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Dokumentasi Wawancara Bersama Guru MIN 1 Wakatobi

Aktivitas Melayani Murid MIN I Wakatobi
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Dokumentasi Bersama Pegawai Administrsi MIN 1 Wakatobi



PEDOMAN WAWANCARA  KEPALA MADRASAH

1. Bagaimana produktivitas kerja pegawai Administrasi di MIN I

Wakatobi ?

2. Apakah  pegawai Adminitrasi SIM  di  MIN  I  Wakatobi  sudah

melaksanakan tugasnya dengan baik?

3. Apakah ada kendala ketika pegawai bekerja?

4. Apa  solusi  yang  bapak  lakukan  ketika  ada  pegawai   yang

kurang maksimal kerjanya. ?

5. Apakah  sarana  (komputer)  yang  sudah  ada  bisa  digunkan

dengan maksimal?

6. Apa yang menyebabkan pegawai belum dapat melaksanakan

tugasnya dengan baik?
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PEDOMAN WAWANCARA  GURU

1. Apakah  pegawai  sudah  menjalankan  tugasnya  dengan

baik. ?

2. Apa  dampak  yang  paling  dirasakan  oleh  bapak  sebagai

guru  terkait dengan kinerja pegawai  ?

3. Apakah saja kendala yang sering didapat pegawai ?

4. Bagaimana solusi yang dilakukan sekolah ketika pegawai

kurang maksimal kerjanya.?

5. Bagaimana  pengelolaan  SIM  di  MIN  I  Wakatobi  apakah

sudah baik atau masih ada yang perlu di tingkatkan lagi ?

6. Apakah  dalam  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  pegawai

adminitrasi sudah dianggap baik ?

7. Bagaimana  menurut  ibu  tentang  kreativitas  kerja

pegawai ?
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PEDOMAN WAWANCARA
PEGAWAI ADMINISTRASI

1. Bagaimana proses pengelolaan SIM berbasis komputer ?

2. Setelah  Ibu  Mengikuti  Pelatihan  Apakah  ada  Peningkatan

Kinerja?

3. Apakah setiap ada pelatihan semua pegawai diikut sertakan.?

4. Pelatiahan apa saja yang pernah diikuti.?

5. Apakah  ada  hambatan  yang  ibu  sering  dapat  ketika

melakukan pengelolaan data?

6. Bagaimana cara ibu dalam mengatasi hambatan yang sering

didapat ketika melakukan pengoahan data?

7. Apakah  yang  dilakukan  pihak  sekolah  untuk  meningkatkan

produktivitas kerja pegawai?

8. Apakah  komputer  yang  tersedia  sudah  dirasa  cukup  atau

perlu ditambahkan?



82

PEDOMAN OBSERVASI

Dari  hasil  pengamatan  awal  penulis  di  MIN  I  Wakatobi

Kecamatan  Wangi-Wangi  Selatan  Kabupaten  Wakatobi,  penulis

sangat  tertarik  dengan  model  pelayanan  administrasi  di  MIN  I

Wakatobi karena di MIN I Wakatobi masih menggunakan pelayanan

sistem  informasi  manajemen  berbasis  komputer.  Dimana  dalam

melayani pelanggan (guru, siswa, orang tua/ wali siswa dan lainnya)

MIN  I  Wakatobi  akan  menuliskan  Data-Data langsung  pada

komputer. MIN  I  Wakatobi karena  sudah  dilengkapi  dengan

Perangkat  Keras  (Komputer).  Hal  ini,  akan  mempercepat proses

pelayanan  dan  cara  kerja  yang  tidak  maksimal.  MIN  I  Wakatobi

adalah salah satu sekolah agama yang banyak diminati oleh para

kalangan karena selain statusnya Negeri juga berada di lokasi  yang

sangat  bagus.  Hal  tersebut,  sangat  mendorong  penulis  untuk
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melakukan  penelitian  terhadap Pengelolaan  Sistem  Informasi

Manajemen Berbasis Komputer Dalam Meningkatkan Produktivitas

Kerja Pegawai di MIN 1 Wakatobi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan

Kabupaten Wakatobi
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TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Resta, S.Pd.I (Kepala Sekolah)
Tempat : MIN 1 Wakatobi
Waktu :10 Agustus 2018

No Pertanyaan Jawaban
1. Bagaimana produktivitas 

kerja pegawai di MIN I 

Wakatobi

Produktivitas  kerja  pegawai  di  MIN 1

Wakatobi  dalam  menjalankan  sistem

informasi manajemen berbasis komputer

di sekolah ini sudah bisa dikatakan baik,

hanya saja keterbatasan komputer yang

dimiliki  membuat  para  pegawai  tidak

bisa bekerja secara maksimal.

2. Apakah  tenaga  pegawai

SIM  di  MIN  I  Wakatobi

sudah  melaksanakan

tugasnya dengan baik

Menurut saya, para pegawai di

MIN 1 Wakatobi  mereka sudah

melaksanakan tugasnya dengan

sebaik  mungkin,  karena  setiap

data  yang  dibutuhkan  maka

mereka  akan  dengan  mudah

untuk  mengambilkan  flenya

yang ada di komputer.

3 Apakah  ada  kendala

ketika pegawai bekerja

Ya  ada,  tetapi  ketika  ada

kendala  yang  mereka  dapat
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dalam  pekerjaan  mereka  yang

tidak  bisa  diselesaikan  sendiri

maka  mereka  para  pegawai

lansung  berdiskusi  tentang

bagaimana  cara  mengerjakan

hal tersebut.
4 Bagaimana  produktivitas

pegawai di sekolah ini

Kalau  menurut  saya

produktivitas  pegawai  disini  ia

berinisiatif  sendiri  dengan

membawa  leptop  masing-

masing  didalam  melakukan

pengelolaan  ADM  sekolah

supaya  pengelolan

dapatberjalan dengan baik. Hal

itu  dilakukan  karena

keterbatasan  komputer  yang

dimiliki oleh sekolah



85

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Resta, S.Pd.I (Kepala Madrasah)
Tempat : MIN 1 Wakatobi
Waktu :14 Agustus 2018

No Pertanyaan Jawaban
1 Apa  solusi  yang  bapak

lakukan  ketika  ada

pegawai   yang  kurang

maksimal kerjanya

Adapun solusi yang saya sering

berikankan  kepada  mereka,

yang  pertama  saya  menyuruh

mereka  untuk  disiplin  dalam

menjalankan  tugasnya,  yang

kedua  ketika  ada  pelatihan

yang  dilakukan  saya  selalu

melibatkan  mereka  untuk  ikut

serta dalam kegiatan tersebut.

2 Apakah  sarana

(komputer)  yang  sudah

Para pegawai di MIN 1 Wakatobi

sudah  bisa  dikatakan  baik
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ada bisa digunkan dengan

maksimal

dalam  penggunaan  komputer

karena  mereka  sudah  bekerja

sesuai  dengan  prosedurnya,

tetapi masih ada juga pegawai

yang belum terlalu mahir dalam

penggunaan  komputer  tetapi

hal  tersebut  selalu  mendapat

pembinaan  dari  teman-teman

kerja mereka.

3 Apa  yang  menyebabkan

pegawai  belum  dapat

melaksanakan  tugasnya

dengan baik

Adapun yang membuat mereka

tidak  bisa  bekerja  dengan

maksimal  itu  dikarenakan

kurangnya  komputer  yang

tersedia  di  sekolah  sehingga

mereka para pegawai tidak bisa

menjalankan  tugasnya  dengan

baik.
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TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Jamal S.Pd. (Guru)
Tempat : MIN 1 Wakatobi
Waktu :18 Agustus 2018

No Pertanyaan jawaban
1 Apakah  pegawai  sudah

menjalankan  tugasnya

dengan baik

Ya, mereka sudah menjalankan

tugas  dengan  baik,  karena

dalam pelayanan yang mereka

lakukan  baik  kepada  guru,

siswa  dan  yang  lainnya  itu

sudah  berjalan  sesuai  dengan

harapan yang dilayani.



88

2 Apa  dampak  yang paling

mencolok  dirasakan  oleh

bapak  sebagai  guru

terkait  dengan  kinerja

pegawai  

Yang  saya  rasa  dalam

pelayanan  pegawai

adminitrasinya itu sudah cukup

baik,  karena  ketika  kita

membuthkan  berkas  mereka

sudah  sangat  mudah  untuk

mencarinya  karena  hanya

tinggal  mencari  fle  diberkas

maka data akan segera muncul.

3 Apakah saja kendala yang

sering didapat pegawai

Kalau  menurut  saya  kendala

yang  mereka  sering  dapatkan

yang  pertama,  kurangya

komputer  yang  tersedia

disekolah, yang kedua memang

masih  ada  sebagian  pegawai

yang belum terlalu mahir dalam

penggunaan komputer.
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TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Sumi, S.Pd., M.P (guru)
Tempat : MIN 1 Wakatobi
Waktu :24 Agustus 2018

No Pertanyaan Jawaban
1 Bagaimana solusi yang di

lakukan  sekolah  ketika

pegawai kurang maksimal

Ketika  ada  pegawai  yang

kurang  maksimal  kerjanya

mereka sesama pegawai selalu
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kerjanya memberi  arahan  kepada

temannya  yang  belum  mahir

dalam  mengaplikasikan

kompuetr dengan baik.
2 Bagaimana  pengelolaan

SIM  di  MIN  I  Wakatobi

apakah  sudah  baik  atau

masih  ada  yang  perlu  di

tingkatkan lagi

Kalau  kita  berbicara  tentang

peningkatan  mutu  atu  kualitas

kerja  tentunya  tidak  ada

batasan  untuk  selalu

memperbaiki  etos  kerja,  para

pegawai disini sudah cukup baik

kerjanya,  hanya  saja

peningkatan  mutu  itu  harus

selalu  dikembangkan  supaya

tidak  ketinggalan  dalam

pengembangan pengetahuan.

3 Apakah  dalam pelayanan

yang  dilakukan  oleh

pegawai  adminitrasi

sudah dianggap baik

Bisa  dikatakan  hampir  baik,

Bisa  dikatakan  baik,  karena

tidak  semua  pegawai

mempunayi  pengetahuan  yang

sama  dalam  mengaplikasikan

komputer  sebagaiman
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mestinya.
4 Bagaimana  menurut  ibu

tentang  kreativitas  kerja

pegawai

Menurut  saya  mereka  sudah

memiliki kreativitas yang cukup

baik dalam pengelolaan sistem

informasi  manajemen  berbasis

komputer.

TRANKIP WAWANCARA

Nama : Anita (Tenaga Administrasi)
Tempat : MIN 1 Wakatobi
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Waktu :27 Agustus 2018

No Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimana  proses

pengelolaan  SIM  berbasis

komputer

Proses  pengelolaan  sistem

informasi  manajemen

berbasis  komputer,  sudah

cukup  baik,  dimana  semua

arsip  dan  dokumen

tersimpan rapi dalam sistem

computer  dan  jika

dibutuhkan  dalam

pencariannya  lebih  mudah

karena  hanya  dengan

mencari  nama  fle,  arsip

yang  dibutuhkan  akan

tertampil.  Selain  itu

pengelolaan  SIM  berbasis

komputer  dapat

mempermudah proses dalam

sistem  informasi

manajemen.

2 Setelah  Ibu  Mengikuti Ya,  kami  selalu  diikut
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Pelatihan  Apakah  ada
Peningkatan Kinerja

sertakan  ketika  ada

pelatihan  yang  diadakan,

supaya kami tidak ketingalan

ketika ada pengetahuan baru

yang  berhubungan  dengan

sistem informasi manajemen

berbasis komputer.
3 Apakah setiap ada pelatihan

semua  pegawai  diikut
sertakan

Tidak.  Ketika  ada  pelatihan

hanya  sebagian  saja  yang

diutus,  kemudian  kami

menjelaskan kembali kepada

teman-teman yang tidak ikut

dalam  pelatihan  yang

dilakukan.
4 Pelatiahan  apa  saja  yang

pegawai diikuti
Kami  sudah  mengikuti

beberapa pelatihan seperti, 

a. Aplikasi  simpatika,

adapun  fungsi  dari

aplikasi  simpatika  ini

adalah.  Sertifkasi

guru,  bantuan

beasiswa.  Tunjangan
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profesi.

b. Pendataan  emis

madrasah. Adalah

Mempermudah

perkembangan

madrasah.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Salma Sindrang (Tenaga Administrasi)
Tempat : MIN 1 Wakatobi
Waktu :29 Agustus 2018

No Pertayaan Jawaban 
1 Apakah ada hambatan yang

ibu  sering  dapat  ketika
melakukan  pengelolaan
data

Ya  ada,  misalnya  dalam

pengelolaan data sering ada

data  siswa  yang  tidak

sempat terinput.

2 Bagaimana  cara  ibu  dalam
mengatasi  hambatan  yang
sering  didapat  ketika
melakukan pengoahan data

Ketika  ada  pekerjaan  yang

saya  tidak  terlalu  pahami

saya selalu bertanya kepada

teman-teman  yang  lain
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tentang  bagaimana  cara

mengerjakan  hal  tersebut,

itu  solusi  yang  sering  kami

lakukan ketika ada pekerjaan

yang tidak bisa kami 

selesaikan sendiri.

Apakah  yang  dilakukan

pihak  sekolah  untuk

meningkatkan  produktivitas

kerja pegawai

Yang  dilakukan  pihak

sekolah untuk meningkatkan

produktivitas pegawai yaitu:

a. Meningkatkan

kedisiplinan  para

pegawai

b. Mengikut  sertakan

dan tata  usaha untuk

mengikuti  pelatihan

adminitrasi sekolah.

c. Membuat  kebijakan

sekolah  dalam

pembagian tugas.

d. Mengupayakan  selalu

meningkatkan
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kesejahteraanya  yang

dapat  diterima

pegawai  serta

memberikan

pelayanan  sebaik-

baiknya.

e. Menciptakan

hubungan  kerja  yang

sehat  dan

menyenangkan

dilingkungan  sekolah

baik  antara  guru

dengan  kepala

madrasah,  guru

dengan  guru,  guru

dengan  siswa,  guru

dengan  tata  usaha,

maupun yang lainya.
4 Apakah  komputer  yang

tersedia sudah dirasa cukup

atau perlu ditambahkan

Jujur  kami  disini  masih

kekurangan  computer

karena  tenaga  pekerjanya

tidak  sesuai  dengan
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computer yang tersedia, jadi

kami  sebagai  pegawai  kami

masih  kekurangan  dengan

komputer  yang  tersedia

disekolah ini.
5 Berapa  jumlah  komputer

yang ada di sekolah ini 

Komputer  yang  ada

disekolah  ini  berjumlah  10

dan  hanya  satu  yangdapat

digunakan  dan  yang  lainya

sudah rusak.
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