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Implementasi Manajemen Pengguna dalam Website Sekolah

Ketika ingin menerapkan manajemen pengguna dalam pengembangan website sekolah,
Anda perlu mempertimbangkan kebutuhan dan ukuran dari organisasi sekolah Anda, dan
bagaimana sebaiknya para kelompok pengguna berinteraksi dengan website sekolah.
Silahkan pertimbangkan contoh-contoh berikut ini:

1. Bagi sebuah sekolah berukuran kecil.
Jika Anda menginginkan hanya beberapa orang yang bertanggung jawab dalam penambahan
isi (content) website dan tidak memerlukan interaktifitas yang banyak dari para siswa,
struktur berikut ini bisa digunakan:
* Guests : orang tua (publik) dan siswa
* Editors: guru
* Publisher : kepala sekolah
* Super Administrator : webmaster

Dengan struktur ini, informasi tertentu hanya bisa diakses oleh para guru. Para guru juga bisa
dengan mudah menempatkan (posting) isi website dan mengeditnya. Selanjutnya, isi
(content) tersebut hanya bisa diterbitkan atas persetujuan kepala sekolah dan webmaster.

2. Bagi sebuah sekolah berukuran menengah.
Jika Anda menginginkan keterlibatan yang lebih besar dari para siswa dalam website,
level mereka perlu ditingkatkan.
* Guestss : orang tua (publik)
* Authors : siswa
* Editors : guru
* Publisher : kepala sekolah
* Super Administrator : webmaster

maka

Struktur ini memungkinkan keterlibatan dan interaksi yang lebih antara siswa dan guru dalam
halaman-halaman yang hanya bisa diakses oleh mereka sendiri dan orang-orang yang diberi
hak akses. Sebagai contoh, para guru dan siswa dapat dengan mudah berbagi pekerjaan
menggunakan ekstensi manajemen dokumen, seperti Docman. Mereka (guru dan siswa) juga
dengan mudah bisa menempatkan (posting) content, yang bisa diedit oleh para guru, dan
diterbitkan atas persetujuan kepala sekolah/webmaster.
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3. Bagi sebuah sekolah berukuran besar.
Jika Anda menginginkan keterlibatan yang signifikan dari semua pemangku kepentingan
keholders)
dari komunitas sekolah, Anda bisa menggunakan struktur berikut ini.:
*Guests : publik
*Registered : orang tua
*Authors : siswa
*Editors : guru
*Publisher: kepala sekolah
*Super Administrator : webmaster

(sta

Struktur dimaksudkan agar website bisa meningkatkan komunikasi di antara semua kelompok
pengguna. Hal tersebut memungkinkan proyek-proyek seperti portofolio digital siswa dapat
dibagi ( to be shared) secara online serta bersifat pribadi (privately) dengan orang tua, guru,
dan sesama siswa.
Rekan-rekan bisa mengembangkan struktur berbeda yang didasarkan pada kebutuhan
masing-masing. Kalau saya membuat perbedaan struktur berdasarkan ukuran organisasi
sekolah, Anda bisa saja membuat perbedaan struktur berdasarkan hal lain, misalnya :
keinginan untuk mengadopsi teknologi web, dst.

Bagaimana pengaktifan dan pengaturan fitur-fitur terkait manajemen pengguna dalam website
sekolah berbasis Joomla dapat Anda lihat pada bagian Tutorial.{jcomments on}
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