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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas hidayah-Nya maka Seminar Hasil
Pengabdian Masyarakat 2020 dapat terselenggara. Kegiatan ini merupakan Seminar Hasil
Pengabdian Masyarakat yang pertama kali diadakan di Universitas Amikom Yogyakarta.
Seminar ini merupakan salah satu program kerja Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas
Amikom Yogyakarta yang dimana untuk meningkatkan minat publikasi hasil pengabdian
masyarakat yang telah dilaksanakan oleh kalangan akademis di Universitas Amikom
Yogyakarta pada khususnya.
Di dalam kalangan akademis perguruan tinggi mengenal dengan kewajiban Tri Dharma
Perguruan Tinggi. Salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian
masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan sebuah usaha kalangan akademisi
secara langsung mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat. Banyak permasalahanpermasalahan masyarakat yang dapat diselesaikan dengan menerapkan keilmuan yang dimiliki
oleh para akademisi.
Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020 merupakan sebuah wadah kepada
kalangan akademis Universitas Amikom Yogyakarta dalam mempublikasikan hasil
pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan. Diharapkan dengan adanya media ini dapat
menjadi jembatan para pengabdi dan masyarakat dalam memperoleh informasi.
Dalam Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020 ini sebagai keynote speaker adalah
Bapak Putut Purwandono, S.E., M.S.E., M.Sc. yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian
Kerja Sama Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020
terdapat 89 pemakalah yang bersedia mengirimkan makalahnya untuk dipublikasikan pada
seminar ini. Makalah telah melaui proses review dan editing.
Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pemakalah yang telah bersedia
mempublikasikan makalah hasil pengabdiannya pada seminar ini. Kami ucapkan terimakasih
kepada segenap civitas akademik Universitas Amikom Yogyakarta atas dukungan sarana
maupun prasarana sehingga acara ini dapat terlaksana. Kepada keynote speaker kami juga
mengucapkan terimakasih atas kesediaanya untuk membuka wawasan dan membagi
pengalaman tentang pengabdian masyarakat.

iv

Akhir kata kami segenap panitia Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020 mohon
maaf sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan acara masih banyak kekurangan. Kami
terbuka untuk mendapatkan kritik dan masukkan guna semakin memperbaiki kegiatan ini
kedepannya. Semoga acara ini dapat bermanfaat seluruh akademisi dan masyarakat.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua Panitia Seminar Hasil
Pengabdian Masyarakat 2020

Mulia Sulistiyono, M.Kom.
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PENGEMBANGAN WEBSITE SEBAGAI SARANA INFORMASI BAGI
SEKOLAH SMK MAARIF 2 PIYUNGAN
Sri Mulyatun1), Joko Dwi Santoso2)
1)

Prodi S1 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas AMIKOM Yogyakarta
Prodi S1 Teknik Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas AMIKOM Yogyakarta
Email : sri.m@amikom.ac.id1), joko@amikom.ac.id2)

2)

Abstrak
Dunia Pendidikan sedang terguncang dengan pandemic Covid-19. System pembelajaran yang tidak menentu
dan banyak pola pembelajaran yang berubah. Mulai belajar di rumah, belajar dengan TVRI dan lain
sebagainya. Selain itu sekolah juga diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait
kondisi sekolah terutama dalam pengumuman-pengumuman bersifat terbuka dan dibutuhkan oleh
masyarakat luas, seperti pengumuman penerimaan siswa bari dan kebijakan sekolah terkait pandemic covid19. Untuk mempermudah semuanya tentunya dapat menggunakan teknologi, misalnya dengan
memanfaatkan teknologi internet.
Saat ini SMK Maarif 2 Piyungan telah menggunakan basis informasi Internet pada lingkungan Sekolah
namun pemanfaatan jaringan Internet ini masih belum maksimal dikarenakan kemampuan pemanfaatkan
teknologi informasi masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat belum adanya situs-situs sekolah. Website
sendiri dapat dimanfaatkan oleh guru untuk dijadikan sebagai media pembelajaran baru yang menarik,
kreatif dan mudah dipahami oleh siswa dalam proses belajar mengajar. dengan metode ini guru dapat
menuliskan materi belajar, tugas, maupun bahan diskusi pada website, kemudian para siswa dapat belajar
bersama-sama di website guru tersebut. Selain itu pengumuman dan penyampaian informasi dapat lebih
terjangkau dengan adanya website sekolah.
Dengan melihat manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari sebuah website guru sebagai media
pembelajaran, maka perlu diadakan pelatihan untuk membuat dan mengelola Website bagi SMK Maarif 2
Piyungan.
Kata kunci: SMK, Website, sekolah, guru, siswa
1. PENDAHULUAN
Kebutuhan dunia kerja, khususnya dunia fashion
akan penjahit profesional semakin meningkat. Hal
ini dikarenakan industri tekstil merupakan salah
satu sentra industri yang tak pernah berkurang.
akan tetapi sumber daya manusia yang dibutuhkan
tentu saja dituntut untuk mempunyai skil dan
profesionalisme yang tinggi.
SMK Ma'arif 2 Piyungan menyiapkan anak didik
yang cerdas dan berkakhlak mulia serta membekali
siswa siswinya dengan ketrampilan dalam bidang
tata busana yang siap pakai di dunia kerja dan
wirausaha.

c. Kesempatan mendapat beasiswa untuk siswa
tidak mampu, siswa yatim piatu dan siswa
berprestasi
d. Biaya sekolah terjangkau
e. Lokasi strategis
Kegiatan belajar-mengajar di SMK Ma'arif 2
Piyungan selain memberikan pelajaran Normatif /
Adaptif juga memberikan pelajaran produktif yang
meliputi Tailoring, Drapping, Menggambar desain,
Pola di atas kain dan lain sebagainya, dengan guru
yang berpengalaman di bidang pengetauan Busana,
sehingga siswa mempunyai bekal pengetahuan
yang luas disertai kemampuan mengaplikasikan
ketrampilan dalam hal Tata Busana.

Keunggulan Sekolah
a. Tenaga pengajar yang kompeten dibidangnya
b. Menggabungkan kecerdasan intelektual dan
kecerdasan spiritual
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Padahal jika dimanfaatkan lebih lanjut akan
mendapatkan hasil yang baik. Berdasakan
penelusuran penulis, pernah ada website sekolah
SMK Maarif 2 Piyungan, namun masih bersifat
blog dan sudah tidak dikelola
Kembali.
Penelusuran di media maya juga sulit ditemukan
terkait informasi SMK Maarif 2 Piyungan ini,
karena sedikit pemberitaan, pemberitaan terakhir
pada tahun 2018 dari situs Laduni.id, dan kurang
memberikan informasi yang menarik untuk para
calon siswa.
Saat ini SMK Maarif 2 Piyungan telah
menggunakan basis informasi Internet pada
lingkungan Sekolah namun pemanfaatan jaringan
Internet ini masih belum maksimal dikarenakan
kemampuan pemanfaatkan teknologi informasi
masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat belum
adanya situs-situs sekolah baik blog maupun
website. Website atau situs dapat diartikan sebagai
kumpulan halaman yang menmpilkan informasi
data teks, data gambar diam atau gerak, data
animasi,suara,video dan gabungan dari semuanya
baik yang bersifat statis maupun dinamis yang
membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling
terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan
jarngan-jaringan halaman[1]. Website sendiri dapat
dimanfaatkan oleh guru untuk dijadikan sebagai
media pembelajaran baru yang menarik, kreatif dan
mudah dipahami oleh siswa dalam proses belajar
mengajar. dengan metode ini guru dapat
menuliskan materi belajar, tugas, maupun bahan
diskusi pada webnya, kemudian para siswa dapat
berdiskusi dan belajar bersama-sama di website
guru tersebut. Selain itu pengumuman dan
penyampaian informasi dapat lebih terjangkau
dengan adanya website sekolah.
Berikut sedikit profil dan produk dari mitra :
Nama Mitra
tanggal berdiri
Bidang
Jenis Mitra
alamat

Jarak
Kepala Sekolah
Program Studi

: SMK MAARIF 2
PIYUNGAN
: 24-02-1997
: Pendidikan/
Mitra Non Produktif
: Jl. Piyungan Prambanan KM.
01, Munggur, RT / RW : 2 /
0, Srimartani, Piyungan,
Bantul, 55792
15 Km
: Saifudin,S.Ag
: Tata Busana

Penggunaan Internet di SMK Maarif 2 Piyungan ini
tidak digunakan secara maksimal, hanya digunakan
sebagai sarana penyampaian laporan Dapodik saja.

Di tengah pandemik ini, beberapa permasalahan
yang dihadapi mitra saat ini semakin bertambah
berat. Beberapa permasalahan tersebut adalah :
a. Pembuatan Website Sekolah.
b. Penyiapan infrastruktur web sekolah
c. Pelatihan pengelolaan website sekolah secara
webinar.
d. Sosialisasi website sekolah secara webinar
2. METODE PELAKSANAAN
Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian
kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut :
a. Pengumpulan data terkait sekolah dan potensi
informasi
b. Menyusun
rancangan
website
sekolah,
menggunakan perancangan visual yang
diwujudkan dalam perancangan interface dan
juga perancangan system
c. Membangun website sekolah, menggunakan
Bahasa pemrograman website yang paling
cocok digunakan dan disesuaikan dengan
kebutuhan dari projek website sekolah
d. Pembuatan hosting dan domain, menyiapkan
nama domain dan menentukan server yang
digunakan untuk hosting
e. Pengunggahan Website sekolah, mengunggah
ke server hosting serta menautkan dengan
domain yang sudah ditentukan
f. Melakukan pengetesan website, memastikan
website berjalan lancar saat digunakan
g. Melakukan pelatihan pengelolaan website
sekolah, yang dilakukan secara webinar
ataupun dengan media komunikasi lain yang
memungkinkan
h. Melakukan sosialisasi website.
Dalam melaksanakan metode diatas juga diperlukan
beberapa peralatan dan bahan yang dapat
mendukung terciptanya sebuah website sekolah
yang baik dan dapat dimaksimalkan oleh SMK
Maarif 2 Piyungan.
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Dalam pembuatan website diperlukan hardware dan
software dalam pembuatan dan implementasinya
berikut spesifikasi hardware dan software dalam
pembuatan dan implementasi website tersebut.
Kebutuhan Hardware adalah sebagai berikut :
- Procesor 2.4GHz
- Ram 4 GB
- VGA shared
- SDD 128GB
Software yang diperlukan dalam pembuatan
website adalah :
- Apache Server
- MySQL
- Chrome Webbrowser
- Notepad++
- Dan FrameWork CodeIgniter

Gambar 2. Diagram Context

Pada gambar 3 menunjukan bahwa rancangan
halaman depan terdiri dari Logo Sekolah, Menu
Link feature yang diinginkan dan juga daftar
informasi penting yang harus dimunculkan.

Saat implementasi adalah sebagai berikut :
Server Hosting
- CPU 1 Core
- Ram 1 GB
- SSD Storage 100GB
Dalam kegiatan Abdimas ini, menitikberatkan pada
prosedur pembuatan website dan pemanfaatannya.
Dalam pembuatan website tentunya diperlukan
beberapa hal seperti berikut :

Gambar 3. Rancagan Tampilan halaman Depan

a. Persiapan dan perencanaan
Dalam tahap persiapan dan perencaann adalah
melakukan penggalian informasi terkait sekolah
dan kebutuhan yang diperlukan pada sekolah
tersebut terhadap pemenuhan website sekolah.
Telah didapatkan beberapa kebutuhan dari
sekolah untuk diterapkan dalam website
sekolah ini adalah sebagai berikut :
-

Sedangkan pada gambar 4. Menunjukan adalah
Entity relation Diagram yang meggambarkan
hubungan setiap entitas dalam website sekolah
SMK Maarif 2 Piyungan ini.

Website mampu menampilkan profil
sekolah
Website mampu memberikan informasi
pengumuman
Website mampu memberikan materi
pembelajaran
Website mampu memberikan feature video
pembelajaran

b. Perancangan Website
Tahapan ini adalah merancang website baik
dalam bentuk proses, antarmuka dan juga
database sebagai berikut :
Diagram Context ditunjukan pada gambar 2,

Gambar 4. Perancangan ERD

c. Pembuatan Website
Hasil dari perancangan diterjemahkan dalam
sebuah
Bahasa
pemrograman
dengan
menggunakan tools serta framework dalam
pengerjaaanya.
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Pembuatan website ini dilakukan selama
2bulan dengan jumlah programmer 1 orang dan
asisten dari mahasiswa 1 orang. Framework
yang digunakan adalah codeigniter.
d. Implementasi dan testing website
Melakukan penerapan website dalam server
dan melakukan uji coba website
e. Pelatihan penggunaan
Melakukan pelatihan penggunaan terhadap user
dalam hal ini guru dan siswa serta manajemen
sekolah.

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Dalam pelaksanaan pengabdian ini telah
mendapatkan beberapa hasil yang telah dilakukan,
yang paling utama adalah terciptanya sebuah
website sekolah untuk SMK Maarif 2 Piyungan.
Dimana feature utama website sekolah ini adalah
penyampaian
pengumuman,
berita,
materi
pembelajaran dan juga video pembelajaran.
Website ini juga sebagai wadah promosi dan
informasi terkait sekolah bahkan informasi
penerimaan siswa baru dapat ditampilkan. Berikut
adalah hasil dari pembuatan website ditunjukan
pada gambar 3

Gambar 6. Feature Pengumuman

Tahapan implementasi dan uji coba dilakukan
setelah dirasa semua feature berjalan dengan baik
dan telah sesuia kebutuhan sekolah. Maka
dilakukan penyerahan website ini kepada sekolah
diwakili oleh salah satu Guru sebagai operator.
Pelaksanaan tersebut ditunjukan pada gambar 7.

Gambar 7. Gambar Serah terima Website Sekolah

Gambar 4. Halaman Depan Website

Berdasarkan kebutuhan yang telah dijabarkan
sebelumnya, bahwa terdapat feature profi dan
akademik sebagai pusat informasi, kemudian
feature Download dan Video pembelajaran sebagai
saran pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran
Online.

Dilakukan pelaksanaan uji coba dan juga pelatihan
cara menggunakan website sekolah ini.tahapan uji
coba berjalan lancar dan tidak ditemukan bug error
yang signifikan, artinya website tersebut layak
untuk digunakan seterusnya. Pada tahapan
pelatihan dilakukan untuk memberikan pengalaman
pertama bagi Guru maupun siswa dalam
menggunakan website sekolah ini. Dilakukan pula
penilaian terhadap fungsi dari website sekolah
SMK Maarif 2 Piyungan dan menghasilkan fakta
berikut:
Diambil dari 32 peserta pelatihan, diajukan
pertanyaan terkait fungsi, kemudahan dalam
menggunakan website dan kelengkapan dari feature
website.

Gambar 5. Feature Pengumuman
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30
25
20
15

Tidak Setuju

10

Setuju

5

pelaksanaan dan pendaaan yang telah diberikan sehingga
Pengabdian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Ucapan terimakasih pula kami haturkan kepada bapak
Saifudin S.Ag dan jajarannya di SMK Maarif 2
Piyungan. Dengan kerjasamanya program pengabdian ini
dapat bermanfaat untuk SMK Maarif 2 Piyungan dan
juga bagi pengabdi mendapatkan kesempatan dan
pengalaman lebih dalam menerapkan ilmunya di
masyarakat.

0
Fungsi

Mudah

Lengkap

Daftar Pustaka
Gambar 8. Grafik penilaian

[1]

Didapatkan hasil seperti pada gambar 8, yang
menyatakan bahwa hampir semua menyatakan
setuju bahwa website sekolah telah sesuai fungsi
sebagai media informasi dan sarana pembelajaran
yang dinyatakan 28 responden menyatakan setuju
dan sisanya menyatakan tidak setuju. Website
sekolah ini juga dianggap mudah dalam
penggunaannya karena dari beberapa feature sudah
biasa digunakan, seperti materi hanya mendonload
saja dan dapat dibaca kemudian. Tercatat 30
responden yang menyatakan setuju jika website ini
mudah digunakan. Penilaian yang lain tentang
kelengkapan bernilai lebih rendah walaupun masih
mayoritas mengatakan kelengkapannya sudah
cukup dengan 27 responden yang setuju. Beberapa
harapan dari pengembangan website ini adalah
feature dapat mengelola siswa dan juga dapat
manajemen akademik.
4. KESIMPULAN
Kesimpulan yang didapat pada pengabdian di SMK
Maarif 2 Piyungan ini adalah sebagai berikut :
1) Pemanfaatan Website Sekolah di SMK Maarif 2
Piyungan telah terlaksana dan berjalan
sebagaimana mestinya.
2) Pelaksanaan penyampaian informasi telah
dipaparkan dengan beberapa feature seperti
pengumuman, berita dan galeri. Sedangkan
sarana
pembelajaran
disediakan
feature
Download sebagai penyampaian materi tekstual
dan video pembelajaran sebagai materi praktek.
3) Dalam pengabdian kedepannya dapat diperluas
mencakup
beberapa
permasalahan
administrative dan juga pengeloalaan data
disekolah.
Ucapan Terimakasih
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas
AMIKOM Yogyakarta dibawah direktorat LPM yang
dipimpin oleh Bapak Heri Sismoro, M.Kom, atas
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