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BAB 3

MENDISAIN WEB SEKOLAH 

Bab ini :

 Apa dan bagaimana sebuah web sekolah didisain dan direkayasa ? 
 Menjelaskan manajemen pemilihan informasi dan dokumen untuk dijadikan 

bahan sebuah web. 
 Mendefinisikan kategori informasi dan dokumen yang bersifat Internal 
 Mempelajari bagaimana disain dan layout web 
 Mempelajari pemilihan disain rangka web yang cocok 
 Mengenalkan dan memilih disain tampilan isi yang tepat. Apakah memilih 

tampilan untuk: Font-Page Atau Back-Page? 
 Memilih disain menu yang diinginkan.  Apakah akan membuat menu atas, 

tengah, atau bawah ? 
 Mengenalkan sebuah web sekolah SMU Larangan Indah 27 

A. Definisi Web Sekolah

Gambar 3.1. Web sekolah ( Web-Joomla ) 

Web sekolah merupakan ajang untuk menampilkan informasi dan dokumentasi sebuah 
sekolah. Sebenarnya banyak sekali informasi tentang sebuah sekolah yang bisa 
dipaparkan atau ditampilkan ke publik sebagai  bahan masukan bagi masyarakat tentang 
jati diri sebuah sekolah tersebut. Namun ada batasan-batasan yang harus dipakai sehingga 
sebuah web sekolah menjadi keren. Salah satunya adalah soal brand-image. Web sekolah 
juga bisa menjadi brand-image yang baik bagi publik untuk menjadi tuntunan (guideline) 
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dalam memilih sekolah mana yang akan dituju dan dipilih. Untuk itu sebuah diskusi 
panjang dengan pihak terkait dalam organisasi sekolah menjadi mutlak adanya.

Sekarang penulis akan mengajak para pembaca untuk membaca langsung pada bagian 
pembahasan yang lebih fokus yaitu studi kasus pada sebuah sebuah SMU secara fiktif 
(imajiner).  Dalam hal ini yang dijadikan sebagai sekolah khayalan oleh penulis yaitu 
bernama SMU Larangan Indah 27 yang berlokasi di Tangerang, Banten. Contoh studi 
kasus pada sekolah ini dibuat oleh penulis begitu sempurna dan padat informasinya 
yang  bisa dijadikan sebagai bahan referensi. Dokumen yang penulis sajikan adalah 
fiktif, jadi nama-nama yang tertera di dalamnya adalah rekaan penulis saja.

B. Informasi Dan Dokumen 

Penulis akan mengajak pembaca untuk mengklasifikasikan informasi dan dokumen yang 
ada dalam sekolah.  Informasi dan dokumen ini terdiri dari yaitu dokumen internal dan 
dokumen eksternal.  Berikut penjelasannya di bawah ini.

1. Informasi dan Dokumen Internal

Penulis menyebutnya internal karena hal ini berkaitan dengan kerahasiaan 
sekolah.  Dikategorikan rahasia karena dokumen-dokumen atau data-data yang ada 
tersebut menyangkut pribadi dan negara. Karena data-data milik pribadi dan negara 
mempunyai dampak negatif yang luas bila sampai tersebar luas di publik atau dikalangan 
masyarakat luas. Takutnya data-data tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang lain untuk 
keperluan atau kepentingan yang tidak baik. Namun kategori ini bisa berubah tergantung 
lingkungan sekolah yang bersangkutan. 

Dokumen dan informasi itu yaitu :

 Daftar nilai 
 Daftar alumni 
 Daftar siswa 
 Dokumen rahasia sekolah 

Dokumen ini bisa ditampilkan pada web sekolah dengan pengaturan keamanan web 
(security) yang lebih rumit. Bila memang ingin ditampilkan di web, maka  pengunjung 
(user) yang ingin mengambil informasi tersebut harus terdaftar (user registered) terlebih 
dahulu serta memiliki hak akses (right access) yang diberikan oleh si pengelola web 
(administrator).

2. Dokumen Eksternal

Untuk dokumen eksternal ini adalah berupa informasi yang bisa diambil, lihat dan di 
download oleh publik.  Biasanya informasi ini berupa :
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 Profil Sekolah 
 Kesiswaan (OSIS) 
 Aktivitas Siswa 
 Prestasi 
 Fasilitas 
 Program Unggulan 
 Kurikulum 
 Dokumen Publik 
 SDM (Guru Dan Siswa, Staff) 
 Dokumen 
 Photo Kegiatan 
 Agenda Kegiatan 
 Program Strategis 
 Dan sebagainya 

C. Disain Dan Layout Web

Dari informasi dan dokumen yang sudah dimiliki, selanjutnya adalah 
mengintegrasikannya ke dalam web.  Informasi yang telah disebutkan di atas akan sangat 
berguna manakala informasi tersebut di pilah-pilah dalam  disain dan lay-out web yang 
pas dalam standar baku sebuah web.

Sebuah web yang informatif harus memfokuskan navigasi (alat penuntun) yang tepat dan 
jelas. Sehingga pengunjung (user-end) bisa betah dan enjoy menikmati web yang 
pembaca buat. Untuk itu, maka penulis mengajak pembaca untuk memahami bagaimana 
cara membuat sebuah disain web yang pas dan bagus.  Materinya terdiri dari kerangka 
web, 

1. Disain Rangka Web 

Kerangka sebuah web yang baku biasanya yang terdiri dari :

a. Header
Di Bagian header ini biasanya berupa logo/slogan organisasi atau lembaga, menu 
atas (top menu), banner (gambar yang memfokuskan pada jati diri web atau iklan) 

b. Body
Di sini biasanya berisi isi dari sebuah web yang akan ditampilkan. Kadang juga 
bisa disematkan menu navigasi 

c. Footer
Merupakan bagian terbawah dari sebuah web. Biasanya berisi menu bawah, 
gambar, dan  keterangan web (copyright, contact web) 

d. Rangka web tidak baku harus menyertakan ketiga hal tersebut. Silakan 
berimprovisasikan sesuai keinginan Anda. Namun semuanya terserah pembaca 



E-book Membuat Web Sekolah dengan CMS Joomla 1.0 4 dari 10

Buku ini gratis.  Bagian dari  Gerakan Sedekah Ilmu. http://www.syarifudin.web.id

dalam berkreatifitas dan berkarya. Penulis hanya memaparkan hal yang standar 
saja. 

Gambar 3.2. Disain rangka web sekolah ( Web - Joomla ) 

2. Disain Tampilan Isi : Font-Page Atau Back-Page ? 

Rangka dari sebuah web berikutnya adalah mendisain tampilan isi webnya.  Sebuah web 
yang menarik adalah web yang sajian informasinya jelas, ringkas dan tuntas.  Sehingga 
pengunjung (user-end) dapat menikmati informasi yang disajikan. Untuk itu pemilik web 
biasanya harus memikirkan disain tampilan isi yang tepat sasaran. Untuk itu harus ada 
pemilahan informasi berdasarkan bagian yang ingin ditampilkan. Dalam hal ini, penulis 
mengelompokkannya ke dalam dua bagian yaitu informasi muka web (front-page) dan 
informasi belakang web (back-page).
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Gambar  3.3. Halaman Frontpage ( Web-Joomla ) 

Halaman muka sebuah situs (front-page) adalah halaman paling depan yang langsung 
berhadapan dengan web namun bukan halaman forward domain, forward languange, 
dan  forward site flash. Sementara itu untuk halaman belakang (back-page) yaitu halaman 
yang menampilkan informasi selain halaman muka.  Sebagai bahan perbandingan bagi 
Anda,  silakan lihat gambar di bawah ini.
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Gambar  3.4. Halaman Backpage ( Web-Joomla ) 

Bagaimana caranya untuk mengelompokkan informasi  ke dalam kelompok front-page
dan back-page? Jawabannya mudah saja. Ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu: 

1. Pertama dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan isi  dan waktu. 
Berdasarkan isi informasi, maksudnya apa? Patokan isi bisa dilihat “apakah 
informasi itu berita yang menarik dan keren (bombastis)?” atau biasa 
saja.  Informasi  yang sangat menarik haruslah masuk ke dalam kelompok 
halaman muka (front-page), sisanya masuk dalam halaman kategori halaman 
belakang (back-page). 

2. Yang kedua berdasarkan waktu informasi. Dalam hal ini penulis 
mengelompokkannya ke dalam kategori yang antara lain terdiri dari berita terbaru 
(hot news).  Informasi dari berita terbaru (hot news) ini haruslah di letakkan di 
halaman muka (front-page). Rentang waktunya yaitu antara 1 hingga 7 
hari.  Misalnya ada berita sekolah yang menyatakan bahwa Anda meraih 
penghargaan di bidang Fisika pada tanggal 14 Mei 2005.  Lalu informasi tersebut 
di upload (masuk) ke web, maka masa berlakunya dari hot news tersebut adalah 
hanyalah sampai dengan tanggal 21 Mei 2005.  Berikutnya harus ada informasi 
baru untuk mengganti isi berita tersebut. Sisanya berita yang tidak hot news 
masuk ke dalam halaman kategori halaman belakang (back-page). 

3. Disain Menu : Atas, Tengah, Atau Bawah ? 
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Yang terakhir adalah memikirkan disain menu sebagai alat bantu dalam penyusunan web 
(navigation tool).  Web yang indah dan keren sebenarnya haruslah memiliki menu yang 
rapi dan tepat. Sehingga pengunjung (user-end) tidak tersesat ke dalam halaman yang 
tidak  diinginkan. Selain itu menu yang ditampilkan  juga harus bisa menuntun 
pengunjung untuk sampai ke informasi yang dia butuhkan atau inginkan.  Bila 
pengunjung tersasar dan bingung hal itu akan membuat pengunjung kapok dan enggan 
untuk mengakses atau mengunjungi web yang pembaca buat.

Gambar 3.5.  Disain Pembagian menu ( Web-Joomla ) 

Agar pengunjung web tidak merasa marah dan kesal, adalah merupakan suatu kewajiban 
bagi para pembuat web untuk menampilkan menu yang tepat dan jelas. Bagaimanakah 
caranya untuk membuat tampilan menu web yang baik dan sempurna?. Langkah pertama 
yang harus dilakukan yaitu, pembaca harus memikirkan di mana pembaca akan 
meletakkan menu tersebut.  Apakah di menu atas (top menu)?. Atau meletakkannya ke 
dalam menu utama (main menu)?, atau bahkan pada menu bawah (bottom menu)?. 

Menu utama (main menu) adalah merupakan menu yang paling penting dalam membuat 
web. Biasanya menu tersebut diletakkan di bagian tengah (body) dalam sebuah rangka 
web. Pikirkanlah bahwa semua informasi yang akan disajikan menurut pembaca paling 
penting haruslah di masukkan ke dalam menu  utama.  Sedangkan informasi yang bersifat 
biasa saja  bisa diletakkan di menu atas atau bawah. 
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D. Web Sekolah 

Web sekolah tidaklah harus dalam bentuk mewah, rumit, dan banyak sekali menu, ikon 
atau box yang aneh namun tidak berguna.  Untuk contoh kasus, penulis 
menyederhanakan  sebuah web sekolah yang sederhana dan sangat memiliki kekuatan  isi 
(powerfull).

Untuk menu, misalnya, penulis menjabarkan yaitu Menu Utama, terdiri dari :

1. Home 
2. Profil 
3. OSIS 
4. Kegiatan Ekskul 
5. Prestasi 
6. Fasilitas 
7. Kurikulum 
8. Program Strategis 
9. SDM 

Untuk penjelasannya lihat gambar di bawah ini.

Gambar 3.6.  Menu utama ( Web-Joomla ) 

Kemudian penulis memberikan menu utama tambahan yang terdiri dari : 

1. Administrator 
2. Berita 
3. Buku tamu 
4. Pooling 
5. Status Online 
6. User Login 
7. Contact 
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8. Weblink 

Untuk contohnya bisa diperhatikan gambar di bawah ini.

Gambar 3.7. Menu tambahan utama ( Web-Joomla ) 

Gambar 3.8. Menu tambahan utama : User Login ( Web-Joomla ) 

Gambar 3.9. Menu tambahan utama : Polling ( Web-Joomla ) 
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Gambar 3.10. Menu tambahan utama : Who’s Online ( Web-Joomla ) 

Web sekolah yang penulis contohkan memang sangat sederhana sekali.  Namun dari segi 
kecepatan dan manajemen informasi sebuah web,  disain seperti ini cukup tepat.  Namun 
semua terserah pembaca untuk membuat menu-menu lain yang bisa digunakan dan 
disesuaikan dengan  keperluan  masing-masing.


