BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Seiring dengan pesatnya perkembangan pendidikan, dan tuntutan mengikuti
perkembangan teknologi, maka sekolah perlu untuk terus berinovasi dalam meningkatkan
pelayanan serta interaksi yang lebih komprehensif dengan wali siswa pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan media internet
(website sekolah) dalam menunjang hal tersebut. Berangkat dari kebutuhan tersebut, sekolah
baik dari tingak pensisikan non formal (PAUD, TK) sampai formal (SD, SMP, SMU) perlu
memiliki sarana website sebagai media informasi dan interaksi antara pihak sekolah dengan
masyarakat.
Dengan latar belakang tersebut Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus sebagai
salah satu perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Kudus, merasa tepanggil untuk berperan
serta membantu meningkatkan kualitas sumber daya di masyarakat, khusunya di sekolahsekolah yang ada di Kudusperlu dengan mengadakan kegiatan penelitian dalam rangka
rancang bangun website sekolah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak sekolah sebagai media
informasi dan interaksi dengan masyarakat. Dalam kegiatan ini pihak sekolah yang akan
dijasikan mitra adalah SD Islam Terpadu (SDIT) “Umar Bin Khathab” Kudus.
1.2 Perumusan Masalah
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;
1. Bagaimana merancang bangun sebuah website sekolah sebagai media informasi dan
interaksi sekolah dengan masyarakat yang lebih komprehensif
2. Bagaimana mengenalkan kepada para guru dan staff administrasi tentang pemanfaatan
website sekolah guna menunjang keberadaan sekolah di dunia maya dan interaksi dengan
wali siswa serta masyarakat.
3. Bagaimana menyiapkan SDM sekolah agar bisa memanfaatkan dan mengelola sebuah
website sekolah.
1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini ini bertujuan :
1. Merancang bangun sebuah website sekolah sebagai media informasi dan interaksi sekolah
dengan masyarakat yang lebih komprehensif
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2. Mengenalkan kepada para guru dan staff administrasi tentang pemanfaatan website
sekolah guna menunjang keberadaan sekolah di dunia maya dan interaksi dengan wali
siswa serta masyarakat.
3. Menyiapkan SDM sekolah agar bisa memanfaatkan dan mengelola sebuah website
sekolah.
1.4. Kontribusi Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk;
1. Para guru dan staff administrasi sekolah dapat lebih memanfaatkan teknologi informasi
terutama pemanfaatan website sekolah untuk menunjang interaksi sekolah dengan
masyarakat.
2. Para guru dan staff administrasi dapat mengembangkan media informasi dengan
memanfaatkan website sekolah sebagai sarana eksistensi sekolah lewat dunia maya.
3. Mengenalkan potensi Universitas Muria Kudus kepada pihak sekolah sehingga
diharapkan akan tersampaikan kepada para wali siswa.
1.5 Sistematika Penulisan
Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan terdiri dari:
Bab I

Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang, perumusan
masalah, tujuan penelitian, konstribusi penelitian dan sistematika
penulisan.

Bab II

Tinjauan Pustaka, membahas tentang arti pentingnya website bagi
sekolah.

Bab III

Metode Penelitian, tahap pengumpulan data, .

Bab IV

Hasil dan Pembahasan.

Bab V

Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran
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