
ABSTRAK

Karmila  Duhaling  Nim. 14010103054 “Pengelolaan  Sistem
Informasi  Manajemen  Berbasis  Komputer  Dalam
Meningkatkan Produktivitas Kerja  Pegawai Administrasi di
MIN  1  Wakatobi  Kecamatan  Wangi-Wangi  Selatan
Kabupaten Wakatobi”. Dibimbing oleh ( Erdiyanti. S. Ag. M.
Pd )

Penelitian ini berkenaan dengan Pengelolaan Sistem Informasi
Manajemen Berbasis Komputer Dalam Meningkatkan Produktivitas
Kerja Pegawai di MIN 1 Wakatobi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
Kabupaten  Wakatobi Skripsi  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan
pengelolaan  sistem  informasi  manajemen  dalam  meningkatkan
produktivitas kerja  pegawai administrasi di  MIN  I  Wakatobi
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. 

Adapun metode penelitian dalam skripsi ini  mencakup jenis
penelitian kualitatif, menggunakan jenis data kualitatif dan sumber
data  terdiri  dari  dua  yakni  sumber  data  primer  mencakup
wawancara  kepada  kepala madrasah,  guru  dan  pegawai adapun
sumber  data  skunder  yakni  beberapa  referensi   buku  berupa
majalah  dan  jurnal.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan
adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data
yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifkasi
data. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah
perpanjangan  keikutsertaan,  ketekunan  pengamatan  dan
triangulasi.

Pelayanan  administrasi  MIN  I  Wakatobi sudah  baik.  Hal  ini
dapat dilihat pada sebagian besar tenaga administrasi yang sudah
mampu  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik.   Adapun  Peran
sistem  informasi  manajemen berbasis  komputer dalam
meningkatkan  produktivitas  pegawai administrasi  MIN I  Wakatobi
sudah menggunakan  layanan berbasis  komputer  namun karena
adanya  keterbatasan  komputer  yang  digunakan  untuk
meningkatkan  produktivitas pegawai sehingga  Sistem  Informasi
Manajemen berbasis  komputer di  MIN  1  Wakatobi  Kecamatan
Wangi-wangi  Selatan  Kabupaten  Wakatobi sudah  digunakan
sebagai peran utama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam
usaha yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pegawai
ini  dilakukan  dengan  mengikutsertakan  para  pegawai  dalam
pelatihan  yang  dilaksanak  adapun  pelatihan  yang  diikuti  untuk
meningkatkan produktivitas pegawai yaitu. 1. Aplikasi simpatika, 2
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Pendataan emis madrasah, dan juga kerja  sama yang di  bangun
sesama  pegawai  juga  membantu  dalam  meningkatkan
produktivitas kerja pegawai di MIN 1 Wakatobi.
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