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Pada tanggal 12 April 2022 tim telah melaksanakan proses serah terima
website yang telah dibuatkan sebelumnya dengan menggunakan wordpress
kepada pihak sekolah SMP Islam Al Ma’ruf Sumber Jaya. Untuk dapat
menghadirkan website tersebut, tim telah melalui serangkaian proses
pembuatan website. Proses dimulai dari pendaftaran hosting dan domain,
melatih operator dalam pembuatan website wordpress, sampai dengan website
dapat diakses melalui jaringan internet. Kegiatan ini diselenggarakan karena
sekolah SMP Islam Al Ma’ruf Sumber Jaya masih belum memiliki website.
Luaran akhir yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya website
sekolah SMP Islam Al Ma’ruf Sumber Jaya. Selain itu adalah terpublikasinya
hasil pengabdian ini dalam jurnal pengabdian masyarakat. Kegiatan PkM
memberikan kemampuan pada operator. Hal tersebut dapat dilihat dari
feedback peserta terhadap website yang telah dibuat yaitu website yang dibuat
sudah cukup bagus, namun traffic ke dalam website masih kurang bagus.

PENDAHULUAN
Sekolah pendidikan dasar dan menengah di
Kecamatan Waway Karya berjumlah 45 (Sumber:
Website Data Referensi Pendidikan). Sekolah
SMP Islam Al Ma’ruf Sumber Jaya adalah salah
satu sekolah yang belum menerapkan teknologi
infomasi berbasis website. Hal inilah yang
mendorong untuk mendampingi dan melatih pihak
sekolah dalam pengelolaan teknologi informasi
berbasis website dengan menggunakan cms
wordpress. Berdasarkan observasi dan penelusuran
informasi tentang sekolah ini, di dapatkan data
bahwa sekolah ini secara penilaian mutu telah
mendapatkan peringkat akreditasi C (Sumber:
Website bansm Kemdikbud).
Kegiatan
pelatihan
seperti
yang
dilaksanakan oleh Siska Devella, Yohannes, dan
Nur Rachmat yang memberikan pelatihan
pembuatan website sekolah menggunakan
wordpress untuk guru TIK SMA NEGERI 17
PALEMBANG. Sebelum melaksanakan kegiatan
pengabdian
masyarakat,
tim
pengabdian
masyarakat melaksanakan wawancara dengan
pihak SMA NEGERI 17 PALEMBANG dan
mengurus surat perizinan. Pelatihan dilaksanakan

pada tangga 4 Maret 2021 dalam 2 sesi, peserta
diajarkan materi mengenai instalasi wordpress,
instalasi plugin-plugin yang dibutuhkan, dan
pengelolaan website wordpress. Pada tahap
evaluasi, didapatkan bahwa pelatihan mampu
meningkatkan ketrampilan guru TIK di SMA
NEGERI 17 PALEMBANG.(Devella et al., 2021)
Kegiatan
pelatihan
seperti
yang
dilaksanakan oleh Ahmad Farisi, Nur Rachmat,
Muhammad Ezar Al Rivan memberikan pelatihan
pembuatan website portal dengan menggunakan
wordpress untuk siswa/i SMA NEGERI 6
PALEMBANG. Sebelum melaksanakan kegiatan
pengabdian
masyarakat,
tim
pengabdian
masyarakat memetakan kompetensi apa yang
dibutuhkan peserta. Pelatihan dilaksanakan di
SMA NEGERI 6 PALEMBANG. Sebelum
pelatihan, tim minta peserta untuk mengisi
kuesioner pra pelatihan terlebih dahulu. Setelah
pelatihan, tim juga minta peserta untuk mengisi
kuesioner pasca pelatihan. Pada tahap evaluasi,
didapatkan bahwa para peserta mampu membuat
website dengan menggunakan Wordpress.(Farisi et
al., 2022)
Kegiatan
pelatihan
seperti
yang
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dilaksanakan oleh Risah Subariah, Santosa
Wijayanto, Dede Supriyadi, dan Enjah Pipit
Fitriyadi memberikan pelatihan pembuatan
website berbasis wordpress kepada anggota karang
taruna putra asmara. Pelatihan dilaksanakan dari
pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00. Pada
tahap evaluasi, didapatkan bahwa para peserta
mendapatkan pengetahuan dan kemampuan baru
dari kegiatan pelatihan yang diberikan.(Subariah et
al., 2021)
Kegiatan
pelatihan
seperti
yang
dilaksanakan oleh Sumarlin Mus, Siti Habibah,
dan Andi Wahed memberikan pelatihan
pembuatan website bagi guru-guru di SD Inpres
BTN IKIP II Makassar. Sebelum memberikan
pelatihan, tim memberikan materi kepada guruguru tentang dasar-dasar internet dan website.
Kegiatan pelatihan terdiri atas proses registrasi
hosting dan domain, instalasi wordpress, dan
pengelolaan wordpress. Pada tahap evaluasi,
didapatkan bahwa website sekolah telah berubah
dari
yang
sebelumnya
http://sdibtnikip2makassar.blogspot.com/ menjadi
http://sdbtnikipdua.sch.id/(Mus et al., 2020)
Kegiatan
pelatihan
seperti
yang
dilaksanakan oleh Achmad Aditya Ashadul
Ushud, Ita Novita, dan Noni Juliasari memberikan
pelatihan pembuatan website bagi orang tua siswa
Sekolah Alam Tanggerang. Sebelum memberikan
pelatihan, tim melakukan survey ke lokasi mitra
untuk koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan.
Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 24
Maret 2018 di gedung aula Sekolah Alam
Tanggerang. Pada tahap evaluasi, didapatkan
bahwa para peserta sudah dapat membuat website
sendiri dan mengisi website tersebut dengan
konten-konten yang mereka inginkan.(Ushud et
al., 2021)
Kegiatan
pelatihan
seperti
yang
dilaksanakan oleh Rayung Wulan, Eddy Saputra,
Ahmad Haries memberikan pelatihan pembuatan
blog dengan blogspot dan wordpress sebagai
sarana informasi kegiatan yang diadakan remaja
karang taruna atau remaja masjid di perumahan
Cibubur Villa 3. Pada saat melaksanakan
pelatihan, para peserta menunjukkan antusias
untuk membuat media informasi di kolom untuk
memberikan informasi agar update setiap saat.
Tahap evaluasi dilaksanakan dalam beberapa
bulan dimana jika ada remaja karang taruna atau
remaja masjid membutuhkan materi maka tim
akan membuat panduan tata cara dari awal hingga
pemeliharaan.(Wulan et al., 2020)
Kegiatan
pelatihan
seperti
yang
dilaksanakan oleh Fiqih Ismawan, Nasrulloh
Isnain, dam Rudi Apriyadi Raharjo memberikan
pelatihan pemanfaatan website berbasis wordpress
kepada para guru di TK Binakheir CibinongBogor. Sebelum memberikan kegiatan pelatihan,
uji kelayakan dilaksanakan oleh tim abdimas yang
merupakan dosen informatika Universitas
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Indraprasta PGRI. Kegiatan pelatihan dilaksanakan
dari tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan 30 Juli
2019. Hasil dari kegiatan pelatihan adalah para
guru di TK Binakheir Cibinong-Bogor mampu
memanfaatkan website berbasis CMS-Wordpress
sebagai media pembelajaran yang interaktif
(Ismawan et al., 2020)
Artikel-artikel pada jurnal diatas juga
memberikan pengaruh dan motivasi kepada kami
dalam melaksanakan kegiatan pengabdian
masyarakat. Adapun pada artikel ini dibahas hasil
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah
kami laksanakan. Jumlah operator pihak sekolah
yang terlibat dalam kegiatan pelatihan terdapat 1
orang. Adapun jumlah orang yang terlibat dalam
kegiatan serah terima terdapat 4 orang (2 orang
dari pihak SMP Islam Al Ma’ruf dan 2 orang dari
pihak Politeknik META Industri Cikarang).
Kegiatan pelatihan dilaksanakan secara daring
melalui aplikasi Google Meet. Sebelum
melaksanakan
kegiatan
pelatihan,
tim
mengarahkan pihak sekolah untuk menyewa
hosting dan domain terlebih dahulu. Melalui
kegiatan pengabdian masyarakat ini, telah
dihadirkan website sekolah SMP Islam Al Ma’ruf
Sumber Jaya dan kemampuan operator dalam
mengelola website tersebut.
METODE KEGIATAN

Gambar 1. Metode implementasi kegiatan
pengabdian masyarakat
Sebelum
melaksanakan
kegiatan
pengabdian kepada masyarakat, hal pertama yang
dilaksanakan adalah melaksanakan persiapan awal.
Pada tahap persiapan awal, tim melaksanakan
diskusi untuk menetapkan hal apa yang akan
diberikan kepada masyarakat. Adapun hasil dari
tahap persiapan awal adalah ditetapkannya
keputusan untuk membuat website berbasis
Wordpress bagi pihak sekolah SMP Islam Al

http://jurnal.umb.ac.id/index.php/pengabdianbumir, Agustus 2022, Vol 5 No.2

845

Ma’ruf Sumber Jaya. Setelah menetapkan
keputusan,
selanjutnya
tim
melaksanakan
penyusunan proposal pelaksanaannya. Pada
proposal, telah dibuatkan jadwal seperti tabel 1.
Tabel 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan
pengabdian masyarakat
No
1
2

Tanggal
14-18 Februari
2022
21-25 Februari
2022

3

1-4 Maret 2022

4

7-11
2022

Maret

5

14-31
2022

Maret

6

4-15
2022

April

7

18-22
2022

April

Keterangan
Penjajakan sekolah SMP Islam Al
Ma’ruf Sumber Jaya
Mengurus izin pengembangan
website sekolah SMP Islam Al
Ma’ruf Sumber Jaya
Mengurus hosting, domain, plugin
CMS
Pengumpulan informasi-informasi
yang dibutuhkan untuk pembuatan
website sekolah SMP Islam Al
Ma’ruf Sumber Jaya
Pelatihan
pembuatan
website
sekolah SMP Islam Al Ma’ruf
Sumber Jaya
Pelatihan pengelolaan website
sekolah SMP Islam Al Ma’ruf
Sumber Jaya
Penyusunan laporan akhir

Pada tabel 1 terlihat bahwa kegiatan
dimulai dari penjajakan sekolah SMP Islam Al
Ma’ruf Sumber Jaya. Pada saat melaksanakan
penjajakan, anggota tim mengunjungi sekolah
untuk mendapatkan
hal-hal
yang dapat
diselesaikan secara teknologi. Dari hasil
penjajakan salah satunya didapatkan bahwa pihak
sekolah SMP Islam Al Ma’ruf Sumber Jaya belum
memiliki website.
Setelah mendapatkan hasil penjajakan,
maka jadwal selanjutnya adalah mengurus izin
pengembangan website sekolah SMP Islam Al
Ma’ruf Sumber Jaya. Pada saat mengurus izin
pengembangan website, anggota tim menghubungi
langsung pihak sekolah untuk membuatkan surat
izin pengembangan website secara tertulis. Dari
hasil pertemuan tersebut didapatkan surat izin
tertulis pengembangan website sekolah SMP Islam
Al Ma’ruf Sumber Jaya. Gambar 1 menunjukkan
surat izin melaksanakan pengembangan website
sekolah SMP Islam Al Ma’ruf Sumber Jaya.

Gambar 2. Surat Izin Mengembangan Website
Sekolah SMP Islam Al Ma’ruf Sumber Jaya
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Setelah mendapatkan surat izin tertulis dari
pihak sekolah, maka jadwal selanjutnya adalah
mengurus hosting, domain, dan plugin CMS yang
dibutuhkan dalam pembuatan website sekolah
SMP Islam Al Ma’ruf Sumber Jaya. Pada saat
melaksanakan survei, tim berdiskusi untuk
memilih penyedia hosting dan domain. Dari hasil
diskusi ditetapkan untuk memilih Indowebsite
sebagai penyedia hosting, domain, dan plugin
website sekolah SMP Islam Al Ma’ruf Sumber
Jaya.
Setelah memilih penyedia hosting, domain,
dan plugin website sekolah SMP Islam Al Ma’ruf
Sumber Jaya, maka jadwal selanjutnya adalah
mengumpulkan informasi-informasi apa saja yang
akan disajikan ke dalam website sekolah SMP
Islam Al Ma’ruf Sumber Jaya. Pada saat
mengumpulkan informasi, tim mendiskusikan
daftar informasi apa saja yang akan disajikan ke
dalam website sekolah SMP Islam Al Ma’ruf. Dari
hasil diskusi, didapatkan daftar informasi apa saja
yang akan disajikan ke dalam website sekolah
SMP Islam Al Ma’ruf Sumber Jaya. Dengan
menggunakan daftar tersebut, selanjutnya anggota
tim menghubungi langsung pihak sekolah untuk
mendapatkan
informasi-informasi
yang
dibutuhkan. Gambar 2 menunjukkan contoh
diskusi informasi-informasi apa saja yang akan
disajikan ke dalam website sekolah SMP Islam Al
Ma’ruf Sumber Jaya

Gambar 3. Diskusi informasi-informasi apa
saja yang akan disajikan ke dalam Website
Sekolah SMP Islam Al Ma’ruf Sumber Jaya
Setelah mendapatkan daftar informasi apa
saja yang akan disajikan ke dalam website sekolah
SMP Islam Al Ma’ruf, jadwal selanjutnya adalah
memberikan pelatihan kepada operator dalam hal
pembuatan maupun pengelolaan website berbasis
Wordpress. Pelatihan dilaksanakan secara online
melalui media Whatsapp, Youtube, maupun
Google Meet. Dari hasil pelatihan didapatkan
bahwa operator mendapatkan pengetahuan dan
ketrampilan dasar dalam pembuatan maupun
pengelolaan website berbasis Wordpress untuk
sekolah SMP Islam Al Ma’ruf Sumber Jaya.
Kegiatan pelatihan yang disampaikan
melalui media Whatsapp sebagaimana terlihat
seperti pada gambar 3. Kegiatan pelatihan yang
disampaikan melalui media Youtube sebagaimana
terlihat seperti pada gambar 4. Adapun kegiatan
pelatihan yang disampaikan melalui media
Youtube
memanfaatkan
link
berikut
https://www.youtube.com/watch?v=AT2uj7URTT
g. Adapun kegiatan pelatihan yang disampaikan
melalui media Google Meet memanfaatkan alamat
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link berikut https://meet.google.com/swn-svif-zck

2.
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website sekolah SMP Islam Al Ma’ruf
Sumber Jaya.
Kegiatan
pengabdian
masyarakat
ini
menghasilkan website sekolah SMP Islam Al
Ma’ruf Sumber Jaya yang dapat diakses
melalui
alamat
link
berikut
https://smpislamalmarufsumberjaya.sch.id/
Saat ini website memiliki beberapa tampilan
sebagaima terlihat pada gambar 6-19

Gambar 4. Pelatihan melalui media Whatsapp
Gambar 6. Tampilan halaman Home

Gambar 5. Pelatihan melalui media Youtube
Gambar 7. Tampilan halaman Visi Misi
Setelah website sekolah SMP Islam Al
Ma’ruf Sumber Jaya dapat diakses melalui
internet, jadwal selanjutnya adalah melaksanakan
serah terima website kepada pihak sekolah SMP
Islam Al Ma’ruf Sumber Jaya dan kemudian
melaksanakan penyusunan laporan akhir. Kegiatan
serah terima dilaksanakan pada tanggal 12 April
2022 dan disampaikan melalui media Google Meet
sebagaimana terlihat seperti pada gambar 5.
Adapun jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan
serah terima adalah 4 orang (2 orang dari pihak
SMP Islam Al Ma’ruf dan 2 orang dari pihak
Politeknik META Industri Cikarang)

Gambar 8. Tampilan halaman Kompetensi
Lulusan

Gambar 9. Tampilan halaman Guru
Gambar 6. Serah Terima Website
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat
ini adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan pengabdian masyarakat ini
memberikan pengetahuan dan keterampilan
dasar pembuatan website berbasis Wordpress
kepada operator untuk keperluan pembuatan

Gambar 10. Tampilan halaman Kurikulum
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Gambar 11. Tampilan halaman News
Gambar 17. Tampilan halaman Wakil Kepala

Gambar 12. Tampilan halaman Sejarah

Gambar 18. Tampilan halaman Jadwal
Pelajaran

Gambar 13. Tampilan halaman Tentang
Gambar 19. Tampilan halaman Kegiatan

3.

Gambar 14. Tampilan halaman Identitas

Gambar 15. Tampilan halaman Struktur
Organisasi

Gambar 16. Tampilan halaman Galeri
Sekolah

Setelah melalui serangkaian proses
pembuatan
website,
selanjutnya
dilaksanakan proses serah terima website
yang telah dibuat. Untuk keperluan
dokumentasi, maka kegiatan serah terima
direkam ke dalam Youtube dan dapat
diakses melalui alamat link berikut
https://youtu.be/tHzflqoZ4zw. Pada proses
serah terima website didapatkan beberapa
umpan balik antara lain: website sudah
cukup bagus namun traffic website masih
kurang bagus.

PENUTUP
Proses kegiatan pengabdian masyarakat ini
dilaksanakan dari tanggal 14 Februari 2022 sampai
dengan 22 April 2022. Adapun tim yang terlibat
pada kegiatan pengabdian masyarakat, sebagai
berikut: Fritz Gamaliel, S.Kom, M.T., P. Yudi Dwi
Arliyanto, S.T., M.Sc., Andi Fadli. Dari kegiatan
pengabdian masyarakat ini salah satunya
dihasilkan website sekolah SMP Islam Al Ma’ruf
Sumber Jaya yang dapat diakses melalui alamat
link
berikut
https://smpislamalmarufsumberjaya.sch.id/ Pada
saat serah terima website didapatkan umpan balik
salah satunya adalah traffic website masih kurang
bagus. Untuk menjawab traffic website masih
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kurang bagus, maka tim telah mengkomunikasikan
kepada pihak sekolah salah satunya adalah untuk
aktif mendatangkan traffic ke dalam website
melalui kegiatan paid promotion pada berbagai
sosial media.
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