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I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Perkembangan teknologi dan sumber informasi melalui berbagai media,
khususnya media internet, saat ini semakin digemari oleh masyarakat.
Internet sebagai media teknologi informasi memiliki fungsi menyediakan
berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang diperoleh
melalui internet selain cepat dan akurat, juga dapat diakses Diana saja. Untuk
dapat tersambung dengan internet, beberapa perangkat dapat digunakan
seperti telepon rumah, handphone, atau melalui jaringan server/warnet.
Website adalah bagian dari dunia internet, merupakan bentuk penyampaian
informasi kepada pengguna, berupa halaman-halaman dengan penampilan
digital. Website mengenal istilah domain dan hosting. Domain dalam website
adalah nama sebagai sebuah alamat yang diletakkan dibelakang mengikuti
nama utama dari alamat website, sedangkan hosting merupakan kegiatan
memasukkan website melalui pihak penyedia layanan hosting agar website
dapat diakses dalam internet.

B. MANFAAT DAN TUJUAN
1. Memberikan layanan informasi kepada masyarakat tentang sekolah.
2. Membantu manajemen sekolah memberikan pelayanan pendidikan yang
maksimal dan berkualitas kepada siswa dan orangtua siswa.
3. Memfasilitasi guru dalam mengelola administrasi dan pengolahan
penilaian otentik.
4. Sebagai media bukti pertanggungjawaban dan akuntabilitas sekolah
kepada pihak-pihak yang terkait

Manfaat Keberadaan website sekolah ini di antaranya sebagai:
1. media informasi sekolah sehingga dengan mudah dapat diperoleh oleh
siapa saja, dimana saja, dan kapan saja.
2. media komunikasi antara kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang
tua.
3. media pubilkasi kreatifitas guru
4. media pubilkasi kreatifitas peserta didik
5. media pengolahan nilai pencapaian kompetensi peserta didik dari mulai
menginput, mengolah, sampai cetak laporan hasil belajar.
6. media pengembangan penilaian online dan bank soal.
7. efisiensi penginputan data peserta didik
8. media pemantauan kehadiran peserta didik oleh sekolah dan orang tua.
9. media oenyimpanan dokumen adminstrasi guru dan portofolio siswa.
10. media publikasi kegiatan sekolah.

II. PROFIL WEBSITE SEKOLAH INTERAKTIF TERINTEGRASI
PENILAIAN KURIKULUM 2013
A. Apakah Website Sekolah Interaktif Itu?
Website Sekolah interaktif adalah website sekolah yang menyediakan
komunikasi dua arah antara sekolah sebagai pemilik web dengan pengguna
dalam hal ini peserta didik dan orang tua. Jadi dalam website itu
memungkinkan para pengguna untuk berinteraksi dengan sekolah atau
dengan pengguna lain. Misalnya bertanya atau berkomentar atau mungkin
juga saling menambah informasi dari apa yang mereka baca.
B. Fasilitas apakah yang ada pada Website Sekolah Interaktif Terintegrasi
Penilaian Kurikulum 2013 ini?
Fasilitas yang ada pada website yang kami tawarkan di antaranya:
1. Fasilitas yang dapat diakses oleh siapapun :
a. Informasi Sekolah
b. Publikasi Profil Sekolah
c. Publikasi Kegiatan Sekolah

d. Publikasi Kegiatan Ekstrakurikuler.
e. Publikasi Kreatifitas Guru
f. Publikasi Kreatifitas Peserta Didik

2. Fasilitas yang hanya dapat diakses oleh guru, pegawai, peserta didik, dan
orang tua:
a. Percakapan pribadi antara guru, pegawai, peserta didik, dan orang tua
(chating).
b. Mengirim pesan pribadi kepada siapa saja yang terdaftar sebagai
anggota di website.
c. Forum terbuka antara guru, pegawai, peserta didik, dan orang tua.

d. Mempubikasikan sendiri tulisan masing-masing.
e. Mengubah foto dan profil masing-masing.

f. Fasilitas khusus guru:
i)

Menulis artikel di blog guru

ii)

Mengunggah foto-foto kegiatan.

iii) Mengunggah dokumen adminstrasi guru.
iv) Membuat PR atau ulangan online.
v)

Untuk guru piket, memasukkan ketidakhadiran siswa ke absensi.

vi) Untuk wali kelas:
 Mengedit data pribadi siswa

 Mencetak buku pribadi siswa

 Mencetak rekapitulasi hasil belajar peserta didik dari semua
mata pelajaran.

 Memasukan nilai ekstrakurikuler.

 Mencetak buku raport

g. Fasilitas khusus untuk peserta didik:
i)

Menulis artikel di karya siswa

ii)

Mengunggah foto-foto kegiatan.

iii)

Mengedit data pribadi masing-masing peserta didik.

iv)

Mengerjakan PR atau ulangan online.

v)

Melihat hasil belajar

vi)

Melakukan penilaian diri

vii)

Melakukan penilaian antar teman

h. Fasilitas untuk orang tua:

i.

i)

Mengedit data pribadi masing-masing putra/putrinya.

ii)

Melihat hasil belajar putra/putrinya

iii)

Memantau kehadiran putra/putrinya.

Fasilitas untuk alumni:
i)

Proses mendaftar sebagai alumni

ii)

Mengedit data pribadi masing-masing.

iii)

Menulis di dinding khusus alumni.

iv)

Membuat group khusus alumni untuk tiap angkatan.

3. Fasilitas Penilaian Kurikulum 2013
Penilaian pada kurikulum menuntut guru untuk melaporkan setiap
pencapaian kompetensi peserta didik per kompetensi dasar. Hal ini tentu
cukup membuat repot jika tidak dibantu oleh teknologi. Pada website ini
kelebihan-kelebihan yang akan didapat diantaranya:
a. guru tinggal memasukkan nilai masing-masing kompetensi dan secara
otomatis akan diolah sesuai dengan bobot nilai yang telah ditentukan,
sehingga secara otomatis pula akan menghasilkan deskripsi untuk
pencapaian hasil belajarnya yang akan dituliskan pada raport.
b. Terdapat fasilitas cetak raport yang dapat dilakukan oleh admin
sekolah dan wali kelas dari nilai-nilai yang dimasukkan oleh masingmasing guru.
c. Peserta didik dapat melakukan penilaian diri dan penilaian antar
teman secara online, sehingga dapat menghemat biaya pencetakan
format-format penilaian.
d. Nilai raport tersebut akan tetap tersimpan sampai kapanpun.
C. Siapakah Yang Dapat Menggunakan Website Sekolah Interaktif ini?
Semua warga sekolah dapat mengakses website ini setelah mendapatkan
sebuah kode dari admin sekolah. Dengan kode tersebut semua warga sekolah
dapat membuat akun yang di dalamnya memuat username dan password
untuk dapat masuk ke website ini. Kode untuk kepala sekolah, guru dan
pegawai akan dikeluarkan secara otomatis oleh aplikasi ketika admin sekolah
memasukkan data kepala sekolah, guru dan pegawai. Sedangkan kode untuk
siswa, ayah, dan ibu akan dikeluarkan secara otomatis ketika admin sekolah
menginput data siswa.

D. Apakah diperlukan admin untuk mengelola web ini?
Bahwa admin yang diperlukan cukup 1 orang saja, yang tugasnya hanya mengontrol
seperti mengontrol input data dan unggahan dari semua pihak. Seorang admin tidak
harus memiliki latar belakang kemampuan IT yang tinggi.

Kepala Sekolah secara online dapat menunjuk dan memberhentikan admin kepada
guru atau pegawai yang dipercaya. Jadi dalam hal ini kepala sekolah merupakan
super admin.

E. Apakah untuk menginput nilai selalu harus online?
Selain versi onlie, dIsediakan pula aplikasi penilaian versi offline dari mulai input oleh
guru mata pelajaran, ekspor menjadi file laporan untuk diserahkan pada wali kelas
atau admin sekolah, dan oleh wali kelas atau sekolah siap dicetak menjadi buku
rapor. Versi aplikasi penilaian offline ini terdiri atas dua file dengan extensi xlsm (xlsx
versi macro), yaitu file assessment dan file raport. File assessment digunakan oleh
guru-guru mata pelajaran dan file raport digunakan oleh wali kelas atau admin
sekolah.
Di file assessment terdapat dua jenis eksport nilai yaitu 1) untuk wali kelas atau
admin sekolah dan 2) untuk upload ke website.

F. Bagaimana Layanan Purna Jual
Kami selalu siap memberikan maintenance baik update data setiap tahunnya atau
update aplikasi penilaian sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku.

G. ESTIMASI BIAYA
Biaya yang ditawarkan dalam pembuatan website ini adalah Rp 7.500.000,00
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pembayaran biaya jasa layanan pembuatan
website ini dapat dilakukan 2 kali, yaitu:
a. Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada awal permintaan pembuatan
website sebagai uang muka ditambah dengan Rp1.500.000,00 jika ingin
mendapatkan aplikasi tambahan berbasis android.
b. Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pelunasan dilakukan saat
website sudah dapat di akses oleh seluruh pengguna internet di dunia.
Dari biaya yang kami tawarkan terebut, di dalamnya di atas sudah termasuk:
1. Pemeliharaan website.
2. Hosting web gratis untuk satu tahun pertama.

H.

PENUTUP
Demikian Proposal Penawaran Pembuatan Website Sekolah Interaktif Terintegrasi
Penilaian Kurikulum 2013 ini saya tawarkan, sebagai bahan pertimbangan atau
solusi dalam pembuatan website sekolah.
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