
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan  ilmu  dan  teknologi  yang  sangat  maju,  mengakibatkan

perubahan-perubahan  dalam  hidup  terjadi  sangat  cepat  terutama  dalam  bidang

informasi. Sejumlah besar informasi, hampir mengenai semua bidang kehidupan dari

semua tempat,  semua aspek dan kegiatan yang telah terhimpun, terolah, tersimpan

dan tersebarkan dengan cepat.  Informasi  tersebut  setiap  saat  dapat  dengan mudah

diakses, dibaca dan disaksikan terutama melalui internet, media cetak dan televisi.

Sistem Informasi Manajemen atau biasa disebut (SIM) adalah suatu kegiatan

formal dalam mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi kepada orang-

orang  yang tepat  dalam suatu  organisasi.  Lembaga  pendidikan  dikatakan  berhasil

apabila mampu memenuhi semua kebutuhan pelanggan (siswa, guru, orang tua dan

masyarakat).  Layanan  informasi  dalam  lembaga  pendidikan  harus  mampu

memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, mudah didapatkan

secara efektif  dan efisien yang akan berdampak pada meningkatkan mutu layanan

administrasi.  Untuk  memenuhi  semua  kebutuhan  pelanggan  dalam  hal  informasi,

lembaga pendidikan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen sebagai penunjang

layanan.

Pemanfaatan konsep dan strategi yang digunakan dalam memberikan layanan

pada  lembaga  administrasi  pendidikan  berupa  informasi.  Aplikasi  pengelolaan
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informasi dalam berbagai bidang sering disebut dengan istilah SIM (Sistem Informasi

Manajemen).

Sistem Informasi  Manajemen (SIM) mempunyai kemampuan

untuk menghasilkan informasi yang konsisten, akurat, tepat waktu,

relevan,  dengan  cara  yang  efsien  untuk  digunakan  oleh

manajemen  guna  pengambilan  keputusan  strategis,  taktis  dan

operasional.  Pada  tingkat  yang  paling  dasar  sistem  pengolahan

transaksi harus mampu menjaring semua data yang akan menjadi

bahan  mentah  Sistem  Informasi  Manajemen  (SIM)  untuk  diolah

menjadi informasi.1

Beberapa kegunaan/fungsi sistem informasi antara lain adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan aksesibilitas  data  yang tersaji  secara tepat  waktu dan akurat

bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya prantara sistem informasi.

b. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem

informasi secara kritis.

c. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif.

d. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem

informasi.2

Sistem informasi manajemen dapat dianggap sebagai suatu federasi subsistem

yang  didasarkan  atas  fungsi  yang  dilaksanakan  dalam  suatu  organisasi.  Masing-

1Raymond MC. Leod, Sistem Informasi Manajemen, Edisi Ke-10 . h. 61.
2Davis B. Corgon, Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen (Jakarta: Gramedia, 1995).

h. 22.
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masing subsistem membutuhkan  aplikasi-aplikasi  untuk membentuk  semua proses

informasi  yang  berhubungan  dengan  fungsinya,  walaupun  akan  menyangkut

database,  model  base  dan  beberapa  program  komputer  yang  biasa  untuk  setiap

subsistem fungsional. Dalam masing-masing subsistem fungsional, terdapat aplikasi

untuk  proses  transaksi,  pengendalian  operasional,  pengendalian  manajemen,

danperencanaan strategis

Sistem adalah elemen-elemen yang saling berhubungan dan membentuk satu

kesatuan  atau  organisasi.3 Sopiansyah  Jaya  Putra  dan  A’ang  Subiakto,

mengemukakan bahwa sistem adalah cara, proses, atau prosedur yang teratur.4Secara

umum,  sistem adalah  suatu  kumpulan  objek  atau  unsur-unsur  atau  bagian-bagian

yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling bekerjasama

dan saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana atau

plane  yang  sama  dalam  mencapai  suatu  tujuan  tertentu  pada  lingkungan  yang

kompleks.

Informasi  adalah  bahan  yang  dihasilkan  dari  pengolahan  data.  Data

berorientasi  pada  kegiatan  operasional,  seperti  transaksi  dan  lain  sebagainya.5

Informasi yang dibutuhkan oleh manajer, termasuk pengelola pendidikan disediakan

oleh  suatu  sistem  informasi  manajemen  yaitu  suatu  sistem  yang  menyediakan

informasi  untuk  manajer  secara  teratur.  Informasi  ini  dimanfaatkan  sebagai  dasar

3Zulkifi  Amsyah,  Manajemen  Sistem  Informasi,  (Cet  ke-4  Jakarta:  PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.27.

4Sopiansyah Jaya Putra & A’ang Subiakto,  Pengantar Sistem Informasi,  (Cet.Ke-1Jakarta:
UIN Jakarta Press, 2006), h. 24.
5 Tim  Dosen  Administrasi  Pendidikan  Universitas  Pendidikan  Indonesia,
Manajemen Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 163



4

untuk  memanfaatkan  sebagai  dasar  untuk  melakukan  pemantauan  dan  penilaian

kegiatan serta hasil-hasil yang dicapai.6 Selain itu, informasi juga diartikan sebagai

sebuah data yang dibentuk atau sudah dimanipulasi sesuai dengan keperluan tertentu.

Eti  Rohayati  Dkk,  mengemukakan  bahwa informasi  adalah  data  yang  telah
diproses  kedalam  suatu  bentuk  yang  mempunyai  arti  bagi  penerima  dan
memiliki  nilai   nyata  yang dibutuhkan untuk proses  pengambilan  keputusan
saat ini maupun saat mendatang.7

Jadi,  informasi  adalah  merupakan  satu-satunya  sumber  yang  dibutuhkan

seorang pemimpin lembaga pendidikan. Informasi yang kompleks dapat diolah dari

berbagai  sumber  dalam  organisasi  menjadi  informasi  yang  menunjang  kinerja

lembaga pendidikan.

Pada  dasarnya  Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri  I  Wakatobi  adalah  salah  satu

lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Selain itu, MIN I Wakatobi adalah salah

satu Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi

yang berstatus Negeri dan banyak diminati oleh para kalangan.

Tenaga administrasi di MIN 1 Wakatobi hanya terdiri dari 2 orang, Jumlah
tenaga  administrasi  di  MIN I  Wakatobi  Kecamatan  Wangi-Wangi  Selatan
Kabupaten Wakatobi sangat kurang dari  segi kuantitasnya.  Melihat jenjang
pendidikan  yang  secara  begron  keilmuan  memang  bukan  dari  jurusan
komputer maka keahlian yang dimiliki juga terbatas8.

Sarana adalah  salah satu penunjang dalam proses peningkatan mutu tenaga

administrasi  dalam melakukan pelayanan kepada siswa, tetapi di MIN 1 Wakatobi

dengan  keterbatasan  komputer  yang  tidak  sesuai  dengan  banyaknya  tenaga

6Ety  Rohyati,  Dkk,  Sistem Manajemen  Pendidikan,  (Cet.Ke-I  Jakarta:  PT.  Bumi  Aksara,
2005), h. 13

7Salma Sindrang (Tenaga Administrasi MIN I Wakatobi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
Kabupaten Wakatobi), Wawancara, pada tanggal 16 Maret  2018.
8
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administrasi membuat tenaga pekerjanya tidak bisa  maksimal waktu kerjanya karena

computer yang tersedia hanya satu.

Berdasarkan  hasil  observasi  awal  menunjukkan  pelayanan  yang  dilakukan

administrasi  di  MIN  I  Wakatobi  Kecamatan  Wangi-Wangi  Selatan  Kabupaten

Wakatobi  pelayanan yang dilakukan kepada siswa MIN 1 Wakatobi  yang jumlah

siswa nya 380 orang ketika ada pengurusan yang berkaitan  dengan biodata siswa

maka tenaga administrasinya tidak lagi akan kewalahan mencari data karena sudah

dipermudah  dengan  adanya  komputer  yang  tersedia  di  sekolah,  dan  waktu  yang

dibutuhkan dalam pelayanan kurang lebih 2 sampai 3 menit pada setiap siswa. 

Dalam  pelayanan  yang  dilakukan  harus  pula  dikembangkan  karena  dengan

banyaknya siswa yang mendaftar akan membuat tenaga administrasinya kewalahan.

adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data adalah.

a. Proses pelayanan data.

Pelayanan  ini  biasa  dilakukan  di  MIN  1  Wakatobi  untuk

mempermudah pegawai mendapatkan data yang diperlukan

berupa data peserta didik baru, data seluruh peserta didik

dan data pengajuan beasiswa 

b. pelayanan dokumentasi.

 proses ini terkait dengan hal-hal yang berbentuk dokumen

tersimpan. Dokumen tersimpan tersebut berupa buku induk

siswa.
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Pentingnya  manajemen  informasi  dalam  peningkatan  produktifitas  kerja,

Penerapan sistem informasi manajemen akan membantu tenaga administrasi  dalam

melaksanakan  pekerjaannya  ketika  memberikan  pelayanan  kepada siswa dan guru

bahkan kepada orang tua siswa, dengan mengurangi keterbatasan yang dimilikinya,

sebagai contoh pengajuan pembuatan kartu pelajar, Selain hal tersebut, penggunaan

SIM berbasis komputer juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja tenaga pegawai

dalam memberikan pelayanan, dengan menggunakan pendekatan secara teknis dapat

diketahui  bahwa  pelaksanaan  SIM  yang  baik  memerlukan  koordinasi  yang  baik

komponen utama sistem informasi yaitu manusia, teknologi dan sekolah.

Informasi manjemen merupakan salah satu faktor penting di dalam lembaga

pendidikan,  karena  merupakan  sumber  daya  yang  dapat  diolah  untuk  menunjang

peningkatan  mutu  pendidikan.  Informasi  merupakan  sumber  daya  yang  penting

secara strategis karena dengan adanya informasi lembaga pendidikan dapat  membuat

berbagai  laporan  dan  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pemikiran  dan  bahan

pertimbangan untuk perencanaan yang akan datang.

Penggunaan  sistem informasi  berbasis  komputer  pada  lembaga  pendidikan

memberikan manfaat yang besar. Hal ini dikarenakan setiap pekerjaan dan kegiatan

yang dilakukan dengan sistem komputerisasi akan selesai lebih cepat dan akurat, data

lebih aman tingkat kesalahan lebih kecil, sehingga administrasi lebih efisien dan lebih

hemat. Di sisi lain, pengunaan komputer dapat juga menimbulkan beberapa masalah,

seperti  hilangnya  data-data  atau  dokumendokumen  yang  sudah  tersimpan  karena

adanya gangguan oleh virus komputer.
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B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus utama penelitian

ini adalah 

1. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer

di  MIN  I  Wakatobi  Kecamatan  Wangi-Wangi  Selatan

Kabupaten Wakatobi.

2. Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Administrasi di MIN I

Wakatobi  Kecamatan  Wangi-Wangi  Selatan  Kabupaten

Wakatobi. 

C. Rumusan Masalah

Sesuai  dengan  fokus  penelitian  diatas,  maka  yang  menjadi  rumusan  masalah

dalam penelitian adalah. 

1. Bagaimana  pengelolaan  sistem informasi  manajemen  berbasis  komputer  di

MIN 1 Wakatobi ?

2. Bagaimana meningkatkan produktivitas Kerja Pegawai Administrasi di MIN I

Wakatobi. ?

D. Tujuan Penelitian
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk  mengetahui  pengelolaan  sistem  informasi  manajemen  Berbasis

Komputer di MIN 1 Wakatobi

2. Untuk mengetahui meningkatkan  produktivitas kerja pegawai.  Administrasi

di MIN I Wakatobi Melalui Pelatihan Pengelolaan SIM.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1.     Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapakan :

a. Menambah  khazanah pengetahuan  kita  tentang pengelolaan  sistem

informasi  manajemen   dalam meningatkan  produktivitas  kerja  pegawai

administrasi

b. Menjadi bahan evaluasi kita dalam melihat bagaimana pengelolaan sistem

informasi manajemen

c. Sebagai  bahan  referensi  peneliti  lain  yang  hendak  mengembangkan

penelitian di bidang pendidikan agama Islam terkait dengan  pengelolaan

sistem  informasi  manajemen   dalam  meningatkan  produktivitas  kerja

pegawai

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan :
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a. Bagi  lembaga  pendidikan  IAIN  Kendari  hasil  penelitian  ini  dapat

dijadikan sebagai referensi karya tulis ilmiah dan kepustakaan.

b. Bagi MIN 1 Wakatobi, penelitian ini bisa menjadi bahan masukan dalam

menjalankan  proses  pembelajaran  terkait  dengan  pengelolaan  sistem

informasi manajemen  dalam meningatkan produktivitas kerja

c. Bagi peneliti agar selalu termotivasi untuk memberikan perhatian kepada

dunia pendidikan di Indonesia.

d. Bagi kalangan akademisi hasil penelitian ini bisa menjadi referensi atau

data  awal  penelitian  terkait  dengan  penelitian  yang  relefan  dengan

penelitian ini.

F. Definisi Operasional

1.  Pengelolaan sistem informasi manajemen berbasis komputer

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah serangkaian sub-sistem informasi

yang  menyeluruh  dan  terkoordinasi   secara  rasional  terpadu  yang  mampu

mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna

meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat  manajer atas

dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan.

2.  Produktivitas kerja pegawai administrasi

Produktivitas  kerja pegawai administrasi  merupakan  perbandingan  terbaik

antara  hasil  yang  diperoleh  dengan  jumlah  kerja  yang  dikeluarkan.
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Produktivitas kerja dikatakan tinggi jika hasil ynag diperoleh lebih besar dari

pada sumber tenaga kerja yang dipergunakan dan sebaliknya.

    Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tergerak untuk meneliti secara

langsung  tentang  “Pengelolaan  sistem  informasi  manajemen  berbasis  komputer

dalam meningatkan produktivitas kerja pegawai administrasi.”
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