pendidikan di instansi‐instansi terkait [2]. 

Saat ini, pentingnya website bagi sekolah tidak hanya sekedar sebagai 

fasilitas untuk dunia pendidikan dan mendapatkan informasi terbaru terkait 

pendidikan terutama di negara Indonesia [3]. Namun juga bisa memberi kesan 

baik dan juga profesionalisme untuk sekolah tersebut. Website sekolah saat ini 

tengah menjadi tren di dunia pendidikan dan website sekolah memperoleh 

perhatian, tanggapan yang sangat bagus dari berbagai pihak baik dari tenaga 

kependidikan, siswa serta masyarakat [4].Website sekolah dapat di jadikan 

sebagai media pembelajaran online maupun yang lebih di kenal dengan istilah e-

learning [5]. Sebuah website sekolah memiliki peran penting. Mulai dari fungsi 

sebagai media informasi kegiatan sekolah, media promosi, hingga media interaksi 

antara sekolah dengan orang tua siswa, alumni, ataupun masyarakat secara umum. 

Sekarang ini pun keberadaan web sekolah menjadi tolak ukur ketanggapan pihak 

sekolah dalam menyikapi perkembangan teknologi. [6]  
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Pada sebuah Sekolah Menengah Pertama Swasta Kristen
1
 di Salatiga 

website digunakan untuk menyediakan informasi bagi para stakeholder baik dari 

IT Staff, guru, karyawan, siswa, orang tua siswa atau calon siswa baru. Informasi 

yang dibutuhkan bagi para stakeholder antara lain yaitu informasi persekolahan, 

dan materi pembelajaran juga bermanfaat untuk media promosi sekolah. Sekolah 

tersebut berjumlah 160 siswa dan terdiri dari 4 rombongan belajar. Dikarenakan 

banyaknya jumlah siswa, Website sekolah menjadi sarana  penyebaran informasi 

dari pihak sekolah, terutama bagi yang para siswa dan pihak orang tua yang setiap 

harinya membutuhkan informasi dari web tersebut. Informasi yang terdapat di 

website sekolah berupa informasi bagi warga sekolah ataupun diluar warga 

sekolah seperti orang tua calon siswa baru untuk mengetahui sejarah beserta visi 

dan misi sekolah dan siswa untuk mengakses mata pelajaran tambahan yang 

seringkali di beri oleh guru lewat situs sekolah sehingga jauh lebih tepat guna dan 

juga informatif [7]. Pentingnya sebuah website untuk pendidikan memang sudah 

seharusnya digalakan dengan tujuan supaya orang tua siswa dapat dengan mudah 

melihat bahwa sekolah tersebut adalah tempat yang cocok untuk anak mereka 

yang didukung dengan website sekolah dengan  berita reguler, acara, dan halaman 

informatif (download materi ajar dan tugas sekolah)  

Kendala yang masih di hadapi oleh pemakai yaitu siswa, guru dan 

karyawan yakni  tentang performa website saat diakses terasa lambat loading-nya, 

serta beberapa fitur yang belum ada di website ini seperti chat box. Kemudian 

keluhan dari beberapa guru tentang fitur yang ada pada website yang belum 

lengkap, seperti belum adanya fasilitas usermembering serta forum diskusi. 

Informasi dari kepala sekolah tentang masalah jumlah pengunjung website (web 

statistik) yang masih kurang. Padahal pihak sekolah sangat membutuhkan 

kunjungan pada website mereka, untuk mengetahui bahwa informasi tentang 

sekolah tersebut benar-benar telah tersampaikan atau menjangkau masyarakat 

luas.  Dari  kondisi jumlah pengunjung  yang dinilai belum maksimal oleh bapak 

kepala sekolah memunculkan pertanyaan apakah website sekolah belum 

sepenuhnya tersosialisasi kepada pihak sekolah atau masyarakat? Ataukah  

                                                           
1
 Untuk penelitian ini, sekolah tersebut tidak bersedia mencantumkan nama. 
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memang kualitas website  sekolah tersebut yang belum baik atau berhasil menarik 

minat masyarakat atau  para calon siswa, sehingga pengunjung tidak banyak yang 

ingin berkunjung ke website sekolah. Karena sebuah informasi yang disampaikan 

harus menggunakan wadah atau kemasan yang baik, dalam hal ini informasi 

dalam sebuah web harus dikemas dengan baik dari tampilan website itu sendiri. 

Dari latar belakang masalah tersebut maka permasalahan penelitian ini  

adalah (1)bagaimanakah kualitas layanan website sekolah di Sebuah Sekolah 

Menengah Pertama di Salatiga sebagai media promosi. (2) Bagaimana 

pengelolaan website sekolah sebagai media promosi. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah mengetahui dan mendeskripsikan kualitas layanan  Web dan pengelolaan 

website sebagai media promosi sekolah di sebuah Sekolah Menengah Pertama  di 

Salatiga. 

 

2. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang  website baik untuk melihat kualitas layanan, maupun 

pengembangan web untuk tujuan tertentu di satu instansi, atau juga sebagai media 

informasi telah dilakukan diantaranya: Penelitian oleh Andi Maslan pada tahun 

2011 tentang Pengukuran Layanan Kualitas Website Pemerintah Kota Batam 

Menggunakan Metode WebQual yang dimana penelitian tersebut dapat 

menyimpul kriteria-kriteria apa saja yang dapat mendukung kualitas website 

berdasarkan persepsi pengguna pengunjung website tersebut [8]. Kemudian Indah 

dan Yulianto (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Pembuatan Website 

sebagai Sarana Promosi Produk Kelompok Pidra Desa Gawang Kecamatan 

Kebonagung Kabupaten Pacitan” memaparkan tentang Usaha kelompok PIDRA 

desa gawang dalam pembuatan promosi produk masih menggunakan informasi 

secara bertatap muka serta belum terdapat website sehingga dirasa kurang 

menarik. Dari penelitian tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi usaha 

kelompok PIDRA desa gawang khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya 

[9]. 

 Laila Wulandari (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Keefektifan 

website sekolah sebagai media informasi humas di SMA Negeri Kota 
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Yogyakarta.Menyimpulkan bahwa Website SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 7 

Kota Yogyakarta dikategorikan sebagai website baik (efektif), dan website SMA 

Negeri 8 Yogyakarta dikategorikan sebagai website yang sangat baik (sangat 

efektif) [10].   

Mengacu pada penelitian terdahulu maka fokus penelitian ini lebih kepada 

untuk mengetahui kualitas layanan dan bagaimana pengelolaan website sekolah 

sebagai media promosi  (untuk memperkenalkan sekolah) yang sudah dibuat dan 

digunakan di satu sekolah Menengah Pertama di Salatiga. Sama seperti penelitian 

Andi Maslan (2011), untuk mengetahui layanan kualitas website sekolah ini 

memakai metode webqual yang kemudian diadaptasi dalam angket yang menjadi 

intrumen pengambilan data. Namun yang berbeda adalah penelitian ini bukan 

hanya mengetahui kualitas website tetapi juga untuk mendeskripsikan pengelolaan 

website sekolah. Sehingga dapat menjadi satu kajian yang saling melengkapi 

untuk menjadi referensi bagi sekolah dalam pemanfaatan websitenya [10]. Jika 

pada penelitian Wulandari (2013) melihat Keefektifan website sekolah sebagai 

media informasi humas, maka penelitian ini untuk mengkaji bagaimana 

pengelolaan website sekolah untuk menjadi media meperkenalkan sekolah. 

Pengertian website menurut Yuhefizar (2009) adalah keseluruhan halaman 

– halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi, 

sebuah website biasanya di bangun atas banyak halaman web yang saling 

berhubungan [11]. Hubungan antara satu halaman web dengan halaman web yang 

lainnya disebut dengan hyperlink, sedangkan teks yang dijadikan media 

penghubung disebut hypertext [11]. Website dalam penelitian ini adalah website 

milik salah satu Smp swasta di Salatiga, yang dimana website memuat informasi 

sekolah, baik tentang informasi kegiatan, dan informasi terkait hubungan sekolah 

dengan masyarakat dan lain – lain. 

 Web sekolah adalah wadah untuk menampilkan informasi dan 

dokumentasi sebuah sekolah. Web sekolah  juga  bisa menjadi brand image yang 

positif bagi khalayak untuk menjadi tuntunan (guideline) saat memilih sekolah 

mana yang akan dituju dan dipilih [12]. Dengan adanya homepage menguatkan 
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eksistensi sebuah sekolah untuk bersaing dan siap untuk menghadapi era 

teknologi dan pasar global saat ini [12]. 

Sekarang ini homepage  atau  lebih dikenal  dengan  website  telah  

menjadi  sarana  promosi,  transaksi,  pusat  informasi  dan pengelolaan data atau 

bahkan menjadi sarana pendidikan. Ada beberapa keuntungan jika sebuah sekolah 

mempunyai website antara lain [12]: (1) dapat secara mudah melihat data-data 

tentang sekolah tanpa berkunjung, (2) dapat berinteraksi langsung dengan  

sekolah  dalam  waktu yang sangat singkat yang akan meningkatan keefektifan, 

(3) sebagai  tempat  promosi  yang  ideal dan bersifat online sepanjang tahun, dan 

(4) meningkatkan brand image sekolah.   

 Beberapa manfaat adanya website sekolah antara lain [12]: (a) 

memperkenalkan profil sekolah, (b) media komunikasi antara sekolah dengan 

dunia luar, dan (c) media resmi sekolah. Selanjutnya dalam tulisan [10] 

mengatakan bahwa  manfaat yang bisa diperoleh oleh sekolah dengan 

mengembangkan dan memiliki website, antara lain : (1) Memiliki wadah atau 

media guna menginformasikan profil, potensi, kegiatan, dan berbagai keunggulan 

yang dimiliki sekolah kepada masyarakat umum. (2) Memiliki media untuk 

menginformasikan berbagai pesan atau berita baik untuk para staf pengajar, siswa 

maupun untuk para pengakses situs web tersebut. (3) Memiliki wadah untuk 

mengembangkan pustaka sumber belajar yang berisikan berbagai materi / soal / 

artikel per bidang studi yang bermanfaat bagi siswa. (4) Memiliki database siswa, 

pengajar, dan alumni yang dapat diakses secara online (dengan elemen data 

terbatas ). 5. Memiliki media komunikasi berupa : e-mail maupun forum yang 

dapat. digunakan untuk berdiskusi antara siswa, guru, dan sekolah. 6. 

Meningkatkan image sekolah di masyarakat umum [12]. 

Website sekolah yang baik tidak hanya mudah dikenali dari nama alamat 

web saja, tetapi juga harus didukung fitur mumpuni. fitur yang sebaiknya ada 

pada web sekolah adalah : (1) Profil Sekolah dan Timeline, alamat website 

sekolah tedapat profil sekolah. Adanya profil sekolah ini dapat memberi 

gambaran kepada masyarakat umum tentang sekolah. Kemudian  yang disajikan 

disajikan adalah timeline. Fitur ini menunjukkan perjalanan dan pertumbuhan 
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sekolah dari tahun ke tahun. (2) Berita dan Program Sekolah kolom berita dan 

program sekolah di website sebagai media informasi dan promosi  sekolah berita 

tentang pencapaian sekolah dalam bidang akademik – non akademik, kesukesan 

mengikuti lomba, atau lainnya, yang dapat  ditampilkan dengan mengunggah foto 

yang menunjang isi berita. (3) Formulir Pendaftaran (Apply Online) Fitur 

apply online atau formulir pendaftaran wajib ada pada web sekolah. Fitur ini 

memberi kemudahan bagi siswa calon pendaftar dan orang tua, karena fitur 

mendukung pendaftaran secara online yang resmi disediakan dalam website 

sekolah. (4) Support Online Fitur online ini menghubungkan pengunjung atau 

masyarakat umum dengan pihak sekolah. Juga menjadi kemudahan  berinteraksi 

satu sama lain melalui  email atau akun sosial media lain yang dimiliki instansi 

pemerintah [13]. 

Promosi sekolah yaitu usaha memperkenalkan sekolah dalam rangka 

memasarkan sekolah .Strategi pemasaran merupakan suatu rencana kegiatan atau 

usaha menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen (termasuk 

pelanggan), dan usaha menciptakan pertukaran yang memuaskan melalui kegiatan 

pendistribusian, sekaligus sebagai upaya penyesuaian dengan kondisi lingkungan 

eksternal [14]. Pada penelitian ini, sekolah sebagai produsen perlu memahami 

keadaan dan kebutuhan (calon) pelanggan sehingga dapat menyediakan jasa yang 

relevan dengan kebutuhan pelanggan. Selain kondisi eksternal, sekolah juga perlu 

mempertimbangkan kondisi lingkungan internalnya. Dengan kata lain, 

keberhasilan strategi pemasaran sekolah tergantung pada kondisi lingkungan dan 

upaya pemenuhan kebutuhan pihak terkait baik secara internal maupun eksternal. 

Dengan perkembangan teknologi saat ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan 

oleh pihak terkait yaitu mengembangkan website promosi sekolah. Promosi 

memiliki lima fungsi yang sangat penting bagi suatu perusahaan/lembaga. Kelima 

fungsi tersebut yakni Informing (memberikan informasi), Persuading 

(membujuk), Reminding (Mengingatkan), Adding Value (Menambah Nilai) dan 

Assisting (Mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan) [15]. 
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3. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif, untuk mencari tahu kualitas layanan website dalam rumusan masalah 

yang pertama. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan 

untuk mendeskripsikan  objek penelitian  ataupun hasil penelitian [16]. Sedangkan 

pendekatan kualitatif untuk mengetahui tampilan fitur dan pengelolaan web 

sebagai media promosi sekolah. 

Penelitian dilaksanakan di sebuah Sekolah Menengah Pertama  Swasta 

Kristen di Salatiga. Jumlah siswa di sekolah tersebut 160 orang, jumlah guru 20 

orang, 2 admin IT. Responden penelitian diambil menggunakan purposive 

sampling. Maka sample ada 80 orang siswa, 6 orang guru, 2 admin TI dan 80 

orang tua. 

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini untuk 

mengetahui kualitas layanan web adalah memakai angket  atau kuesioner dengan 

mengadaptasi pernyataan dari metode Webqual. Data yang dikumpulkan meliputi: 

Identitas Responden dan  Data mengenai tanggapan para responden untuk 

mengetahui kepuasan penguna. Pernyataan  yang diadaptasi dari WebQual 4.0 

disusun berdasarkan pada tiga area (dimensi) kualitas yang mewakili kualitas 

suatu website, yaitu kegunaan (usability), kualitas informasi (information quality) 

dan interaksi layanan (service interaction quality) [17]. Kesemuanya adalah 

pengukuran kepuasan konsumen atau user terhadap kualitas dari website tersebut 

[18].   

 Kegunaan adalah kualitas yang berkaitan dengan desain website, misalnya 

penampilan, kemudahan penggunaan, navigasi dan tampilan yang disampaikan 

kepada pengguna. Kualitas informasi adalah kualitas isi website, kesesuaian 

informasi untuk keperluan pengguna seperti akurasi, format, dan relevansi. 

Kualitas interaksi layanan adalah kualitas interaksi layanan yang dialami oleh 

pengguna ketika mereka mempelajari lebih dalam suatu website, diwujudkan oleh 

kepercayaan dan empati, misalnya masalah transaksi dan keamanan informasi, 

pengiriman produk, personalisasi, dan komunikasi dengan pemilik website [19]. 

Deskripsi indikator dari kuesioner sebagaimana termuat dalam tabel dibawah : 
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No Deskripsi Indikator 

1 Pengguna merasa mudah untuk mempelajari pengoperasian website 

2 Interaksi antara website dengan pengguna jelas dan mudah dipahami 

3 Pengguna merasa mudah untuk bernavigasi dalam website 

4 Pengguna merasa website mudah untuk digunakan 

5 Website memiliki tampilan yang menarik 

6 Desain sesuai dengan jenis website persekolahan 

7 Website mengandung kompetensi (petunjuk atau referensi yang jelas) 

8 Website menciptakan pengalaman positif bagi pengguna 
Tabel 1 Variabel Kemudahan Penggunaan (usability) 

Sumber:http://www.webqual.co.uk 

No Deskripsi Indikator 

1 Website menyajikan informasi yang akurat  

2 Website menyajikan informasi yang dapat dipercaya 

3 Website menyajikan informasi secara tepat waktu 

4 Website menyajikan informasi yang relevan 

5 Website menyajikan informasi yang mudah dimengerti 

6 Website menyajikan informasi dengan tingkat yang tepat 

7 Website menyajikan informasi dengan format yang sesuai 
Tabel 2 Kualitas Informasi (information quality) 

Sumber: http://www.webqual.co.uk 

No Deskripsi Indikator 

1 Website memiliki reputasi yang baik 

2 Pengguna merasa aman untuk melakukan akses pada website ini 

3 Pengguna merasa aman terhadap informasi pribadinya 

4 Website memberi ruang untuk personalisasi 

5 Website memberikan ruang untuk komunitas (guru / siswa) 

6 Website memberikan kemudahan untuk berkomunikasi dengan organisasi 

(Guru, karyawan, siswa dan stakeholder lainnya) 
Tabel 3 Variabel Kualitas Interaksi (interaction quality) Sumber: http://www.webqual.co.uk  

 
 

Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data dengan Observasi untuk 

mengetahui bagaimana fitur yang ada dan bagaimana pengelolaannya di website 

sekolah tersebut. Observasi adalah Pengumpulan data secara langsung dengan 

menggunakan mata tanpa ada bantuan alat standar lainnya untuk keperluan 

pengumpulan data [16]. Yang diobservasi dalam penelitian ini adalah tampilan 

web yang terdiri dari: (1) Profil terdiri dari visi dan misi, sejarah singkat, lambang 

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

fasilitas, prestasi sekolah, (2) Tenaga administrasi terdiri dari derektori guru dan 

TU, materi ajar , kalender akademik, dan prestasi guru, (3) Siswa terdiri dari osis 

http://www.webqual.co.uk/
http://www.webqual.co.uk/
http://www.webqual.co.uk/
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dan MPK, direktori siswa, prestasi siswa, ekstrakulikuler, dan kegiatan sekolah, 4) 

Alumni terdiri dari direktori alumni dan (5) fitur terdiri dari artikel , agenda, info, 

berita, opini, link, dan galeri photo. 

 Teknik pengumpulan data untuk mengetahui bagaimana pengelolaan 

website sekolah sebagai media promosi dilakukan dengan  Wawancara. Proses ini 

untuk mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya 

bertatap muka. Jenis wawancara untuk penelitian ini adalah terstruktur [20] Hal 

yang ingin diketahui dalam wawancara adalah :  (1) Apa keunggulan website 

sekolah tersebut,  (2) bagaimana cara pengelolaan website sekolah, (3) apa 

kendala yang dihadapi dalam pengelolaan website sekolah,  (4) dan apa saja hal-

hal yang belum terpenuhi.  

 

Teknik analisis data yang digunakan untuk perhitungan hasil angket adalah 

dengan penghitungan  Skor yang diberikan pada tiap poin pernyataan – 

pernyataan dalam angket. Skor 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 

mendapat skor 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: 

Alternatif Jawaban Skor 

Pernyataan positif (+) Pernyataan negatif (-) 

Sangat Setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Tidak Setuju 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 4 
Tabel 5 Penskoran Butir kegunaan, kualitas informasi dan kualitas interaksi 

 

Cara menentukan presentase dari aspek yang diamati kemudian 

dikategorikan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan adalah dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Skor yang di peroleh siswa  

 

 

Presentase=  

               Jumlah skor maksimal 

x 100% 
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Data hasil angket atau kuisioner dibuat klasifikasi dengan kriteria sebagai berikut: 

Kategori Rentang Skor 

Sangat Rendah 0 – 24 

Rendah 25 – 44 

Sedang 45 – 64 

Tinggi 65 – 84 

Sangat Tinggi 85 – 100 
Tabel 6 Pedoman Pengkategorian kegunaan, kualitas informasi dan kualitas interaksi 

 

 Teknik analisis data untuk hasil angket, observasi dan wawancara adalah 

dengan menggunakan teknik analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

4. Hasil  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan 

angket yang diadaptasi dari webQual untuk melihat pengukuran kualitas 

website yang baik untuk promosi sekolah, dapat dilihat sebagai berikut  sesuai 

diagram 1 hasil angket kemudahan penggunaan: 
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Diagram 1 Hasil Angket Variabel Usability 

 

Dengan melihat grafik di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari 

hasil angket tentang kemudahan penggunaan website sekolah, dari  pihak 

guru, ada 1 (16%) orang guru menjawab kemudahaan penggunaan website 

sekolah di kategori sangat tinggi,  ada 2  (34%) orang guru menjawab   di 

kategori tinggi, 2 (34%)  orang lainnya menjawab  berada di kategori 

sedang dan terdapat 1  (16%) orang  yang menjawab  berada di kategori 

rendah.  

Kemudian dari pihak siswa yang menjawab kemudahan 

penggunaan website sekolah, ada  80 siswa (50%) menjawab di kategori 

tinggi),  dan ada 24 (30%) siswa menjawab di kategori  sangat tinggi dan 

ada 16 siswa (20%) yang menjawab di kategori sedang. Kemudian, bagi 

pihak pengguna orang tua menjawab bahwa website sekolah memberi 

kemudahan penggunaan dengan jawaban pada kategori  tinggi  ada 50 

orang tua (62.5%), dan jawaban  kategori sangat tinggi sejumlah 20 orang 

tua (25%) dan jawaban kategori  sedang ada 10 orang tua (12.5%). 

Sedangkan, tidak ada pengguna yang menjawab pernyataan angket dengan 

hasil pada kategori sangat rendah. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan website 

sekolah untuk tingkat kemudahan pengguna, rata-rata responden 

menjawab bahwa layanan website sekolah sudah memberi  kemudahan 

pengguna pada kategori tinggi.  

Selanjutnya pada diagram ke 2 dapat dijelaskan hasil kuesioner 

untuk kualitas informasi web sekolah,  dalam bentuk diagram batang 

sebagai berikut: 
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Diagram 2 Hasil Angket  

 

 

Diagram 2 Hasil Angket Information Quality 
 

Dengan melihat grafik di atas, maka dapat dijelaskan bahwa 

kualitas informasi website sekolah menurut guru SMP Salatiga adalah 

2(34%) orang menyatakan website sekolah memberikan kualitas informasi 

yang tinggi,  ada 3(50%)  orang menyatakan website sekolah memberikan 

kualitas informasi yang sedang dan ada 1 (16%) orang yang menyatakan 

kualitas informasi website sekolah rendah.  

Menurut siswa untuk kulitas informasi website sekolah, ada  40 

(50%)   siswa menjawab kualitas informasi website sekolah ada pada 

kategori tinggi. Kemudian 30 (37.5%) orang menyatakan kualitas 

informasi website sekolah dalam skala sedang dan ada 10 orang yang 

menyatakan kualitas informasi website  sekolah rendah.  

Kemudian, ada  35 (43.75%) orang tua  menjawab bahwa website 

sekolah kualitas informasi pada kategori tinggi,  Ada  30 (37.50%)  orang 

tua menyatakan kualitas informasi website sekolah pada kategori sedang.  

Kemudian, ada  15 (18.75%). orang tua yang menyatakan website sekolah 

mempunyai kualitas informasi yang rendah. Jadi dari Hasil angket di 

diagram 2   ini jika dirata-ratakan memperlihatkan bahwa dalam kualitas 
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informasi layanan website sekolah cenderung pada kategori tinggi, namun 

dengan  perbedaan hasil yang tipis dengan kategori sedang. 

Pada diagram 3 memperlihatkan hasil angket untuk kualitas 

interaksi  website sekolah,  sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3 Hasil Angket Interaction Quality 

 

Dari diagram 3 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa  bahwa 

kualitas interaksi website sekolah menurut guru SMP Salatiga adalah,  2 

(34%) orang menyatakan website sekolah memberikan kualitas interaksi 

yang sangat tinggi, 3(50%)  orang menyatakan website sekolah 

memberikan kualitas interaksi yang tinggi dan 1 (16%) orang yang 

menyatakan kualitas interaksi website sekolah sedang. 

Menurut siswa, ada  25 (31.25%)   orang siswa menyatakan 

kualitas interaksi website sekolah sangat tinggi. Kemudian,  ada 35 

(43.75%)  orang menyatakan kualitas interaksi website sekolah dalam 

skala tinggi.  Ada  20 orang yang menyatakan kualitas interaksi website  

sekolah dalam kategori sedang.  
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Kemudian, bagi 25 (31.25%) orang tua menjawab bahwa website 

sekolah kualitas interaksi sangat tinggi dan 35 (43.75%)orang tua 

menyatakan website sekolah mempunyai kualitas interaksi tinggi. 6 (7.5%) 

orang tua menyatakan kualitas interaksi website sekolah dalam skala 

sedang. Namun,  ada 10 (12.5%) orang tua yang menyatakan website 

sekolah mempunyai kualitas informasi yang rendah, dan 4 (5%)orang tua 

menyatakan sangat rendah. Jadi dari hasil angket di diagram 3 ini dapat 

disimpulkan bahwa kualitas interaksi web sekolah  rata- rata berada pada 

kategori tinggi. 

Hasil dari Observasi  dapat dijelaskan bahwa, pada bagian profil 

tidak terdapat informasi tentang komite sekolah dan struktur organisasi 

yang mana memegang peranan penting dalam profil sekolah. Keutamaan 

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

kontak sekolah, program kerja, fasilitas dan prestasi sekolah di bagian 

profil sekolah. Di dalam website sekolah ini bagian fitur lebih banyak 

dikunjungi daripada artikel, agenda, info, berita, galeri foto (yang 

tergolong dalam fitur), karena dalam website ini lebih banyak terdapat hal 

menarik sehubungan dengan kegiatan dalam sekolah dan luar sekolah. 

Selain itu, menu yang terdapat dalam website ini tidak membingungkan 

pengguna dalam mengakses website. Dalam website SMP Salatiga 

terdapat menu pencarian yang memudahkan pengguna untuk mencari 

berita yang ingin dibaca. 

Di bagian tenaga administrasi, website sekolah ini tidak terdapat 

link prestasi guru. Keutamaan bagian tenaga administrasi 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. Selanjutnya, di bagian siswa 

tidak terdapat OSIS, MPK, direktori siswa dan prestasi siswa dan 

ekstrakurikuler. Namun, kegiatan sekolah selalu diumumkan dan dipasang 

di website sekolah ini. Pada bagian alumni, website sekolah ini dlengkapi 

dengan kolom alumni yang menjadikan pengguna dalam hal ini eks siswa 
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SMP Salatiga agar tetap terhubung berkomunikasi dengan baik dan ikut 

mempromosikan website sekolah. 

Sedangkan untuk  pembaruan informasi tidak dilakukan setiap 

seminggu sekali, namun ketika terdapat event atau 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.  

 Hasil Wawancara berikut akan dideskripsikan menurut   : Apa 

keunggulan website sekolah tersebut,  bagaimana cara pengelolaan 

website sekolah, apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan website 

sekolah, dan apa saja hal-hal yang belum terpenuhi.  

 Keunggulan website  sekolah ini adalah : (a) siswa yang bisa 

mengunduh  materi ajar dan tugas sekolah dan (b) orang tua yang bisa 

memantau kegiatan anak-anaknya dan (c) guru yang bisa mengunggah 

materi ajar. Dengan adanya website sekolah maka kegiatan promosi sudah 

dimudahkan tanpa menunggu waktu khusus. Fungsinya website sekolah 

ini sudah memberikan kontribusi yang cukup baik bagi penggunanya. 

 Cara pengelolaan web untuk promosi adalah,  admin TI 

mengupload dokumentasi kegiatan  untuk kegiatan promosi. Perawatan 

web dilakukan oleh admin bersama pihak luar yang dipercaya menjadi 

developer web tersebut. Website juga digunakan untuk guru dapat 

memasukkan materi pembelajaran setiap bulan, dan siswa dapat 

mengunduh materi pembelajaran itu untuk dibahas di kelas.   

 Adapun kendala yang dihadapi adalah  : tingkat akses ke web yang 

rendah sehingga informasi yang ditampilkan tidak cepat tersebar, loading 

lama jika website sedang dikunjungi banyak pengguna.  Tidak adanya 

direct chat box  di website tersebut yang menyebabkan tertundanya 

masukan ataupun saran jika ada postingan baru berkenaan dengan content 

website tersebut. Beberapa pengguna tergolong sudah lanjut usia (orang 
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tua murid dan beberapa guru) yang mana kurang paham untuk mengakses 

website ini. Guru-guru mengalami kesulitan  dalam hal  kontribusi guru 

yang kurang untuk pelayanan promosi sekolah berbasis web ini dimana 

mereka tidak familiar dengan website sehingga terkendala pada saat mau 

memasukkan materi ajar, berita atau kalender akademik.  

 Sedangkan Hal-hal yang belum terpenuhi  yaitu  kegunaan website 

sekolah sebagai media promosi bagi pengguna (calon siswa, siswa, orang 

tua dan jajaran guru) belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diinginkan, 

hal ini dilihat dari  jumlah  pengunjung website yang belum memadai. 

Pembahasan 

Dari  ketiga indikator kualitas layanan website sekolah SMP tersebut 

pada bagian tingkat kemudahan penggunaan atau kegunaan yang paling 

memenuhi kepuasan pengguna.  Artinya  kualitas bagian kegunaan yang 

berkaitan dengan desain website, misalnya penampilan, kemudahan 

penggunaan, navigasi dan tampilan yang disampaikan kepada pengguna  

sudah membuat pengguna dapat menggunakan website sekolah ini untuk 

kebutuhan informasi mereka .  Sedangkan pada kualitas informasi masih 

terdapat jawaban yang beragam dan juga tidak ada yang menjawab pada 

kategori sangat tinggi. Cenderung jawaban dari pengguna adalah tinggi 

namun jumlahnya juga tidak jauh berbeda  dengan yang berada pada 

kategori sedang. Artinya Kualitas informasi yang berkaitan dengan 

kualitas isi website, kesesuaian informasi untuk keperluan pengguna 

seperti akurasi, format, dan relevansi belum sepenuhnya dilihat oleh 

pengguna memenuhi kebutuhan  mereka saat mengunjungi web sekolah.  

Sedangkan pada bagian kualitas interaksi memperlihatkan jawaban yang 

juga beragam bahkan ada yang menilai rendah dan sangat rendah, 

walaupun juga ada pengguna yang menjawab pada kategori sangat tinggi. 

Hal ini mengindikasikan tidak semua pengguna mengalami kepuasan yang 

sama dalam melihat kualitas interaksi website sekolah. Kualitas interaksi 

layanan adalah kualitas interaksi layanan yang dialami oleh pengguna 

ketika mereka mempelajari lebih dalam suatu website, diwujudkan oleh 
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kepercayaan dan empati, misalnya masalah transaksi dan keamanan 

informasi, pengiriman produk, personalisasi, dan komunikasi dengan 

pemilik website. 

Berdasarkan penjelasan manfaat adanya website sekolah,  maka dapat 

dikatakan maksud sekolah dengan pengadaan website untuk 

memperkenalkan atau mempromosikan sekolah tersebut yaitu dimana 

sekolah memiliki wadah atau media guna menginformasikan profil, 

potensi, kegiatan, dan berbagai keunggulan yang dimiliki sekolah kepada 

masyarakat umum sudah tercapai. Maupun dalam hal dimana pengunjung 

atau pengguna dapat berinteraksi langsung dengan  sekolah  dalam  waktu 

yang sangat singkat yang akan meningkatan keefektifan informasi dan 

komunikasi, pihak pengguna yaitu siswa guru dan orang tua merasa telah 

mendapatkan manfaat dari website tersebut. Namun dalam maksud 

sekolah  dengan website ini yaitu memiliki media untuk 

menginformasikan berbagai pesan atau berita baik untuk para staf 

pengajar, siswa maupun untuk para pengakses situs web tersebut, belum 

sepenuhnya memuaskan pengguna. 

Kualitas layanan website sekolah untuk media promosi atau untuk 

memperkenalkan sekolah, pada indikator usability dan kulitas interaksilah 

yang paling berkualitas dan memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna, 

sedangkan pada indikator  kualitas informasi perlu ditambahkan dan 

ditingkatkan pengelolaannya. Dengan kondisi kualitas layanan website 

sekolah seperti ini maka sebagai sarana promosi, sudah dapat memenuhi 

fungsi promosi yaitu  Informing (memberikan informasi), Persuading 

(membujuk), Reminding (Mengingatkan) Adding Value (Menambah Nilai) 

dan Assisting (Mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan), walaupun 

masih membutuhkan perbaikan lagi. 

 Hasil observasi dan wawancara memperlihatkan keunggulan 

website sekolah ini untuk menjadi alat promosi atau sarana 

memperkenalkan sekolah  : (a) memiliki alamat yang bisa diakses secara 
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online menggunakan handphone sekalipun, (b) memiliki isi postingan 

yang bermanfaat (materi ajar, tugas sekolah, dan kegiatan sekolah), (c) 

menarik perhatian para orang tua siswa dengan mengupload kegiatan 

sekolah dan ketersediaan kolom alumni, (d) bersedia memperbaiki 

kesalahan ( bagian siswa memiliki paling banyak ketidakberadaan di 

website seperti OSIS dan MPK, Direktori Siswa, Prestasi Siswa dan 

Ekstrakurikuler). (e) siswa yang bisa mengunduh  materi ajar dan tugas 

sekolah dan (f) orang tua yang bisa memantau kegiatan anak-anaknya dan 

(g) guru yang bisa mengunggah materi ajar. Dengan adanya website 

sekolah maka kegiatan promosi sudah dimudahkan tanpa menunggu waktu 

khusus. Fungsinya website sekolah ini sudah memberikan kontribusi yang 

cukup baik bagi penggunanya. 

Hasil observasi dan wawancara juga memperlihatkan beberapa 

keterbatasan dari website sekolah ini. Beberapa fitur pada website sekolah 

ini, sudah memenuhi fitur website sekolah yang baik seperti profil sekolah 

dan informasi sekolah. Namun,  Fitur pendaftaran online dan fitur support 

online belum ada  bahkan ada beberapa bagian dari fitur belum terisi 

sepenuhnya atau belum memberikan informasi yang cukup, bahkan ada 

yang sama sekali kosong. Tingkat akses ke web yang rendah sehingga 

informasi yang ditampilkan tidak cepat tersebar, loading lama jika website 

sedang dikunjungi banyak pengguna.  Tidak adanya direct chat box  di 

website tersebut yang menyebabkan tertundanya masukan ataupun saran 

jika ada postingan baru berkenaan dengan content website tersebut. 

Sebagai sarana yang menghubungkan pengunjung atau masyarakat umum 

dengan pihak sekolah dan menjaga kemudahan  berinteraksi satu sama 

lain, tentu dengan website yang belum memiliki fitur interaksi ini 

membuat komunikasi dan interaksi menjadi terbatas. Hal ini cukup 

menjadi kendala dalam hal promosi atau memperkenalkan sekolah.  

 Pembaharuan informasi juga  belum dilakukan secara berkala, dan 

nanti dilakukan saat ada even. Keadaan ini tentu membatasi pengunjung 

untuk mengetahui setiap pembaharuan informasi yang mereka butuhkan 
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dari sekolah tersebut. Pembaharuan informasi penting bagi pengguna 

dalam hal ini pihak luar sekolah untuk memberi kepastian bahwa saat 

mereka memasukkan anak-anak di sekolah tersebut, mereka sudah yakin 

dengan kualitas  pendidikan yang akan diperoleh. Melihat keunggulan dan 

keterbatasan website sekolah ini maka pengelolaannya sudah berjalan baik 

dan perlu peningkatan lagi. 

5. Kesimpulan 

 Kualitas layanan website sekolah di Sekolah Menengah Pertama 

Swasta Kristen di Salatiga sebagai media promosi  sudah berada pada 

kategori tinggi untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Untuk 

pengelolaan dan pemanfaatannya juga sudah memenuhi kriteria website 

sekolah yang baik, dan  masih perlu ditingkatkan dengan melakukan 

pembaharuan informasi secara berkala dan mengisi fitur yang masih 

kosong dengan informasi yang dibutuhkan.  

 Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah dapat 

mengembangkan penelitian untuk melihat bagaimana guru memanfaatkan 

website sekolah sebagai sumber belajar bagi siswa. 

Dan menambah fitur chat box agar memudahkan interaksi antar pengguna 

dan pengaadaan workshop  untuk meningkatkan kinerja guru dan 

memperbaiki jaringan internet agar tidak terjadi error saat membuka 

website.  
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