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PENGEMBANGAN PERAN PENGHUBUNG KOMITE SEKOLAH 
SMK NEGERI 2 WONOGIRI 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) potensi dan masalah 
tentang peran komite sekolah, 2) desain produk pengembangan peran penghubung 
komite sekolah, 3) hasil validasi ahli dari materi pengembangan peran 
penghubung komite sekolah, dan 4) hasil efektivitas pengembangan peran 
penghubung komite sekolah SMK Negeri 2 Wonogiri. Manfaat dari 
pengembangan sistem informasi sekolah berbasis android ini adalah siswa, orang 
tua siswa, dan guru dapat memperoleh informasi yang dicari dengan cepat dan 
akurat sehingga bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian dan pengembangan (R&D). Penelitian dilaksanakan di SMK 
Negeri 2 Wonogiri dengan subjek penelitian yaitu 3 orang staf/pegawai, 32 orang 
guru/wali kelas, dan 64 orang tua siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 
studi pustaka, wawancara, dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan: 1) Masalah tentang peran komite sekolah SMK Negeri 2 Wonogiri 
adalah selama ini, sekolah telah memiliki website sistem informasi sekolah, 
namun kegunaan informasi sekolah masih terbatas, terutama dalam menjalin 
komunikasi dengan komite sekolah maupun mitra DUDI. Potensi yang dimiliki 
sekolah ini untuk mengatasi masalah antara lain tersedianya laboratorium 
komputer yang dilengkapi dengan 80 unit komputer yang sudah terkoneksi 
dengan internet, jaringan wi-fi, dan kemahiran para guru dalam mengoperasikan 
komputer maupun laptop dan handphone. 2) Desain produk pengembangan peran 
penghubung komite sekolah SMK Negeri 2 Wonogiri dengan melakukan 
langkah-langkah antara lain mendesain aplikasi sistem informasi sekolah berbasis 
android, membuat instrumen validasi, dan membuat instrumen ujicoba. 3) Hasil 
validasi ahli dari materi pengembangan peran penghubung komite sekolah SMK 
Negeri 2 Wonogiri berada dalam kualifikasi sangat baik dengan keterangan tidak 
perlu direvisi. Sehingga aplikasi sistem informasi sekolah berbasis android layak 
untuk diujicobakan. 4) Hasil efektivitas pengembangan peran penghubung komite 
sekolah SMK Negeri 2 Wonogiri berupa aplikasi android sistem informasi 
sekolah berbasis android telah valid, praktis, efektif, dan efisien sehingga layak 
untuk digunakan. Hal ini karena kelengkapan informasi yang disajikan serta 
penyajian informasi yang diberikan sangat cepat, tepat, dan akurat. 
 
Kata kunci:  pengembangan, peran penghubung, komite sekolah. 
 

Abstract 
 

This study aims to describe: 1) potential and problems regarding the role 
of school committees, 2) product design for developing the role of school 
committee liaison, 3) expert validation results from the material for developing 
the role of school committee liaison, and 4) the results of the effectiveness of 
developing the role of school committee liaison in SMK Negeri 2 Wonogiri. The 
benefits of developing an Android-based school information system are that 
students, parents, and teachers can obtain the information they are looking for 
quickly and accurately so that they can save time, effort, and costs. This type of 
research is research and development (R&D). The research was conducted at 



2 

SMK Negeri 2 Wonogiri with research subjects, namely 3 staff/employees, 32 
teachers/ homeroom teachers, and 64 students' parents. Data collection techniques 
using literature studies, interviews, and questionnaires. The data analysis 
technique used in this research is quantitative descriptive analysis.  The results of 
the study show: 1) The problem about the role of the school committee of SMK 
Negeri 2 Wonogiri is that so far, schools have had a school information system 
website, but the use of school information is still limited, especially in 
establishing communication with school committees and industry partners. The 
potential of this school to solve problems includes the availability of a computer 
laboratory equipped with 80 computers connected to the internet, wi-fi networks, 
and the skills of the teachers in operating computers as well as laptops and mobile 
phones. 2) Product design development of the liaison role of the school committee 
of SMK Negeri 2 Wonogiri by taking steps, including designing an Android-
based school information system application, making validation instruments, and 
making trial instruments. 3) The results of expert validation from the material for 
developing the liaison role of the school committee of SMK Negeri 2 Wonogiri 
are in very good qualification with information that does not need to be revised. 
So that the Android-based school information system application deserves to be 
tested. 4) The results of the effectiveness of developing the liaison role of the 
school committee of SMK Negeri 2 Wonogiri in the form of an android 
application for an Android-based school information system have been valid, 
practical, effective, and efficient so that they are feasible to use. This is because 
the completeness of the information presented and the presentation of the 
information provided is very fast, precise, and accurate. 
 
Keywords: development, liaison role, school committee. 
 
1. PENDAHULUAN  

Komite sekolah dalam satuan pendidikan merupakan media bagi masyarakat 

dalam mengawasi jalannya layanan pendidikan di sekolah. Komite menjembatani 

hubungan antara sekolah dan masyarakat, agar sekolah menjalankan tugas dan 

fungsinya agar mutu pendidikan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah 

(Muliati & Arifin, 2018; Septiana, Bafadal, & Kusumaningrum, 2018). 

Kehadiran komite sekolah bukan hanya sebagai stempel sekolah yang 

mengesahkan seluruh kebijakan sekolah, namun sebagai organisasi yang benar-

benar bermaksud memberikan peran positif dari sebuah proses demokratisasi yang 

tidak dapat diabaikan oleh sekolah (Ayuna, 2017). Sebagai wadah penyaluran 

aspirasi, komite sekolah akan selalu berusaha untuk dapat membuat keputusan 

bersama dengan sekolah tanpa ada paksaan. Konsep manajemen berbasis sekolah, 

komite sekolah mempunyai peran sebagai organisasi mitra sekolah yang memiliki 

peran sangat strategis dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah 

termasuk dalam menanamkan nilai-nilai demokratis di sekolah. Pendidikan 
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merupakan anugerah pengetahuan yang tidak dapat di pandang sebelah mata 

(Palili, 2018). 

Namun belakangan ini komite sekolah cukup menjadi perhatian 

masyarakat dan pemerintah. Fakta bahwa Komite Sekolah masih jauh dari yang 

diharapkan terlihat dari paparan berita yang dimuat oleh Kompas.com sebagai 

berikut: “Berdasarkan data yang dimiliki Indonesia Corruption Watch (ICW), 

sekolah menjadi tempat korupsi kedua terbanyak di ranah pendidikan, setelah 

dinas pendidikan. Tercatat ada 93 kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian 

negara sebesar Rp 136,1 miliar akibat korupsi di sekolah. Karena itu, komite 

sekolah seharusnya memiliki otoritas dan kekuatan untuk meminta sekolah 

membuka transparasi penggunaan anggaran. Baik itu Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).” (Rachmaningtyas, 2016). 

Hasil pra observasi yang dilakukan di SMK Negeri 2 Wonogiri, diperoleh 

beberapa temuan dan informasi antara lain sebagai berikut: (1) Kepengurusan 

Komite Sekolah masih belum optimal aktif dalam menjalankan peran sebagai 

komite sekolah (2) terdapat beberapa pendapat yang menyatakan komite Sekolah 

sebagai “stempel sekolah” (3) minat orang tua dalam mengikuti kepengurusan 

komite sekolah masih rendah (4) hal yang menarik yakni peran komite sekolah 

sebagai badan”pendukung” sangat dominan terealisasi. 

Pada penelitian-penelitian sebelumnya belum ditemukan adanya penelitian 

pengembangan yang menguraikan kesenjangan komunikasi antara komite dengan 

sekolah dalam bentuk aplikasi. Penelitian ini menawarkan penerapan teknologi 

perangkat lunak yaitu gonative.io. dengan website sekolah yang diteliti. Tawaran 

ini merupakan bentuk kebaruan sebagai kelanjutan penelitian-penelitian 

sebelumnya yang pernah ada. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) potensi dan masalah 

tentang peran komite sekolah, 2) desain produk pengembangan peran penghubung 

komite sekolah, 3) hasil validasi ahli dari materi pengembangan peran 

penghubung komite sekolah, dan 4) hasil efektivitas pengembangan peran 

penghubung komite sekolah SMK Negeri 2 Wonogiri. 
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2. METODE 

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development (R&D). Model pengembangan yang digunakan adalah 

model Borg & Gall Sugiyono (2016) yang tersusun dalam 10 tahap yaitu: (1) 

research and informating collecting; (2) planning; (3) develop preliminary form 

of product; (4) preliminary field testing; (5) main product revision; (6) main field 

testing; (7) operational product revision; (8) operational field testing; (9) final 

product revision; dan (10) dissemination and implementation. Selanjutnya 

Sugiyono (2016) memodifikasi tahap-tahap penelitian dan pengembangan Borg & 

Gall menjadi 10 (sepuluh) langkah-langkah penggunaan reseacrh and 

development (R & D). 

Prosedur pengembangan adalah tahapan yang harus dilakukan dalam 

mengembangkan sebuah produk. Prosedur pengembangan berguna untuk 

memperjelas langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini. Prosedur 

pengembangan sistem informasi sekolah berbasis android terdiri dari 10 (sepuluh) 

tahap, yaitu (1) potensi dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) desain produk; (4) 

validasi desain; (5) revisi desain; (6) ujicoba produk; (7) revisi produk; (8) ujicoba 

pemakaian; (9) revisi produk; dan (10) produksi massal. Hanya saja dalam 

praktiknya, disederhanakan menjadi 8 (delapan) tahap karena disesuaikan dengan 

kebutuhan lapangan dan penelitian. 

Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 2 Wonogiri yang berlokasi di jalan 

Jl. Wonogiri - Ngadirojo KM 3, RT 01 / RW 03, Bulusari, Bulusulur, Wonogiri, 

Lemah Ireng, Bulusulur, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 

57615, dan berlangsung pada bulan September-November 2019. Adapun yang 

menjadi subjek penelitian yaitu 3 orang staf/pegawai, 32 orang guru/wali kelas, 

dan 64 orang tua siswa. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kuantitatif. Teknik ini digunakan untuk mengolah data yang diperoleh 

dari kuisioner yang berupa angket validasi ahli dan angket ujicoba dalam bentuk 

deskriptif persentase. Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk 

menentukan tingkat kevalidan, kepraktisan, dan keefisienan dari hasil 
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pengembangan sistem informasi sekolah berbasis android. Pemberian makna dan 

pengambilan keputusan digunakan ketetapan konversi tingkat pencapaian dengan 

skala 5. Adapun pedoman konversi tingkat pencapaian dengan skala 5 dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Konversi Tingkat Pencapaian dengan Skala 5 

Tingkat 
Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

90 % - 100 % Sangat Baik/ Sangat Valid Tidak perlu direvisi 
75 % - 89% Baik/ Valid Direvisi seperlunya 
65 % - 74 % Cukup Baik/ Cukup Valid Cukup banyak direvisi 
55 % - 64 % Kurang Baik/ Kurang Valid Banyak direvisi 
0 % - 54 % Sangat Kurang Baik/ Sangat Kurang 

Valid 
Revisi total 

Sumber: Tegeh et al. (2014) 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Potensi dan Masalah Tentang Peran Komite Sekolah SMK Negeri 2 

Wonogiri 

Potensi dan masalah merupakah langkah awal yang dilakukan dalam penelitian 

ini. Profil dari pengembangan produk penghubung system informasi sekolah 

berbasis android di SMK Negeri 2 Wonogiri dimulai dengan menemukan potensi 

dan masalah melalui pengamatan awal dan wawancara yang dimaksudkan untuk 

pengumpulan informasi yang berhubungan dengan system informasi sekolah dan 

berbagai fasilitas pendukung yang dapat dipergunakan pada saat melaksanakan 

penelitian ini. Menurut Fransisca & Putri (2019) potensi dan masalah merupakan 

segala sesuatu yang bila dimanfaatkan dengan baik akan mendapatkan nilai 

tambah dan masalah dapat terjadi apabila tujuan tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Masalah dapat diatasi melalui metode R&D dengan cara meneliti, 

sehingga dapat ditemukan solusi, pola atau penanganan yang efektif, dan dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sesuai dengan hasil dari 

pengamatan awal yang didapatkan dari media online menunjukkan SMK Negeri 2 

Wonogiri belum mempunyai system informasi sekolah yang dapat diakses kapan 

pun dan dimana pun serta dapat memberi informasi yang paling baru terkait 

sekolah dan pengumuman penting yang lain. Sesudah mendapatkan informasi dari 
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media online, kemudian dilaksanakan pengamatan awal dan wawancara dengan 

para narasumber di SMK Negeri 2 Wonogiri.  

Sesuai dengan hasil pengamatan awal dan wawancara langsung didapatkan 

informasi yaitu SMK Negeri 2 Wonogiri telah memiliki website sistem informasi. 

Semua informasi sekolah telah dapat diakses melalui internet. Namun informasi 

yang dihasilkan masih terbatas dan belum dapat menyajikan data dalam jangka 

waktu yang singkat ketika diperlukan. Hal tersebut menyebabkan kesulitan untuk 

mengakses dan memperoleh informasi secara cepat. Sementara potensi yang 

dipunyai yaitu handphone android yang sudah banyak dipunyai seluruh komite 

sekolah. Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka bisa diambil kesimpulan yaitu 

potensi yang dimiliki dapat memecahkan masalah system informasi yang ada di 

SMK Negeri 2 Wonogiri, hanya saja potensi itu belum dipergunakan dengan 

maksimal. Berdasarkan situasi di SMK Negeri 2 Wonogiri, maka diperlukan 

aplikasi system informasi sekolah berbasis android.  

Tindakan selanjutnya yang dilaksanakan sesudah melaksanakan 

pengumpulan informasi yang diperlukan yaitu melakukan pengumpulan data-data 

yang dapat dipakai dalam melakukan pengembangan aplikasi system informasi 

sekolah berbasis android di SMK Negeri 2 Wonogiri. Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh Fakhri, Hidayat, & Djamaludin (2021) dalam penelitiannya 

bahwa setelah potensi dan masalah dapat dapat ditunjukan secara fakta 

selanjutnya dikumpulkan berbagai informasi baik dan studi literatur yang dapat 

digunakan sebagai perancangan produk. Pengumpulan data dilaksanakan melalui 

dua cara yakni melakukan pengkajian data dengan maksud untuk melakukan 

analisa data yang harus dimasukkan dan pengkajian perangkat pendukung yang 

dipakai dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan beberapa perangkat yang 

diperlukan dalam pengembangan aplikasi system informasi sekolah berbasis 

android ini. 

3.2 Desain Produk Pengembangan Peran Penghubung Komite Sekolah SMK 

Negeri 2 Wonogiri 

Setelah melakukan mengumpulkan data yang dibutuhkan serta mengkaji 

perangkat pendukung yang digunakan, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah 
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mendesain produk. Desain produk merupakan langkah yang dilakukan untuk 

mulai mengembangkan produk yang berupa aplikasi sistem informasi sekolah 

berbasis android yang mampu mengatasi masalah sistem informasi yang terjadi di 

SMK Negeri 2 Wonogiri dengan memanfaatkan potensi yang tersedia. Dalam hal 

ini, peneliti harus memberikan penjelasan pada gambar atau bagan, agar mudah 

dipahami dan mudah untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Seperti hasil 

penelitian dari Hanafi (2017) menyatakan desain produk haruslah diwujudkan ke 

dalam bentuk gambar atau bagan, sehingga bisa dipakai sebagai pegangan guna 

menilai dan membuatnya, serta akan memudahkan pihak lain untuk lebih 

memahaminya. Tahap ini diawali dengan mempersiapkan domain, pembelian 

domain dan web hosting, pengaturan tampilan website, hingga penginputan data-

data yang diperlukan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

Mendesain aplikasi sistem informasi sekolah berbasis android  

Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan dalam mendesain aplikasi 

sistem informasi sekolah berbasis android adalah: 1) Langkah pertama yang 

dilakukan adalah menyiapkan alamat website sekolah. Alamat website sekolah 

yang disiapkan yaitu http://smkn2wonogiri.sch.id/. 2) Masuk ke alamat di salah 

satu layanan penyedia konversi website menjadi android dengan alamat website 

https://gonative.io.    

 

Gambar 1. Tampilan Layanan Penyedia penyedia konversi website menjadi 
android 

 

3) Memasukkan alamat website sekolah yang disiapkan yaitu 

http://smkn2wonogiri.sch.id ke dalam kolom website https://gonative.io, lanjut 

klik build >>. 
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Gambar 2. Memasukkan alamat website sekolah 

4) Mengisi kelengkapan  

 

Gambar 3. Mengisi Kelengkapan Website Sekolah 
 
Mempersiapkan alamat email yang dibutuhkan untuk menerima hasil konversi 

website menjadi aplikasi informasi sekolah. Selanjutnya masuk ke email, dan 

download aplikasi sistem informasi sekolah dengan extention Apk.  

Membuat Instrumen Validasi  

Instrumen validasi disusun berdasarkan tinjauan desain/ tampilan maupun 

materi/konten yang terdapat pada aplikasi sistem informasi sekolah berbasis 

android. Instrumen validasi baik desain maupun materi dari sistem informasi 

sekolah menggunakan rating scale dengan pemberian angka berdasarkan 
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indikator yang dievaluasi. Validasi ini melibatkan 2 (dua) orang validator yaitu 

terdiri dari validator ahli desain dan validator ahli materi. Kedua validator ini 

memberikan penilaian dari segi tampilan dan konten, kemudian dari penilaian 

tersebut diketahui bahwa aplikasi sistem informasi sekolah berbasis android telah 

atau belum layak untuk ujicobakan.  

Membuat Instrumen Ujicoba  

Instrumen ujicoba disusun berdasarkan tinjauan kepraktisan dan 

keefisenan dalam penggunaan aplikasi sistem informasi sekolah berbasis android. 

Instrumen ujicoba dari sistem informasi sekolah menggunakan rating scale 

dengan pemberian angka berdasarkan indikator yang dievaluasi. Instrumen 

ujicoba divalidasi oleh 2 (dua) orang validator ahli yang memberikan penilaian 

terhadap indikator-indikator yang digunakan. Instrumen ujicoba diberikan pada 

subjek penelitian untuk mengetahui penilaian dari aspek kepraktisan dan 

keefisienan dalam penggunaan aplikasi sistem informasi sekolah berbasis android, 

kemudian dari penilaian tersebut diketahui bahwa aplikasi sistem informasi 

sekolah berbasis android telah atau belum bisa digunakan dalam lingkup wilayah 

SMK Negeri 2 Wonogiri.  

System informasi sekolah berbasis android ini dapat memberi kemudahan 

didalam melakukan akses informasi yang diperlukan dan kelancaran dalam 

memberikan informasi yang akurat, terbaru, dan cepat dan meningkatkan layanan 

dan mutu informasi yang ditampilkan di SMK Negeri 2 Wonogiri. Hal ini 

diperkuat dengan hasil penelitian dari Rapiyanta (2020) bahwa aplikasi android 

ini telah mempermudah pengguna untuk memperoleh informasi. Pengguna lebih 

familiar dengan aplikasi android yang memiliki tampilan menarik, mudah 

dipahami dan mudah digunakan sehingga lebih menghemat waktu dalam 

mengakses informasi. Dengan adanya sistem baru ini diharapkan dapat 

mengurangi hambatan yang dihadapi oleh orang tua siswa dari sistem lama, 

memudahkan guru dalam pengolahan data siswa dan memenuhi kebutuhan 

informasi yang diharapkan (Fatmaningtyas, 2020). Penelitian ini dapat dilakukan 

pengembangan lagi dengan cakupan wilayah yang lebih luas sehingga dapat 

meningkatkan mutu pendidikan pada bagian sarana dan prasarana. 
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3.3 Hasil Validasi Ahli Desain dan Materi  

Setelah itu produk yang selesai didesain divalidasi oleh 2 (dua validator) 

yang terdiri dari ahli desain yang menilai dari segi tampilan dan ahli materi yang 

menilai dari segi konten. Disamping melaksanakan validasi produk, dilaksanakan 

pula validasi pada instrumen yang dipakai untuk tahap uji coba. Validasi ini 

dilakukan dengan mendatangi langsung ahli untuk menilai dan memvalidasi 

produk yang dibuat dengan memperlihatkan produk yang telah dikembangkan 

oleh peneliti, para pakar diminta untuk menilainya sehingga selanjutnya dapat 

diketahui kelemahan dan kekuatan media yang telah dikembangkan tersebut 

(Ruslina, Helminsyah, & Rahmi, 2021). Hasil validasi dari pakar yang berupa 

saran dan komentar digunakan untuk merevisi media yang telah dikembangkan. 

Sesuai dengan hasil validasi yang diberi oleh ahli desain dan ahli materi, tiap-tiap 

validator memberi penilaian bahwa aplikasi system informasi sekolah berbasis 

android sudah layak diujicobakan. 

Walaupun sudah layak diujicobakan, kedua validator memberi 

rekomendasi supaya aplikasi system informasi sekolah berbasis android tersebut 

tampak lebih bagus dan menarik. Rekomendasi itu direvisi pada tahap revisi. 

Bagian yang dilakukan revisi yaitu background pada banner, dan penampilan 

Logo SMK Negeri 2 Wonogiri. Hasil penilaian dari ahli desain dan ahli materi 

bisa dinyatakan bahwa produk yang dikembangkan telah mencapai kualifikasi 

sangat valid dengan pencapaian persentase sebesar 92,38% untuk desain 

(tampilan) dan 93,33% untuk materi (konten), selanjutnya hasil penilaian dari 

subjek penelitian dapat dinyatakan bahwa produk yang dikembangkan telah 

mencapai kualifikasi sangat baik dengan pencapaian persentase dari staf/pegawai, 

guru dan komite sekolah sebesar 97,88%. Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi sistem informasi sekolah berbasis android yang 

dikembangkan telah valid, praktis, dan efisien sehingga layak untuk digunakan 

dalam lingkup wilayah SMK Negeri 2 Wonogiri. 
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3.4 Hasil Efektivitas Pengembangan Peran Penghubung Komite Sekolah 

SMK Negeri 2 Wonogiri 

Sesudah direvisi, produk diujicobakan pada subyek penelitian, dimana subyek 

penelitian ini meliputi 25 orang pegawai/staf, 95 orang guru/wali kelas, dan 8 

komite sekolah di SMK Negeri 2 Wonogiri dan memberi penilaian dari segi 

kepraktisan dan keefisienan produk pada saat dipakai. Sesuai dengan hasil ujicoba 

produk, maka subyek penelitian memberi penilaian bahwa aplikasi system 

informasi sekolah berbasis android sudah layak dipakai dalam lingkup wilayah 

SMK Negeri 2 Wonogiri.  

Produk akhir dari penelitian R&D ini berwujud aplikasi system informasi 

sekolah berbasis android di SMK Negeri 2 Wonogiri yang memberi kemudahan 

dalam melakukan akses informasi yang diperlukan dan kelancaran dalam 

memberikan informasi yang akurat, terbaru, dan cepat. Disamping itu, adanya 

peningkatan layanan dan mutu informasi yang ditampilkan aplikasi system 

informasi sekolah berbasis android bisa diakses kapan pun dan dimana pun lewat 

alamat situs www.smkn2wonogiri.sch.id baik memakai komputer ataupun 

smartphone. Seperti yang disampaikan oleh Krisna, Piarsa, & Buana (2019) 

bahwa sistem informasi manajemen sekolah berbasis android ini dibuat untuk 

mempermudah proses akademik sekolah yang dapat diterapkan kapan saja dan 

dimana saja selama terhubung dengan internet.  

Malhotra, Kumar, & Gupta (2020) dalam penelitiannya yang mencoba 

memodernisasi konsep pengelolaan dan penanganan pertukaran informasi di 

lingkungan kampus dengan sebaik mungkin. Motif utama untuk membangun 

aplikasi ini adalah untuk melayani berbagai keperluan siswa, orang tua, guru, dan 

staf administrasi lembaga pendidikan di bawah satu aplikasi. Dengan demikian, 

sistem informasi jaringan meningkatkan kemampuan sekolah dan menawarkan 

sistem yang dikelola dengan baik kepada pengguna. Selain itu, guru dan orang tua 

dapat menanyakan tentang detail siswa mana pun dengan satu sentuhan jari. 

Konsep ini sangat berguna bagi siswa, guru, orang tua serta sekolah dan 

membantu dalam meningkatkan kemampuan sekolah untuk menangani urusan 

siswa. Pengguna dapat dengan mudah menjelajahi tujuan atau hal-hal lain di 

aplikasi ini. 
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Pengembangan aplikasi system informasi sekolah berbasis android juga 

pernah disampaikan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang lain, diantaranya yaitu 

Riyadi, Supriatna, & Retnadi (2012) dalam penelitiannya memberikan kesimpulan 

pemakaian system informasi berbasis website bisa menjadi suatu revolusi 

publikasi dalam membuka jangkauan informasi secara lebih luas lagi guna 

penyampaian bermacam jenis informasi terkait sekolah itu, memberi kemudahan 

dalam kegiatan-kegiatan sekolah, menghilangkan batasan jarak, waktu, dan lokasi 

sebagai halangan bagi siswa, orang tua maupun masyarakat yang hendak mencari 

informasi mengenai sekolah terkait (khususnya guru). Penelitian dari Putri (2013) 

menyampaikan dengan System Informasi Sekolah berbasis Web akan 

memberikan kemudahan pihak administrasi sekolah terutama dalam memasukkan 

data siswa. Beberapa fitur yang diperlukan pada system informasi sekolah 

dijelaskan oleh Siregar, Matulatan, & Kurniawan (2013) pada hasil penelitian 

mereka yakni system informasi sekolah bisa memberikan kemudahan pihak 

sekolah dalam memberi pelayanan informasi ke masyarakat umum misalnya 

informasi visi misi, data guru, data pegawai, data siswa, data profil sekolah, data 

struktur organisasi sekolah, dan data fasilitas sekolah serta masyarakat bisa 

melakukan akses informasi terkait sekolah tanpa perlu mendatangi sekolah secara 

langsung.  

Sistem informasi sekolah berbasis android ini dinyatakan praktis sebab 

kemudahan didalam pemakaian dan bisa diakses kapan pun dan dimana pun lewat 

komputer, laptop, ataupun smartphone. Kemudian, aplikasi system informasi 

sekolah berbasis android ini dinyatakan efektif dan efisien sebab kelengkapan 

informasi yang ditampilkan dan sajian informasi yang ditampilkan sangat tepat, 

cepat, dan akurat. Seperti yang disampaikan oleh Pamungkas, Salim, & 

Rahmawati (2021) bahwa sekolah diharapkan dapat menyediakan informasi yang 

berkualitas. Informasi tergantung pada tiga hal yaitu informasi harus akurat, tepat 

pada waktunya, dan relevan. Jadi, dalam mendapatkan informasi yang dicari dapat 

menghemat tenaga, waktu, dan biaya.  

Panduan aplikasi system informasi sekolah menggunakan android ini 

sangat mudah, pengguna hanya tinggal menekan tombol icon Klik pada aplikasi 
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SMK dua kali. Kemudian akan tersaji tampilan aplikasi seperti yang ada pada 

web, pengguna dapat langsung memilih dan masuk pada menu yang diinginkan.  

Di bawah ini merupakan tampilan dari aplikasi tersebut. 

 

Gambar 4. Website SMK Negeri 2 Wonogiri  
 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka diperoleh beberapa 

kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: 

Masalah tentang peran komite sekolah SMK Negeri 2 Wonogiri adalah 

sekolah belum memiliki sistem informasi sekolah yang bisa diakses kapan saja 

dan dimana saja serta mampu memberikan informasi terbaru mengenai sekolah, 

maupun pengumuman penting lainnya. Selama ini, sekolah tersebut telah 

memiliki website sistem informasi sekolah, namun kegunaan informasi sekolah 

masih terbatas, terutama dalam menjalin komunikasi dengan komite sekolah 

maupun mitra DUDI. Potensi yang dimiliki sekolah ini untuk mengatasi masalah 
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antara lain tersedianya laboratorium komputer yang dilengkapi dengan 80 unit 

komputer yang sudah terkoneksi dengan internet, jaringan wi-fi, dan kemahiran 

para guru dalam mengoperasikan komputer maupun laptop dan handphone. 

Desain produk pengembangan peran penghubung komite sekolah SMK 

Negeri 2 Wonogiri dengan melakukan langkah-langkah antara lain mendesain 

aplikasi sistem informasi sekolah berbasis android, membuat instrumen validasi, 

dan membuat instrumen ujicoba. 

Hasil validasi ahli dari materi pengembangan peran penghubung komite 

sekolah SMK Negeri 2 Wonogiri berada dalam kualifikasi sangat baik dengan 

keterangan tidak perlu direvisi. Sehingga aplikasi sistem informasi sekolah 

berbasis android layak untuk diujicobakan. 

Hasil efektivitas pengembangan peran penghubung komite sekolah SMK 

Negeri 2 Wonogiri berupa aplikasi android sistem informasi sekolah berbasis 

android telah valid, praktis, efektif, dan efisien sehingga layak untuk digunakan. 

Hal ini karena kelengkapan informasi yang disajikan serta penyajian informasi 

yang diberikan sangat cepat, tepat, dan akurat. Sehingga dalam memperoleh 

informasi yang dicari bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan aplikasi sistem informasi 

sekolah berbasis android, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut: 1) 

Penghubung Sistem informasi sekolah berbasis android ini dimanfaatkan secara 

maksimal di SMK Negeri 2 Wonogiri dengan Komite Sekolah demi 

meningkatkan kualitas pelayananan dan memberikan kelancaran dalam penyajian 

informasi terbaru, akurat dan cepat serta kemudahan dalam mengakses informasi. 

2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan peneliti selanjutnya dalam 

melakukan penelitian dan pengembangan penghubung sistem informasi sekolah. 

Penelitian selanjutnya dapat meneliti dengan melakukan tahapan ujicoba 

pemakaian di beberapa lokasi penelitian, sehingga produk dapat diproduksi secara 

massal. 3) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti lain 

dalam mengembangkan aplikasi sistem informasi sekolah berbasis android yang 

praktis, efektif, lengkap dan menarik. 
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