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ABSTRAKS 
 

Telah diteliti pokok-pokok materi esensial yang perlu dikembangkan dalam 
perkuliahan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis pada pemangku 
kepentingan. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksplanatori melalui 
kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (DKT) pengisian angket, serta melibatkan 
23 partisipan. Partisipan tersebut terdiri dari tiga orang pengawas, tiga orang 
kepala sekolah, seorang dosen, dua orang tenaga kependidikan, seorang pegawasi 
LPMP, seorang wirausahawan, dan sisanya sebanyak 12 orang merupakan guru. 
Kepada partisipan ini ditawarkan sejumlah pokok materi dan materi penunjang 
SIM, serta kepadanya diberi kesempatan untuk memberi tanggapan secara terbuka 
terkait dengan materi pokok dan penunjang tersebut. Data hasil DKT dideskripsi 
dan direkapitulasi, serta diinterpretasi. Hasil penelitian ini meliputi daftar pokok 
materi esensial SIM bagi guru, pengawas sekolah, kepala sekolah, widyaiswara 
pendidikan, dosen, pimpinan lembaga pendidikan, serta bagi pemerhati 
pendidikan pada umumnya. Pokok materi tersebut meliputi fakta-fakta yang perlu 
dieksplorasi, penyusunan fakta menjadi data pendidikan, pengolahan data menjadi 
informasi pendidikan, serta penggunaan informasi untuk pembuatan keputusan-
keputusan pendidikan. Sementara itu sebagai materi penunjang adalah manajemen 
pendidikan dan teknik informasi. Daftar materi pokok dan penunjang SIM ini 
direkomendasikan sebagai panduan bagi para pengembang buku atau bahan ajar 
perkuliahan SIM pada program studi Administrasi Pendidikan. 
 
Kata kunci: Perkuliahan Sistem Informasi Manajemen (SIM), pokok materi 

esensial, program studi Administrasi Pendidikan.  
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RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan menganalisis pokok-pokok materi esensial yang 

perlu dikembangkan dalam perkuliahan Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

dikaitkan dengan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholder) yang meliputi 

para guru, pengawas pendidikan, kepala sekolah, widyaiswara pendidikan, dosen, 

dan para pimpinan lembaga pendidikan, serta para pemerhati pendidikan pada 

umumnya. Desain yang digunakan adalah eksplanatori yang terdiri atas tiga fase 

penelitian, yaitu fase kualitatif melalui Diskusi Kelompok Terfokus (DKT) atau 

Focused Group Discussion (FGD), fase kuantitatif melalui pengisian angket, serta 

fase interpretasi dari hasil fase kualitatif dan kuantitatif (Creswell & Clark, 2007: 

76-77). Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 23 orang yang terdiri dari tiga 

orang pengawas, tiga orang kepala sekolah, seorang dosen, dua orang tenaga 

kependidikan, seorang pegawasi LPMP, seorang wirausahawan, dan sisanya 

sebanyak 12 orang merupakan guru. 

Mekanisme DKT atau FGD adalah sebagai berikut: Partisipan dibagi 

kedalam dua kelompok DKT. Setiap peserta DKT diberi panduan yang 

memaparkan tujuan dan profil perkuliahan Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

pada Program Studi Magister Administrasi Pendidikan. Profil SIM ini meliputi 

materi SIM berdasar pada kurikulum dan penjabarannya dikaitkan dengan 

kebutuhan para pemangku kepentingan (stakeholder) di atas. Berdasarkan 

kurikulum tersebut, terdapat empat kompetensi utama yang menjadi sasaran dari 

Capaian Pembelajaran (CP), yaitu kompetensi untuk mengeksplorasi fakta-fakta 

pendidikan, penyusunan fakta menjadi data pendidikan, pengolahan data menjadi 

informasi pendidian, serta penggunaan informasi untuk pembuatan keputusan atau 

kebijakan pendidikan.  

Dalam panduan DKT atau FGD ditawarkan contoh-contoh terkait dengan 

empat kompetensi utama CP tersebut. Selain itu, kepada peserta DKT atau FGD 

diberi kesempatan memberi masukan contoh-contoh keempat kompetensi CP 

tersebut melalui isian terbuka. Selanjutnya, pada fase kuantitatif digali informasi 

lanjutan sebagai bagian validasi untuk tahap pertama. Proses analisis data 
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dilakukan dengan cara menabulasi respon setiap partisipan, mengubah hasil 

tabulasi kedalam persentase, serta merekap persentase respon partisipan untuk 

setiap item materi yang ditawarkan. Khusus untuk isian terbuka, respon partisipan 

direkap dan selanjutnya dikelompokkan. Tahap terakhir adalah 

menginterpretasikan hasil seluruh proses tersebut. 

Hasil analisis respon partisipan DKT atau FGD memperlihatkan bahwa 

secara umum seluruh contoh dalam keempat kompetensi CP perkuliahan SIM 

dapat diterima dengan tingkat persentase sangat tinggi (91,3%). Sebagian contoh 

tersebut diterima dengan catatan tetapi hal ini terjadi pada daftar materi penunjang 

bukan materi pokok (Tabel 4.1). Sedikit sikap tidak konsisten terjadi pada respon 

partisipan terhadap uraian materi penunjang, berbeda dengan hasil pada Tabel 4.1, 

materi penunjang memperoleh respon 100% dan 95,7% masing-masing untuk 

materi manajemen dan teknik informasi (Tabal 4.5). Dalam hal ini penerimaan 

partisipan terhadap dua materi penunjang sangat tinggi. Sementara melalui isian 

terbuka, pada umumnya usulan materi perkuliahan  oleh partisipan bersifat sinergi 

dengan materi yang ditawarkan. Jadi secara umum antara usulan materi 

perkuliahan SIM yang ditawarkan dengan yang ditambahkan melalui isian terbuka 

bersifat saling melengkapi. 

Hasil di atas menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan yang 

meliputi para guru, pengawas pendidikan, kepala sekolah, widyaiswara 

pendidikan, dosen, dan pimpinan lembaga pendidikan, serta para pemerhati 

pendidikan pada umumnya sependapat bahwa dalam perkuliahan Sistem 

Informasi Manajemen untuk Pendidikan perlu dikembangkan: (1) Materi pokok 

yang meliputi: (a) eksplorasi fakta-fakta pendidikan, (b) penyusunan fakta 

menjadi data pendidikan, (c) pengolahan data menjadi informasi informasi 

pendidikan, dan (d) penggunaan informasi untuk pembuatan keputusan atau 

kebijakan pendidikan, serta (2) Materi penunjang yang meliputi: (a) manajemen 

pendidikan dan (b) teknik informasi. Keenam materi tersebut sangat 

direkomendasikan untuk dijadikan dasar dalam mengembangakan buku atau 

bahan ajar matakuliah SIM tersebut.   
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BAB I  
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan salah satu matakuliah 

yang harus diambil oleh mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan (MAP) dan 

ditawarkan pada semester ketiga. Berdasarkan kurikulum dalam program studi 

MAP, matakuliah ini memiliki deskripsi (Bagian Akademik prodi MAP, 2013): 

“berupaya untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi pengambilan 
keputusan diperlukan sistem informasi manajemen. Sistem ini dikerjakan 
oleh satu badan yang bertugas mengumpulkan fakta-fakta pendidikan 
baik dalam lembaga maupun luar lembaga. Fakta ini disusun menjadi 
data kemudian diolah menjadi informasi, bahkan bisa melahirkan 
beberapa alternatif. Informasi dan atau alternatif ini dimanfaatkan oleh 
manajer pendidikan untuk pengambilan keputusan.” 

Dalam diskripsi tersebut secara eksplisit memperlihatkan bahwa matakuliah SIM 

menekankan lulusannya untuk memiliki empat kompetensi utama, yaitu mampu: 

(1) mengumpulkan fakta-fakta, (2) menyusun fakta menjadi data, (3) mengolah 

data menjadi informasi, dan (4) memanfaatkan informasi untuk pengambilan 

keputusan pendidikan. Selain itu, terdapat materi penunjang yang unsurnya dapat 

direduksi dari nama matakuliah ini, Sistem Informasi Manajemen. Secara teoritis, 

dari nama matakuliah ini perlu dibahas pula mengenai materi manajemen dan 

sistem informasi. Jadi berdasar pada uraian di atas, sekurang-kurangnya terdapat 

enam materi pokok yang perlu dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam 

matakuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu empat pokok materi dan dua 

materi penunjang di atas. 

Sejumlah buku Sistem Informasi Manajemen (SIM) memberi penekanan 

pembahasan pada pokok materi yang berbeda dari susunan pokok materi pada 

alinea di atas karena pada dasarnya, secara umum, buku-buku di atas disusun 

pembahasan SIM secara umum, tidak dikhususkan untuk dunia pendidikan. 

Orientasi penyusunan buku tersebut antara lain pada pengembangan organisasi-

organisasi dalam suatu perusahaan yang berfokus pada perolehan profit dan 

peningkatan daya saing melalui suatu unit tertentu yang berfungsi sebagai sebuah 
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pusat informasi sebagai penyedia data untuk pengambilan keputusan. Sementara 

itu, dalam dunia pendidikan, organisasi penyelenggara SIM lebih diorientasikan 

pada layanan informasi untuk penyediaan data dan pengolahan data untuk 

mendukung pengambilan keputusan-keputusan pendidikan. Lembaga pendidikan 

swasta dalam menyelenggarakan SIM, selain untuk penyediaan dan pengolahan 

data, juga perlu menempatkan profit dan peningkatan daya saing sebagai 

orientasinya tetapi dan orientasi ini hanya dapat dicapai apabila mereka telah 

mencapai layanan pendidikan yang berkualitas sehingga secara tidak langsung 

mereka juga harus menempatkan layanan pendidikan sebagai orientasi utamanya.  

Fakta di atas menyebabkan penekanan pembahasan Sistem Informasi 

Manajemen (SIM) dalam buku-buku kurang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan 

dalam dunia pendidikan. Sebagai contoh: Zakiyudin (2012) menulis buku SIM 

yang menunjukkan bahwa buku itu tidak diperuntukkan untuk pengembangan 

dunia pendidikan tetapi lebih diorientasikan pada dunia perkantoran secara umum. 

Ia menempatkan materi pokok pembahasan yang sama sekali tidak menyinggung 

aplikasi dalam dunia pendidikan. Dua contoh lain yang serupa dengan buku ini 

adalah buku SIM yang ditulis oleh Kumorotomo dan Margono (2009), serta oleh 

Moekijat (2005). Buku-buku lainnya tentang SIM cenderung memberi penekanan 

pada Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK). Buku-buku tersebut menempatkan 

sistem informasi manajemen sebagai suatu unit penyedia dan pengolah data 

menjadi informasi untuk kepentingan penyelenggaraan organisasi-organisasi, 

khusunya perusahaan yang pada umumnya berorientasi profit. 

Dalam domain pendidikan, pengguna implementasi kompetensi yang 

dihasilkan dari perkuliahan Sistem Informasi Manajemen dapat berasal dari 

kalangan praktisi, pengembang, dan pemerhati pendidikan. Praktisi pendidikan 

meliputi para guru, pengawas, kepala sekolah, widyaiswara, dosen, asesor 

pendidikan, dan para pimpinan di lembaga pendidikan. Sementara itu, 

pengembang pendidikan meliputi para peneliti dalam bidang pendidikan. 

Terakhir, pemerhati pendidikan dapat siapapun yang memiliki kepedulian 

terhadap perkembangan pendidikan. 
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Dari sudut pandang para pengguna di bidang pendidikan, kompetensi 

untuk matakuliah Sistem Informasi Manajemen (SIM) seharusnya meliputi 

beberapa hal berikut, yaitu bahwa lulusan dari matakuliah ini memiliki 

kemampuan (1) mengeksplorasi fakta-fakta pendidikan yang diperlukan, (2) 

menyusun fakta-fakta pendidikan menjadi data pendidikan, (3) mengolah data 

pendidikan menjadi informasi esensial pendidikan, (4) menggunakan informasi 

untuk membuat keputusan pendidikan, dan (5) menentukan relevansi antara 

bentuk informasi yang diperlukan dengan jenis keputusan pendidikan dapat 

dibuat. Selain itu perlu dipertimbangkan kompetensi pendukung untuk matakuliah 

SIM ini, yaitu bahwa lulusannya memiliki kemampuan membuat basis data dan 

sistem informasi yang mudah diakses. Selanjutnya, berkenaan dengan orientasi 

tiga kelompok pengguna di atas, sistem informasi manajemen tidak harus 

ditafsirkan sebagai suatu kesatuan dalam ukuran yang cukup besar sehingga harus 

melibatkan sejumlah personal dalam penyelenggaraannya. Namun demikian, perlu 

dipertimbangkan bahwa sistem informasi manajemen juga dapat dimiliki oleh 

individu-individu penyelenggara pendidikan karena sejumlah keputusan 

pendidikan tidak harus dibuat untuk dilaksanakan oleh sekelompok orang tetapi 

dapat juga dilaksanakan oleh individu-individu penyelenggara pendidikan. Hal 

terakhir ini, contohnya pengembangan program pendidikan yang dilakukan oleh 

seorang guru dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas 

pembelajarannya. 

Kompetensi pengguna Sistem Informasi Manajemen di atas merupakan 

suatu prediksi yang kebenarannya perlu divalidasi. Sementara, sebagaimana 

uraian sebelumnya, sejumlah buku memberi penekanan pembahasan pokok materi 

yang berbeda dengan tuntutan kompetensi dalam matakuliah Sistem Informasi 

Manajemen (SIM) dan prediksi kebutuhan pengguna. Atas dasar kesenjangan ini, 

ingin dilakukan analisis pokok materi yang perlu dibahas dalam perkuliahan SIM 

yang dapat mempertemukan antara deskripsi teoritis dengan kebutuhan para 

penggunanya dan pada akhirnya dapat dijadikan dasar dalam pengembangan buku 

ajar untuk matakuliah SIM ini yang sesuai dengan orientasi penggunaan dalam 
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pendidikan baik dalam cakupan yang cukup besar hingga untuk individu-individu 

penyelenggara pendidikan. 

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah 

Terdapat tiga pertimbanbangan yang mendasari perumusan masalah dalam 

penelitian ini. Pertama bahwa proses perkuliahan harus mengacu pada penguasaan 

kompetensi sebagaimana yang dideskripsikan dalam silabus matakuliah Sistem 

Informasi Manajemen (SIM) ini. Kedua, bahwa pembahasan pokok materi pada 

buku-buku SIM belum secara lengkap mencakup pokok-pokok materi sesuai 

tuntutan kompetensi dalam deskripsi silabus di atas. Terakhir, bahwa buku ajar 

dan silabus matakuliah semestinya sejalan dengan harapan pera pengguna lulusan 

matakuliah ini. Atas dasar tiga pertimbangan tersebut, disusun dua rumusan 

masalah dalam penelitian adalah: (1) Pokok materi esensial apa sajakan untuk 

matakuliah Sistem Informasi Manajemen yang dapat mempertemukan antara 

kebutuhan teoritis dan praktis sehingga matakuliah ini dapat memberi sumbangan 

yang optimal pada pengembangan pendidikan? dan (2) Bagaimanakah draf materi 

buku ajar untuk matakuliah Sistem Informasi Manajemen yang diperuntukkan 

untuk program studi Magister Administrasi Pendidikan (MAP) atau Program 

Studi Administrasi Pendidikan pada umumnya?  

 
C. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan menganalisis pokok materi esensial untuk 

matakuliah Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dapat mempertemukan 

antara kebutuhan teoritis dan praktis sehingga secara optimal memberi kontribusi 

pada pengembangan pendidikan melalui kegiatan diskusi kelompok terfokus 

(Focused Group Discussion) antara kelompok-kelompok pengguna sistem 

informasi manajemen ini. Selanjutnya, tujuan kedua adalah menyusun draft materi 

untuk pengembangan buku ajar matakuliah Sistem Informasi Manajemen untuk 

mahasiswa program studi Magister Administrasi Pendidikan (MAP). 
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D. Relevansi 

Setiap pelaku pendidikan dan pengambil kebijakan pendidikan pada 

dasarnya tidak dapat menghindari dari urusan sistem informasi manajemen. 

Penentuan suatu keputusan dalam rangka pengembangan program di suatu 

lembaga pendidikan memerlukan informasi pendukung tentang situasi program 

tersebut pada saat lalu, kini, bahkan kemungkinan situasi yang diprediksi akan 

terjadi pada waktu yang akan datang. Karenanya, mereka perlu memahami jenis 

informasi yang seperti apa yang dapat digunakan dalam membuat suatu keputusan 

pendidikan tertentu. Sementara itu, untuk mendukung kemampuan menyusun 

informasi tersebut diperlukan kemampuan lain seperti pengolahan data dan untuk 

memperoleh data yang sahih diperlukan kemampuan untuk mengeksplorasi fakta-

fakta pendidikan sesuai yang dibutuhkan. 

Kebutuhan teoritis di atas harus tercermin dalam diskripsi silabus 

matakuliah Sistem Informasi Manajemen. Namun demikian, muatan materi 

teoritis tersebut juga haarus sesuai dengan kebutuhan para pengguna di bidang 

pendidikan yang antara lain meliputi kalangan praktisi, pengembang, dan 

pemerhati pendidikan. 

E. Target Luaran 

Penelitian ini ditargetkan memperoleh peta kompetensi harap untuk 

perkuliahan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan draf materi esensial buku 

ajar untuk matakuliah tersebut. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

Pokok-pokok materi untuk matakuliah Sistem Informasi Manajemen 

(SIM) yang dimaksudkan untuk membekali sejumlah kompetensi bagi mahasiswa 

Magister Administrasi Pendidikan (MAP) semestinya berkaitan dengan hal-hal 

yang secara langsung atau dekat dengan dunia pendidikan. Unsur-unsur SIM 

seperti sistem, informasi, manajemen, serta sistem informasi sebaiknya memiliki 

pengertian khusus berkenaan dengan aplikasinya dalam dunia pendidikan. 

Sementara itu, sebagaimana sudah dibahas dalam Bab I, buku-buku tentang SIM 

yang ada sekarang, sepengetahuan penulis, belum ada yang secara langsung 

disusun untuk kepentingan pendidikan. Jadi sudah waktunya mulai dipikirkan 

untuk penyusunan buku tentang Sistem Informasi Manajemen yang berdomain 

pendidikan yang dapat diaplikasikan secara langsung dalam dunia pendidikan. 

Berkenaan dengan uraian pendahuluan di atas, dalam Bab II ini akan 

dibahas materi-materi Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang secara langsung 

atau dekat dengan dunia pendidikan. Materi-materi tersebut meliputi: (1) Tinjauan 

pokok materi SIM sesuai dengan tuntutan kurikulum; (2) Pokok-pokok materi 

SIM yang cenderung dibahas dalam buku-buku yang ada sekarang; (3) Pokok-

pokok materi SIM yang diprediksi diperlukan para pengguna dalam dunia 

pendidikan; serta (4) Pokok-pokok materi SIM yang diperdiksi mampu 

mempertemukan antara tuntutan kurikulum dan harapan para pengguna dalam 

dunia pendidikan. 

A. Pokok Materi Sistem Informasi Manajemen menurut Kurikulum 

Untuk membahas profil pokok materi matakuliah Sistem Informasi 

Manajemen (SIM) yang sesuai dengan kurikulum dalam program studi Magister 

Administrasi Pendidikan (MAP), perlu dilihat kembali isi deskripsi matakuliah 

SIM ini, sebagaimana telah ditulis dalam Bab I, yaitu bahwa mata kuliah ini 

(Bagian Akademik prodi MAP, 2013): 

“berupaya untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi pengambilan 
keputusan diperlukan sistem informasi manajemen. Sistem ini dikerjakan 
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oleh satu badan yang bertugas mengumpulkan fakta-fakta pendidikan baik 
dalam lembaga maupun luar lembaga. Fakta ini disusun menjadi data 
kemudian diolah menjadi informasi, bahkan bisa melahirkan beberapa 
alternatif. Informasi dan atau alternatif ini dimanfaatkan oleh manajer 
pendidikan untuk pengambilan keputusan.” 

Telah diuraikan secara singkat dalam bab tersebut bahwa dalam diskripsi tersebut 

secara eksplisit memperlihatkan bahwa matakuliah SIM menekankan lulusannya 

untuk memiliki empat kompetensi utama, yaitu mampu: (1) mengumpulkan fakta-

fakta, (2) menyusun fakta menjadi data, (3) mengolah data menjadi informasi, dan 

(4) memanfaatkan informasi untuk pengambilan keputusan pendidikan. 

1. Kompetensi Pengumpulan Fakta Pendidikan 

Kompetensi pertama teoritis matakuliah Sistem Informasi Manajemen 

(SIM) berdasarkan kurikulum program studi Magister Administrasi Pendidikan 

(MAP) adalah agar mahasiswa yang telah lulus dari matakuliah SIM ini memiliki 

kemampuan mengumpulkan fakta-fakta pendidikan. Jika proses pengumpulan 

fakta pendidikan ini dilakukan secara kurang cermat dan tidak menggunakan 

instrumen yang tepat ada kemungkinan fakta yang didapat bukan fakta yang 

diharapkan. Instrumen yang digunakan dalam proses ini juga harus tepat guna.  

Dalam proses pengumpulan fakta, terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan. Hal-hal tersebut meliputi kemampuan: (1) mengenali jenis fakta 

pendidikan yang diinginkan, (2) tempat fakta pendidikan tersebut berada, (3) 

mengenali apa atau siapa sebagai sumber fakta, (5) waktu bagi fakta tersebut 

dapat diambil, (5) siapa yang dapat mengumpulkan fakta itu, (6) mengetahui 

dengan cara apa fakta pendidikan itu dapat diperoleh, (7) jenis instrumen yang 

dapat digunakan untuk mendapatkan fakta tersebut, dan (8) strategi apa yang 

sebaiknya digunakan untuk mengambil fakta tersebut. Jadi kompetensi 

kemampuan mengumpulkan fakta pendidikan secara implisit meliputi kemampuan 

mengenali karakteristik fata-fakta tersebut sehingga dari informasi tersebut dapat 

ditentukan sumber fakta, waktu dan tempat fakta, instrumen yang sebaiknya 

digunakan, siapa yang bertugas mengumpulkan fakta, serta bagaimana cara 

mengumpulkan fakta tersebut. 
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Fakta-fakta pendidikan dapat berupa dokumen dan proses. Fakta dokumen 

meliputi tulisan, suara, visual, dan/atau audiovisual dan dokumen tersebut dapat 

terdiri dari individu atau kumpulan karakter, nilai, kemampuan, dan/atau keadaan 

suatu benda sumber data. Sementara itu, fakta proses dapat berisi peristiwa-

peristiwa dalam dimensi ruang dan waktu yang terkait dengan aktivitas objek 

sumber data. 

2. Kompetensi Penyusunan Fakta Menjadi Data 

Kompetensi kedua teoritis matakuliah Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

berdasarkan kurikulum program studi Magister Administrasi Pendidikan (MAP) 

adalah kemampuan mahasiswa untuk menyusun fakta-fakta pendidikan menjadi 

data. Dalam bentuk apa adanya, fakta-fakta pendidikan yang telah dikumpulkan 

pada kompetensi pertama tidak dapat diolah menjadi informasi pendidikan dan 

saat itu belum terlihat maknanya. Fakta-fakta yang terkumpul pada tahap pertama 

tersebut perlu disusun agar tampak bermakna. Fakta-fakta berupa atribut dari 

suatu dokumen atau proses pendidikan perlu disusun secara teratur. 

Contoh penyusunan fakta menjadi data meliputi: (1) pengelompokkan 

dan/atau pemaparan fakta dalam bentuk persentase dari sejumlah hasil pengisian 

angket, (2) pemberian skor terhadap setiap item skala sikap yang telah diisi dan 

selanjutnya disusun, (3) pengelompokkan dan/atau pengkategorian karakter hasil 

kegiatan pengamatan, serta (4) mendeskripsikan peristiwa-peristiwa pendidikan 

dan menyusunnya. Hasil keempat aktivitas berupa data pendidikan yang 

selanjutnya dapat dioleh menjadi informasi-informasi esensial pendidikan. 

3. Kompetensi Pengolahan Data menjadi Informasi  

Kompetensi ketiga teoritis matakuliah Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

berdasarkan kurikulum program studi Magister Administrasi Pendidikan (MAP) 

merupakan kemampuan mahasiswa untuk mengolah data menjadi informasi 

esensial pendidikan. Data-data pendidikan yang dipaparkan apa adanya seringkali 

bersifat menyesatkan bagi para pengguna SIM dalam membuat suatu keputusan. 

Selain itu, bagaimana data diolah sehingga terbentuk suatu informasi tertentu juga 
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sangat berkaitan dengan jenis keputusan yang diinginkan. Atas dasar hal ini, data 

perlu diolah menjadi suatu informasi yang sesuai agar dapat dijadikan sebagai 

dasar dalam pembuatan keputusan, kebijakan, dan/atau rekomendasi-rekomendasi 

pendidikan tertentu.  

Beberapa contoh pengolahan data menjadi informasi dapat dilakukan 

dengan bantuan aplikasi komputer. Bentuk-bentuk informasi tersebut antara lain 

berupa tabel, diagram, grafik, bagan, serta hasil analisis statistik seperti gain, 

mean, modus, nilai rata-rata, dan simpangan baku.  

4. Pemanfaatan Informasi untuk Pengambilan Keputusan Pendidikan  

Kompetensi keempat teoritis matakuliah Sistem Informasi Manajemen 

(SIM) berdasarkan kurikulum program studi Magister Administrasi Pendidikan 

(MAP) adalah bahwa mahasiswa mampu memanfaatkan informasi untuk 

pengambilan keputusan pendidikan. Dalam dimensi waktu, pengambilan 

keputusan pendidikan berkaitan dengan kebutuhan perbaikan keadaan suatu 

protram di saat ini atau pengembangan program pendidikan di waktu yang akan 

datang. Keputusan jenis pertama bersifat mendesak karena situasi suatu program 

pendidikan harus segera diperbaiki atau diubah agar selanjutnya program tersebut 

dapat berjalan dengan lebih baik. Sementara itu, jenis keputusan kedua berkenaan 

dengan antisipasi adanya kemungkinan keadaan negatif dari suatu program 

pendidikan yang sedang dijalankan dan/atau untuk peningkatan keefektifan 

dan/atau efisiensi penyelenggaraan program ini.  

Jenis keputusan pendidikan lainnya dapat bersifat untuk membuat suatu 

komparasi baik secara cermat maupun secara umum antara dua atau lebih hal, 

program, atau situasi. Dalam hal pertama, proses pembuatan keputusan 

memerlukan waktu lebih lama daripada pembuatan keputusan jenis kedua. Hal ini 

dikarenakan pada proses pembuatan keputusan pertama diperlukan analisis secara 

rinci dari dua atau lebih hal, program, atau situasi untuk memutuskan mana yang 

lebih baik dan mana yang kurang baik. Sebaliknya, pada proses pengambilan 

keputusan kedua analisis terhadap hal, program, atau situasi tersebut cukup dilihat 

secara umum sehingga waktu yang diperlukan relatif lebih singkat daripada yang 
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pertama. Contoh jenis informadi yang dapat dijadikan dasar dalam proses 

pengambilan keputusan pendidikan jenis pertama dan kedua, antara lain, tabel dan 

diagram. Tabel menyediakan informasi secara rinci sedangkan diagram memiliki 

informasi umum. 

Dua jenis pemaparan data sebagai informasi di atas cukup efektif dijadikan 

dasar untuk pengambilan suatu keputusan pendidikan di waktu sekarang. Namun 

demikian, kedua jenis informasi tersebut tidak memiliki unsur prediktif di waktu 

yang akan datang. Untuk keperluan pengambilan suatu keputusan antisipatif yang 

impletasinya dapat digunakan mencegah terjadinya hal negatif dari suatu program 

pendidikan di masa yang akan datang dan/atau untuk meningkatkan keefektifan 

dan efisiensi pelaksanaan program tersebut dapat digunakan pemaparan data 

dalam bentuk informasi grafik. Salah satu ciri grafik adalah memiliki unsur 

kecenderungan dan diperkuat oleh persamaan matematis sehingga situasi pada 

suatu waktu tertentu, termasuk pada waktu yang akan datang, dapat diprediksi.  

Jenis informasi lain berguna untuk membuat keputusan di antara dua atau 

lebih hal, program, atau situasi mana yang lebih menguntungkan, serta untuk 

memperlihatkan seperti hirarki kedudukan, urutan peristiwa, atau urutan langkah-

langkah suatu proses. Berkenaan dengan dua jenis pengambilan keputusan 

pendidikan ini, yang pertama lebih cocok menggunakan informasi pendidikan 

dalam bentuk gain sedangkan untuk keputusan kedua lebih cocok digunakan 

pemaparan data dalam bentuk informasi bagan. 

Keempat alinea di atas memperlihatkan bahwa tidak semua jenis informasi 

cocok digunakan untuk pengambilan suatu keputusan pendidikan tertentu. Jenis 

informasi yang dibuat perlu disesuaikan dengan jenis keputusan uang akan dibuat. 

Jenis keputusan tersebut seperti, membandingkan beberapa hal, program, atau 

situasi pendidikan dan memutuskan mana yang sebaiknya dipilih. Namun 

demikian, proses pemilihan ini juga bergantung pada waktu yang tersedia. Jika 

karena suatu keadaan “darurat” atau mendesak maka waktu yang tersedia untuk 

memilih hal, program, atau situasi pendidikan tersebut relatif singkat tetapi jika 

waktu yang tersedia cukup lama sebaiknya menggunakan informasi pendidikan 
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yang memungkinkan proses analisis secara rinci dan cermat. Sementara itu, pada 

fenomena pertama, sebaiknya menggunakan informasi pendidikan yang 

memungkinkan analisis secara cepat terhadap hal, program, atau situasi 

pendidikan tersebut. 

Selain itu, informasi tertentu cocok digunakan untuk pengambilan 

keputusan pendidikan pada saat sekarang tetapi informasi pendidikan lainnya 

memiliki unsur prediktif sehingga dapat digunakan untuk menentukan keputusan 

pendidikan yang sebaiknya dilaksanakan dalam rangka antisipasi kemungkinan-

kemungkinan hal, program, atau situasi yang akan terjadi di masa datang. 

Relevansi antara jenis informasi dengan keputusan pendidikan yang akan dibuat 

merupakan salah satu hal yang harus dipahami oleh para mahasiswa yang telah 

lulus dalam matakuliah Sistem Informasi Manajemen (SIM) ini. 

B. Pokok Materi Sistem Informasi Manajemen menurut Buku  

Sebagaimana telah disebutkan dalam Bab 1 bahwa penekanan pembahasan 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam buku-buku kurang sesuai dengan 

kebutuhan-kebutuhan dalam dunia pendidikan. Bebarapa contoh buku tersebut 

antara lain ditulis oleh Zakiyudin (2012), Kumorotomo dan Margono (2009), serta 

oleh Moekijat (2005) yang semuanya cenderung memberi penekanan yang 

implementasinya di luar bidang pendidikan, seperti pada bidang perusahaan dan 

pengembangan Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK). 

Penjelasan pada alinea di atas secara tidak langsung memperlihatkan 

bahwa pokok-pokok materi yang menjadi fokus pembahasan dalam buku Sistem 

Informasi Manajemen (SIM) tersebut cenderung menyimpang dari kebutuhan para 

pengguna SIM yang dalam kesehariannya bekerja dalam bidang pendidikan. Buku 

SIM yang berfokus pada perusahaan memiliki pokok-pokok materi yang 

mayoritas berkaitan dengan unsur-unsur perusahaan. Demikian pula untuk buku 

SIM yang berfokus pada pengembangan Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK) 

memiliki pokok-pokok materi yang berkaitan erat dengan sub TIK. Berkenaan 

dengan penjelasan ini, pada sub pembahasan ini akan ditampilkan peta pokok-

pokok materi pembahasan SIM pada beberapa buku sumber, seperti pada buku 
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SIM yang ditulis oleh Zakiyudin (2012), Kumorotomo dan Margono (2009), serta 

oleh Moekijat (2005). 

1. Pokok-pokok Materi Buku Sistem Informasi Manajemen (Zakiyudin, 

2012)  

Pokok materi dalam buku Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam 

penelitian ini diartikan sebagai fokus pembahasan yang dijadikan sebagai judul 

Bab. Atas dasar pengertian tersebut, pokok-pokok materi buk SIM dalam 

Zakiyudin (2012) adalah terdiri atas: (1) pengertian organisasi, (2) konsep dasar 

SIM, (3) sistem informasi manajemen, (4) pengantar Computer Base Information 

System (CBIS), (5) sistem informasi akuntansi, (6) sistem pendukung keputusan, 

(7) otomasi kantor, dan (8) sistem informasi organisasi. Dari delapan pokok 

materi tersebut terlihat hanya tiga bagian atau 37,5% pokok materi yang memiliki 

pemmbahasan terkait dengan sistem informasi manajemen, yaitu pokok materi 

nomor (1), (2), dan nomor (6). Namun demikian, dari ketiga pokok materi tersebut 

tidak satupun yang memiliki sub pokok materi yang mengaitkan sistem informasi 

manajemen dengan dunia pendidikan. Jika diteliti lebih dalam terlihat bahwa 

hampir semua pokok materi lainnya memiliki orientasi penanganan masalah 

dalam dunia usaha. 

Secara umum, sub pokok materi yang diuraikann dalam buku ini memiliki 

pembahasan meliputi teknologi informasi, piranti keras komputer, piranti lunak 

komputer, pengembangan aplikasi cepat berbasis komputer, sistem informasi 

akuntansi, sistem otomasi kantor, sistem manufaktur, pemasaran, keuangan, dan 

sumber daya manusia. Implementasi pokok-pokok materi tersebut sangat jauh dari 

urusan atau administrasi dalam dunia pendidikan. Hal ini jelas tidak sejalan 

dengan kompetensi harap bagi lulusan dari program studi Magister Administrasi 

Pendidikan (MAP) yang nantinya diharapkan mampu mengimplementasi sistem 

informasi manajemen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait 

dengan administrasi pendidikan. Persoalan-persoalan tersebut dapat berupa 

pengembangan program pembelajaran dan proses administrasi dalam lembaga 
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pendidikan yang melibatkan guru, pengawas pendidikan, pimpinan lembaga 

pendidikan, dan/atau personal tenaga kependidikan. 

2. Pokok-pokok Materi Buku Sistem Informasi Manajemen (Kumorotomo 
dan Margono, 2009)  

Kumorotomo dan Margono (2009) membagi pembahasan buku Sistem 

Informasi Manajemen (SIM) dalam sembilan pokok materi. Pokok-pokok materi 

tersebut meliputi pendahuluan SIM, dasar-dasar SIM modern, kerangka SIM 

untuk organisasi publik, SIM publik berbasis komputer (pengembangan organisasi 

dan aplikasi teknologi), pengembangan sistem informasi nasional, sistem 

pendukung keputusan, manajemen database, peningkatan efisiensi BUMN melalui 

pengembangan SIM, dan masa depan SIM publik. Mereka tidak secara eksplisit 

mengubungkan Sistem Informasi Manajemen dengan lembaga pendidikan tetapi 

dimungkinkan dibahas dalam organisasi publik. 

Sub pokok materi pembahasan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam 

buku karangan Kumorotomo dan Margono (2009) difokuskan untuk implementasi 

pada lembaga-lembaga swasta dan pemerintah tetapi sama sekali tidak 

menyebutkan lembaga pendidikan baik swasta maupun lembaga pemerintah. Jika 

dikaitkan dengan salah satu tuntutan kompetensi matakuliah SIM di program studi 

Magister Administrasi Pendidikan yang salah satunya adalah bahwa setelah 

selesai berkuliah SIM ini mahasiswa memiliki kemampuan mengeksplorasi fakta-

fakta pendidikan maka dalam pembahasan sub pokok materi dalam buku ini tidak 

satupun yang memfasilitasi penguasaan kompetensi tersebut. Sekalipun di antara 

sembilan pokok materi di atas empat di antaranya sebagian dari judulnya terdapat 

frase kata sistem informasi manajemen tetapi keempat-empatnya tidak satupun 

yang membahas sub pokok materi sesuai dengan kompetensi harap dari deskripsi 

matakuliah SIM tersebut. 

Secara umum, sub pokok materi yang termuat dalam sembilan pokok 

materi di atas berorientasi pada pembahasan perangkat atau alat bantu pemrosesan 

data dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen pada berbagai organisasi dan pada 

kegunaan-kegunaan khusus, seperti pemerintahan daerah dan pusat, BAKN, BPS, 
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SAMSAT, PT Telkom, PTP/LPP, dan PT KDEI. Karenanya, pembahasan sub 

pokok materi lebih diarahkan pada pengembangan pemograman komputer, 

kepegawaian, statistik, perpustakaan, dan kearsipan meskipun semua itu dapat 

dihubungkan dengan proses penyelenggaraan organisasi pendidikan tetapi secara 

eksplisit pembahasannya sama sekali tidak menentuh kebutuhan-kebutuhan 

penting dalam dunia pendidikan, khususnya jika dikaitkan dengan upaya 

pengembangan peningkatan kualitas dan efektivitas program-program pendidikan. 

Tiga alinea di atas memperlihatkan bahwa pokok-pokok materi beserta 

uraiannya dalam buku Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang ditulis oleh 

Kumorotomo dan Margono (2009) belum sesuai dengan kebutuhan teoritis 

berdasarkan kurikulum penyelenggaraan pendidikan di program studi Magister 

Administrasi Pendidikan (MAP). Fenomena ini tidak berbeda dari buku SIM yang 

sama yang ditulis oleh Zakiyudi (2012) di atas. Selain itu, sepengetahuan penulis, 

sekalipun dalam buku ini banyak dibahas informasi dan pengambilan keputusan, 

dalam dalam uraiannya tidak dibicarakan jenis-jenis informasi dan kaitannya 

dengan jenis keputusan yang dapat diambil berdasarkan informasi tersebut. Hal ini 

perlu dibahas karena pada dasarnya tidak semua jenis informasi dapat digunakan 

sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan tertentu. Dengan kata lain, 

setiap informasi memiliki kecenderungan bersifat unik ketika dipakai sebagai 

dasar dalam membuat suatu keputusan. 

3. Pokok-pokok Materi Buku Sistem Informasi Manajemen (Moekijat, 

2005)  

Pokok-pokok materi dalam buku Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang 

ditulis oleh Moekijat (2005) termasuk yang berkategori memiliki definisi-definisi 

yang sesuai dengan nama buku tersebut. Ia membagi buku ini kedalam sepuluh 

pokok materi yang meliputi: (1) Pendahuluan; (2) Mendapatkan informasi dari 

data; (3) Fungsi, biaya, nilai, dan mutu informasi; (4) Sistem informasi 

manajemen dan komputer; (5) Sistem dan sub sistem; (6) Pendekatan sistem dan 

analisis sistem; (7) Manajemen dan sistem informasi sebagai suatu sistem; (8) 

Paham pengambilan keputusan untuk sistem informasi; (9) Bantuan sistem 
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informasi untuk pengambilan keputusan; dan (10) Sistem informasi sumber daya 

manusia. 

Dalam buku ini, Ia membahas sub pokok materi seperti sistem, informasi, 

manajemen, sistem informasi manajemen, pengolahan data, proses pengambilan 

keputusan, dan sebagainya. Namun demikian, dari semua pembahasan tersebut 

tidak ada yang mengaitkan pembahasan tersebut dengan dunia pendidikan. Selain 

itu, kesimpulan dari pembahasan sub materi sistem informasi dapat dikategorikan 

memiliki relevansi yang belum sesuai dengan tuntutan mata kuliah SIM yang 

tertuang dalam diskripsinya. Ia menyimpulkan sistem informasi manajemen 

sebagai berikut:  

… jaringan prosedur pengolahan data yang diperkembangkan dalam 
suatu organisasi dan disatukan apabila dipandang perlu, dengan maksud 
memberikan data kepada manajemen setiap waktu diperlukan, baik data 
yang bersifat intern maupun yang bersifat ekstern, untuk dasar 
pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 
Dengan sendirinya data tersebut oleh manajemen diolah lebih dahulu 
menjadi informasi (Moekijat, 2005: 17). 

Definisi ini menggambarkan bahwa dalam proses sistem informasi 

manajemen memuat proses-proses pengolahan data, penyediaan data, penggunaan 

data untuk pengambilan keputusan, pengambilan keputusan, serta pengolahan data 

menjadi informasi. Jadi ditinjau dari unsur-unsur sub materi tersebut penyimpulan 

sistem informasi manajemen ini memiliki pemahaman paling dekat dengan 

diskripsi matakuliah SIM pada prodi Magister Administrasi Pendidikan (MAP). 

Namun demikian, sama dengan dua penulis terdahulu Zakiyudin (2012), 

serta Kumorotomo dan Margono (2009), Moekijat membahas sub pokok materi 

buku SIM tidak berkaitan langsung dengan kepentingan dalam dunia pendidikan. 

Sistem informasi manajemen diartikan dengan penyediaan dan pengolahan data 

oleh suatu unit tertentu dalam suatu organisasi yang dimaksudkan untuk 

membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi manajemen 

diselenggarakan oleh sekelompok orang yang secara khusus bertugas menjalankan 

fungsi-fungsi sistem informasi. 
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4. Rangkuman Analisis Pokok Materi Buku Sistem Informasi Manajemen  

Pokok-pokok materi dalam buku Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

sebagaimana yang ditulis oleh Zakiyudin (2012), Kumorotomo dan Margono 

(2009), serta oleh Moekijat (2005) dapat dirangkum sebagai berikut:  

a. Materi yang menjadi pokok pembahasan 

1) Sistem informasi manajemen dipandang sebagai layanan penyediaan dan 

pengolahan data oleh suatu unit tertentu dalam suatu organisasi untuk 

kebutuhan pembuatan keputusan; 

2) Penggunaan komputer sebagai basis sistem informasi manajemen dan 

pemogramannya mendapat porsi cukup besar dalam pembahasan; 

3) Implementasi sistem informasi manajemen diorientasikan pada lembaga-

lembaga atau organisasi-organisasi secara umum; dan 

4) Metode eksplorasi data (oleh sebagian buku) 

b. Materi yang tidak menjadi pokok pembahasan dikaitkan tuntutan kurikulum 

1) Diskripsi fakta dan perbedaannya dengan data; 

2) Jenis-jenis informasi dan penggunaannya untuk pengambilan keputusan; 

3) Contoh-contoh konkrit fakta, data, informasi, dan keputusan atau 

kebijakan yang dapat dibuat terkait denan jenis informasi yang tersedia. 

 
C. Kompetensi Sistem Informasi Manajemen Diperlukan Pengguna  

Pengguna Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam dunia pendidikan, 

sebagaimana telah disebutkan dalam Bab1, meliputi kalangan praktisi, 

pengembang, dan pemerhati pendidikan. Praktisi pendidikan seperti para guru, 

widyaiswara, pengawas, dosen, dan para pejabat di lingkunan lembaga 

pendidikan. Sementara itu, pengembang pendidikan meliputi para peneliti di 

bidang pendidikan, baik peneliti akademisi maupun peneliti profesional 

sedangkan para pemerhati pendidikan dapat siapapun yang cukup banyak 

meluangkan waktunya untuk andil dalam pengembangan pendidikan. Kelompok 

kedua, peneliti pendidikan berkategori akademisi seperti dosen-dosen pendidikan 

sedangkan peneliti professional dapat siapapun yang memiliki pekerjaan 

pokoknya sebagai peneliti. 
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Para pengguna SIM dalam dunia pendidikan sebagaimana didiskripsikan 

di atas dalam menjalankan pengembangan pendidikan dapat secara individu 

maupun berkelompok. Contoh pengembangan pendidikan secara individu adalah 

guru atau dosen yang berupaya meningkatkan kualitas dan efektivitas program 

pembelajaran di kelas. Dalam mengembangkan program pembelajaran tersebut, 

guru atau dosen perlu mengeksplorasi fakta-fakta, menyusun fakta-fakta menjadi 

data, dan mengolah data tersebut menjadi informasi, serta berdasarkan informasi 

tersebut ia membuat atau merevisi program pembelajaran yang lebih berkualitas 

dan efektif. Sementara itu, pengembangan pendidikan secara berkelompok dapat 

dilakukan oleh para pimpinan atau pejabat dalam suatu lembaga pendidikan. 

Kelompok terakhir ini, biasanya membentuk suatu sub-organisasi atau unit yang 

bekerja menjalankan sistem informasi manajemen sehingga proses-proses 

eksplorasi fakta-fakta, penyusunan fakta-fakta menjadi data, dan pengolahan data 

menjadi informasi dilakukan oleh sub-organisasi atau unit tersebut, selanjutnya 

berdasar informasi tersebut para pimpinan atau pejabat tersebut membuat 

keputusan untuk pengembangan program-program lembaga yang dipinmpinnya 

berkenaan dengan upaya peningkatan kualitas dan efektivitas layanan pendidikan. 

Berdasar pada uraian di atas, ditinjau dari kebutuhan pengguna Sistem 

Informasi Manajemen (SIM) dan ditinjau dari domain dunia pendidikan dapat 

diprediksi bahwa penyelenggaraan SIM semestinya dapat dilakukan oleh 

kelompok atau individu. Selain itu, proses eksplorasi fakta pendidikan, 

penyusunan fakta menjadi data, pengolahan data menjadi informasi pendidikan, 

serta penggunaan informasi untuk pembuatan keputusan pendidikan harus 

menjadi bagian dari pokok materi yang dibahas. Hal lain, seperti pemahaman 

terhadap jenis fakta pendidikan, data, dan informasi, serta karakteristiknya, juga 

metode eksplorasi dan relevansi jenis informasi dengan keputusan pendidikan 

yang dapat dibuat juga perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan sebagai pokok 

materi dari matakuliah SIM ini. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

Sebagai populasi dari penelitan ini adalah tenaga pendidik, pengawas 

pendidikan, kepala sekolah, dosen swasta, tenaga kependidikan, dan pegawai 

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), dan wirausahawan di lingkungan 

provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedangkan sampelnya adalah mereka yang 

menjadi mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan (MAP) dan sedang 

mengikuti kuliah Sistem Informasi dan Manajemen pada semester genap tahun 

ajaran 2014-2015. Jumlah sampel tersebut ada 23 orang yang terdiri dari tiga 

orang pengawas, tiga orang kepala sekolah, seorang dosen, dua orang tenaga 

kependidikan, seorang pegawasi LPMP, seorang wirausahawan, dan sisanya 

sebanyak 12 orang merupakan guru. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode campuran (mixed method) yaitu 

menggunakan model Explanatory Design (Creswell & Clark, 2007: 76-77). 

Metode ini terdiri atas tiga proses pokok yang terdiri atas: (1) Proses kualitatif; 

dilanjutkan dengan (2) Proses kuantitatif; serta (3) Proses interpretasi didasarkan 

pada dua hasil proses pertama dan kedua (Gambar 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Proses kualitatif 

dilakukan melalui kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (DKT) atau Focused 

Group Discussion (FGD) tiga kelompok pengguna Sistem Informasi Manajemen 

(SIM) yang masing-masing terdiri atas kelompok guru, kepala sekolah, serta 

widiaiswara dan praktisi pendidikan lainnya. (2) Proses kuantitatif meliputi 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian dengan Model Modifikasi dari 
Explanatory Design (Creswell & Clark, 2007: 76-77) 
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kegiatan pengisian angket dan skala sikap tentang pokok-pokok materi esensial 

SIM oleh tiga kelompok pengguna di atas. (3) Proses terakhir adalah melakukan 

interpretasi data hasil proses kualitatif dan kuantitatif dengan orientasi 

penyusunan sejumlah rekomendasi berkenaan peta pokok materi esensial untuk 

matakuliah SIM. 

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (DKT) atau Focused Group 

Discussion (FGD) diorientasikan untuk mempertemukan pemahaman materi-

materi esensial yang sebaiknya dijadikan sebagai bahan kajian dalam perkuliahan 

SIM di atas. Sementara itu, hasil pengisian angket dan skala sikap digunakan 

untuk mendukung informasi yang dihasilkan dari proses DKT di atas. 

Data primer materi pokok esensial untuk perkuliahan Sistem Informasi 

Manajemen dihimpun melalui kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (DKT) atau 

Focused Group discussion (FGD), serta pengisian angket dan skala sikap. Data 

hasil DKT dianalisis secara diskriptif sedangkan data hasil angket dipersentasekan 

dan selanjutnya didiskripsikan. Sementara itu, data hasil skala sikap dianalisis 

menggunakan skala Likert yang dikembangkan oleh Riduwan & Kuncoro E. A. 

(2011: 20-22), serta Suharaputra U. (2012: 82-84). Skala sikap untuk pernyataan 

positif dan negatif dianalisis menggunakan skala Likert, pilihan sikap sangat 

setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS) 

masing-masing diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1 untuk pernyataan positif dan diberi 

skor 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk pernyataan negatif.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu 

panduan Focused Group Discussion, angket, dan skala sikap tentang Sistem 

Informasi Manajemen. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Bab ini memiliki dua bagian utama, yaitu pemaparan data hasil penelitian 

dan pembahasannya. Untuk memudahkan kedua bagian tersebut disajikan secara 

terpisah. 

4.1. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini secara umum dibagi kedalam tiga bagian, yaitu: 1) 

Materi yang perlu dikembangkan oleh stakeholder secara umum; 2) Materi pokok 

dan penunjang yang perlu dikembangkan dalam perkuliahan Sistem Informasi 

Manajemen; dan 3) Materi yang perlu dikembangkan dalam materi penunjang 

manajemen dan sistem informatika. Secara lengkap, hasil penelitian ini disajikan 

dalam Tabel 4.1 sampai dengan Tabel 4.36. 

Bagian pertama, materi yang perlu dikembangkan oleh stakeholder secara 

umum untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen (SIM) disajikan dalam 

Tabel 4.1 s.d. Tabel 4.4. Sementara bagian kedua, materi pokok dan penunjang 

yang perlu dikembangkan dalam perkuliahan SIM dipaparkan dalam 30 tabel, 

yaitu Tabel 4.5 s.d. Tabel 4.34. Sisanya, materi yang perlu dikembangkan dalam 

materi penunjang manajemen dan sistem informatika disajikan dalam Tabel 4.35 

dan Tabel 4.36. 

Tabel 4.1 Persentase Tanggapan terhadap Kelompok Materi Pembahasan SIM 

No Kelompok Materi Pembahasan 
Persentase 

Y T YC Abstein  

I 
Daftar Materi Pokok dan Materi Penunjang 
yang Perlu Dikembangkan dalam Perkuliahan 
Sistem Informasi Manajemen 

91,3 0,0 8,7 0,0 

II 
Daftar Materi yang Perlu Dikembangkan 
dalam Setiap Materi Pokok Bagi Setiap 
Stakeholder 

91,3 4,3 4,3 0,0 

III 
Daftar Materi yang Perlu Dikembangkan 
dalam Setiap Materi Penunjang 

69,6 0,0 26,1 4,3 

Keterangan: “Y” (=Ya) jika setuju, “T” (= Tidak) jika tidak setuju, dan “YC” jika 
setuju dengan catatan. 
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Tabel 4.1 memperlihatkan persentase tanggapan responden terhadap 

penetapan kelompok materi yang menjadi fokus pembahasan dalam perkuliahan 

Sistem Informasi Manajemen (SIM). Sebanyak 91,3 persen responden menyetujui 

daftar materi pokok dan penunjang dan daftar materi yang ditawarkan bagi setiap 

stakeholder yang ditawarkan. Namun demikian, terhadap kelompok ketiga, daftar 

yang perlu dikembangkan dalam setiap materi penunjang hanya 69,9 persen 

responden yang menyetuhuinya. Pada bagian ketiga ini terdapat 26,1 persen 

responden yang pada dasarnya menyetujui tetapi harus ada perbaikan. 

Tabel 4.2 Tanggapan Terbuka terhadap Kelompok Materi Pembahasan SIM 
menurut Kelompok FGD-1 

No 
Responden Tambahan Materi Pembahasan 

2 
1) Sebaiknya SI dimasukkan kdlm materi pokok/kel materi 
pembahasan; 2) Materi penunjang ditambahkan Sistem 
Komunikasi untuk penyampaian informasi 

5 

Materi SIM sangat bermanfaat bagi MAP agar mengetahui dan dpt 
menjelaskan arti sistem, subsistem, data, informasi, dan 
manajemen dalam rangka pengambilan keputusan pd tk 
implementasi di lapangan 

7 
Matakuliah SIM sebaiknya lebih dititikberatkan pd kegiatan 
praktis dlm menunjang materi pokok dan penunjangnya 

8 

Pengembangan disesuaikan dengan tujuan program studi seperti 
jenis informasi dan cara pengolahan informasi pendidikan tk 
sekolah untuk s.d. tingkat pusat spt data pokok pendidik dan 
tenaga kependidikan 

9 
1) Semua materi dalam pembahasan diperlukan guna menunjang 
proses belajar mengajar; 2) Perlu dilakukan pendalaman dalam 
bentuk latihan-latihan 

10 
Materi penunjang diperlukan sebagai referensi matakuliah Sistem 
Informasi Manajemen, tetapi materi tersebut harus dikembangkan 

11 
Matakuliah ini sangat penting untuk proses kelancaran komunikasi 
program yang akan dikembangkan sebagai dasar untuk mencapai 
tujuan satuan pendidikan yang diinginkan 
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Tabel 4.3 Tanggapan Terbuka terhadap Kelompok Materi Pembahasan SIM 
menurut Kelompok FGD-2 

No 
Responden 

Tambahan Materi Pembahasan 

1 

Materi SIM hrs mengikuti perkembangan dan kebutuhan jaman shg 
matakuliah SIM menjadi menjadi rujukan untuk belajar 
mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk mengambil 
kesimpulan. 

2 
Analisis materi SIM dapat dijadikana dasar dalam membuat 
perbaikan dan memberi pemahaman dalam memanfaatkan SIM sbg 
alat bantu proses pengambilan keputusan 

3 SIM menambah kemampuan kerja guru 

4 
1) Materi SIM memuat indikator yang diharapkan; 2) Setiap materi 
penunjang menjadi tolok ukur tujuan pembelajaran. 

7 
Perlu pembahasan materi acuan dan panduan dalam buku ajar SIM, 
spt buku sistem informasi manajemen, sbg pusat informasi dan 
penyedia data untuk pengambilan keputusan 

8 
Sebaiknya menggunakan laboratorium komputer untuk memudahkan 
proses pembelajaran SIM 

9 
Matakuliah SIM harus ditunjang dengan buku SIM yg relevan 
menyangkut dg SIM Administrasi Pendidikan 

10 Kelompok materi pembahasan I dan III harus jelas materi penunjang 

12 
Perlu pendalaman serius karena matakuliah SIM sangat penting dan 
menunjang kinerja calon lulusannya. 

 

Tabel 4.4 Komentar Terbuka terhadap Kelompok Materi Pembahasan SIM 
menurut Kelompok FGD-1 & 2 

No  Komentar 

1 Perlu dikembangkan materi pokok dan penunjang 

2 Materi SIM lebih bermanfaat bagi mahasiswa MAP 

3 Perlu dititikberatkan pada kegiatan praktis 

4 
Materi SIM disesuaikan dengan kebutuhan dari tingkat 
sekolah s.d. tingkat kebutuhan yang lebih tinggi 

5 Materi SIM sangat penting 

6 Materi SIM sangat bermanfaat 

7 SIM meningkatkan kemampuan kinerja guru 
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Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 memaparkan dua belas masukan tambahan 

responden melalui isian terbuka tentang kelompok materi yang dianjurkan 

menjadi fokus pembahasan dalam mata kuliah SIM ini. Sementara Tabel 4.4 

memperlihatkan komentar responden sejauhmana matakuliah SIM ini penting 

diberikan. 

Bagian kedua, materi pokok dan penunjang yang perlu dikembangkan 

dalam perkuliahan SIM disajikan secara umum dan menurut para praktisi 

pendidikan, seperti tenaga pendidik (guru), pengawas pendidikan, kepala sekolah, 

widyaiswara, dosen, dan pimpinan suatu lembaga pendidikan. Beberapa data 

respon terhadap materi pokok dan penunjang ini disajikan secara deskriptif dalam 

bentuk persentase dan beberapa lainnya ditampilkan apa adanya. 

Materi pokok dan materi penunjang yang sebaiknya dijadikan fokus 

pembahasan sebagaimana ditawarkan dalam proses diskusi ditunjukkan dalam 

tiga tabel berikut, Tabel 4.5 s.d. Tabel 4.7 berikut: 

 
Tabel 4.5 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 

Terhadap Materi Pokok dan Penunjang SIM 

No URAIAN MATERI 
Persentase 

Y T 

A MATERI POKOK   

1 Mengeksplorasi fakta-fakta pendidikan 100 0 

2 Menyusun fakta-fakta pendidikan menjadi data 100 0 

3 Mengolah data pendidikan menjadi informasi 100 0 

4 Menggunakan informasi untuk membuat keputusan 
pendidikan 

95,7 4,3 

B MATERI PENUNJANG   

1 Manajemen pendidikan 100 0 

2 Sistem Informasi 95,7 4,3 

 
Tabel 4.5 memperlihatkan persentase tanggapan responden terhadap daftar 

materi pokok dan penunjang yang ditawarkan dalam perkuliahan SIM. Tabel 



24 
 

tersebut memperlihatkan bahwa seluruh materi yang ditawarkan disetujui oleh 

responden. Tujuh puluh lima persen materi pokok dan setengah materi penunjang 

disetujui secara sempurna (100%) sedangkan sisanya memperoleh persetujuan 

dengan persentase 95,7. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh materi pokok dan 

penunjang dapat digunakan sebagai fokus materi dalam perkuliahan SIM ini. 

Tabel 4.6 Tanggapan Tambahan Kelompok FGD-1 & 2 
Terhadap Materi Pokok SIM  

Nomor 
Reponden 

Tanggapan Tambahan 

FGD-1 
1 Instrumen untuk mengeksplorasi fakta 

 Teknik analisis dan penyajian data 

 Teknik pengambilan keputusan 
2 Sistem informasi dan pengolahan data berbasis IT 
5 komputer 

pendekatan dan analisis sistem 
manajemen dan SI sbg sistem 

6 membuat program 
melaksanakan program 
evaluasi program 

7 Pengambilan keputusan untuk SI 
SIM dan komputer 
pendekatan dan analisis sistem 

9 Teknik pengambilan data 

Teknik pengolahan informasi 
Teknik pengambilan keputusan 

11 media belajar yg efektif dan efisien 
FGD-2 

1 Manfaat SIM pendidikan 
2 Pengembangan & pemanfaatan SI berbasis komp 

 Keputusan manajemen 
10 Membuat program 

 melaksanakan program 

 evaluasi program 
12 Menentukan relevansi bentuk informasi yg diperlukan 

 Pendekatan dan analisis sistem 

 Manajemen dan informasi sbg suatu sistem 
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Tabel 4.7 Tanggapan Tambahan Kelompok FGD-1 & 2 
terhadap Materi Penunjang SIM 

Nomor 
Reponden Tanggapan Tambahan 

FGD-1 
1 Statistik dasar 

 TIK 
2 Sistem komunikasi 
5 pengambilan keputusan untuk SI 

 
SI SDM 

6 Pembiayaan pendidikan 
7 SI SDM 

 
Fungsi, biaya, nilai, dan mutu informasi 

 
sistem dan subsistem informasi 

9 Sistem pengolahan data 

 
Ilmu statistik 

10 TIK 

 
Statistik 

FGD-2 
1 Aplikasi SI pendidikan 
3 Analisis SWOT 

 Metode penelitian kuantitatif 

 Statistik penelitian 
9 Lab IT 
10 program pengembangan manajemen 

12 
SI sumberdaya manusia, Fungsi,biaya, nilai SI, Sistem dan 
subsistem 

 
Tabel 4.6 dan Tabel 4.7 memperlihatkan materi-materi yang perlu 

ditambahkan menurut responden melalui isian terbuka. Jika dianalisis isi dari 

seluruh materi yang diusulkan ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari 

empat fokus materi pokok dan dua fokus materi penunjang (Tabel 4.5). Jadi 

usulan materi responden pada kedua tabel di atas pada dasarnya tidak mengubah 

fokus materi sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4.5. 

Tabel selanjutnya, Tabel 4.8 s.d. Tabel 4.34 memaparkan aspek materi 

yang perlu dieksplorasi, contoh-contoh penyusunan data dari fakta, pengolahan 

data menjadi informasi, serta penggunaan informasi dalam membuat keputusan 
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pendidikan. Keempat aspek dan contoh tersebut disajikan bagi guru (Tabel 4.8 s.d 

Tabel 4.11), bagi pengawas guru (Tabel 4.12 s.d Tabel 4.16), kepala sekolah 

((Tabel 4.17 s.d Tabel 4.21), widyaiswara (Tabel 4.22 s.d Tabel 4.26), dosen 

(Tabel 4.27 s.d Tabel 4.30), dan pimpinan lembaga pendidikan (Tabel 4.31 s.d 

Tabel 4.34). 

Masing-masing kelompok penyajian data di atas adalah sebagai berikut: 

Bagi Guru dalam menunjang kinerjanya: Landasan Hukum: Direktorat Jenderal 

Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan 

Nasional 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru)  

Tabel 4.8 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 
terhadap Aspek Yang Perlu Dieksplorasi Guru 

No Aspek yang Perlu Dieksplorasi oleh Guru 
Persentase 

Y T 

Siswa   

a Minat siswa bersekolah 83 17 

b Minat siswa belajar 91 9 

c Motivasi siswa untuk belajar 96 4 

d Motivasi siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan 
lebih tinggi 

83 17 

Pembelajaran    

e Ketercapaian dan/atau ketuntasan belajar individu 96 4 

f Ketercapaian dan/atau ketuntasan belajar kelas 96 4 

g Kesulitan belajar siswa 78 22 

h Strategi, model, pendekatan, metode, dan teknik belajar 
yang efektif 

96 4 

i Strategi dan/atau teknik evaluasi yang efektif 91 9 

j Media belajar yang efektif 96 4 

k Gaya  belajar siswa 65 35 

Fasilitas belajar   

l Buku pegangan siswa yang efektif 87 13 

m Buku referensi yang perlu disediakan 91 9 
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No Aspek yang Perlu Dieksplorasi oleh Guru 
Persentase 

Y T 

n Buku rujukan guru yang perlu disediakan 70 30 

o Rasio buku referensi dengan jumlah siswa 70 30 

q Kapasitas kelas 87 13 

r Fasilitas kelas 96 4,3 

UNTUK GURU PEMBINA MATA PELAJARAN TERTENTU   

No Aspek yang Perlu Dieksplorasi oleh Guru Y T 

s Ruang laboratorium / praktek 91 8,7 

t Alat-alat praktek 91 8,7 

u Laboran 65 39 

 

Tabel 4.8 memperlihatkan 26 aspek materi yang perlu dieksplorasi oleh 

seorang guru. Seluruh aspek materi ini penting sebagai fakta-fakta yang dapat 

dieksplor melalui pengamatan dan penyelidikan sebagai landasan dalam 

penyusunan data-data pendidikan. Daftar aspek yang perlu dieksplorasi oleh 

seorang guru ini dapat menjadi landasan dalam menyusun instrumen-instrumen 

untuk kepentingan pengembangan proses pembelajaran. Pada tiga tabel 

berikutnya, Tabel 4.9, Tabel 4.10, dan Tabel 4,11 masing-masing diperlihatkan 

daftar contoh penyusunan fakta menjadi data, pengolahan data menjadi informasi, 

serta penggunaan informasi untuk membuat keputusan penting pendidikan. 

Dua puluh enam aspek di atas secara umum disetujui oleh responden. Hal 

ini ditunjukkan rentang persentase sikap responen untuk setiap aspek. 21 aspek 

memiliki persentase 83% hingga 96%, satu aspek (aspek g) berpersentase 78%, 

dan empat aspek lainnya (aspek k, n, o, dan u) berpersentase 65% hingga 70%. 

Tabel 4.9 secara sempurna (dengan respon 100%) contoh fakta dan 

penyusunannya menjadi data diterima oleh responden. Fakta ini menunjukkan 

bahwa contoh-contoh fakta dan penyusunannya kedalam data lainnya dapat 

dikembangkan oleh seorang guru dengan mengacu pada contoh dalam tabel ini. 
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Tabel 4.9 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 
terhadap Contoh Penyusunan Fakta menjadi Data oleh Guru 

No Contoh Penyusunan Fakta Menjadi Data oleh Guru 
Persentase  

Y T 

a 
Sebagai fakta dapat berupa: (1) Terdapat sejumlah siswa 
yang tidak mengumpulkan tugas, atau (2) Terdapat yang 
terlambat datang pada hari Senin, dan sebagainya 

100 0 

 

Sebagai data terkait dengan fakta di atas: Fakta sejumlah 
siswa yang tidak mengumpulkan tugas dan yang terlambat 
datang pada hari Senin tersebut dikuantisasi sehingga 
diperoleh angka dari fakta-fakta ini.  

100 0 

 
Tabel 4.10 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 

terhadap Contoh Pengolahan Data menjadi Informasi oleh Guru 

No Contoh Pengolahan Data menjadi Informasi oleh Guru 
Persentase 

Y T 

a 

Sebagai data dapat berupa: (1) Kuantitas tidak 
mengumpulkan tugas dari sejumlah siswa, atau (2) 
Kuantitas terlambat datang pada hari Senin dari sejumlah 
siswa, dan sebagainya 

100 0 

 

Sebagai informasi terkait dengan data di atas: Data 
kuantitas mengumpulkan tugas dibandingkan dengan jumlah 
tugas seluruhnya yang harus dikumpulkan sehingga dapat 
dinyatakan dalam bentuk persentase. Hal sama dilakukan 
untuk siswa yang terlambat datang pada hari Senin sehingga 
didapatkan persentase keterlambatan tersebut.  

100 0 

 
Persetujuan sempurna (100%) responden juga diperlihatkan dalam contoh 

pengolahan data menjadi informasi pendidikan (Tabel 4.10). Sama dengan 

penjelasan Tabel 4.9, aspek dalam tabel ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan 

para guru dalam menentukan jenis-jenis data pendidikan dan pengolahannya 

menjadi informasi.  

Berbeda dengan contoh penyusunan fakta dan pengolahan data, contoh 

penggunaan informasi untuk pembuatan keputusan pendidikan memiliki kadar 

penerimaan responden yang tidak sempurna. Namun demikian, contoh informasi 

dan penggunaannya (bagian pertama) dalam pembuatan keputusan pendidikan 

masih memiliki kadar penerimaan yang sangat tinggi, yaitu 87% dan 96%. Hal ini 
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memperlihatkan bahwa contoh tersebut sangat layak untuk digunakan. Khusus 

contoh kedua penggunaan pembuatan keputusan pendidikan memperoleh respon 

penerimaan 65%. Hal ini memperlihatkan bahwa contoh penggunaan ini masih 

perlu diperbaiki (Tabel 4.11). 

Tabel 4.11 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 
terhadap Contoh Penggunaan Informasi  

untuk Pembuatan Keputusan Pendidikan oleh Guru 

No Contoh Penggunaan Informasi untuk Membuat Keputusan 
Pendidikan 

 

Y T 

a 
Sebagai informasi pada tahap sebelumnya: (1) Persentase 
tidak mengumpulkan tugas; dan (2) Persentase keterlambatan 
hadir pada hari Senin dari sejumlah siswa 

87 13 

 

Keputusan terkait dengan informasi di atas antara lain dapat 
dilakukan melalui tahap berikut:  
• Menggunakan peraturan yang diberlakukan guru (untuk 

kasus pertama) dan di Sekolah (untuk kasus kedua) 
berkenaan dengan hukuman atau sanksi yang bagi siswa 
berkenaan dengan besaran dua persentase di atas 

96 4 

 

• Berdasarkan capaian persentase dan peraturan misal 
keputusan yang diambil: (1) Untuk kasus pertama, siswa 
dinyatakan diberi nilai di bawah rata-rata untuk mata 
pelajaran yang terkait; dan (2) Sekolah memanggil orangtua 
siswa yang bersangkutan untuk melaporkan perihal 
keterlambatan hadir anaknya pada hari Senin.  

65 35 

 
Alasan a-22: Siswa yang rajin saja belum tentu bernilai bagus 
 

Bagi pengawas pendidikan, contoh aspek yang perlu dieksplorasi, 

penyusunan fakta menjadi data, pengolahan data menjadi informasi, dan 

pembuatan keputusan pendidikan masing-masing diperlihatkan dalam Tabel 4.12 

& 4.13, Tabel 4.15, Tabel 4.16, serta Tabel 4.17. 

Tabel 4.12 memperlihakan bahwa keempat belas aspek yang ditawarkan 

sebagai bagian yang perlu dieksplorasi oleh seorang pengawas diterima oleh 

responden. Kecuali aspek f (78%) dan aspek e (83%), aspek-aspek lainnya 

diterima oleh responden dengan tingkat yang sangat tinggi, yaitu memiliki 

persentase 91% hingga 100%. Fakta ini menunjukkan bahwa aspek-aspek tersebut 
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sangat perlu dieksplorasi oleh seorang pengawas dalam rangka meningkatkan 

kinerja pendidikan. 

Tabel 4.12 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 
terhadap Aspek Yang Perlu Dieksplorasi Pengawas 

No Aspek yang Perlu Dieksplorasi oleh Pengawas Satuan 
Pendidikan 

Persentase  

Y T 

Dokumen Administrasi Kegiatan Guru   

a Program kerja guru 91 8,7 

b Rencana pembelajaran 96 4,3 

c Pelaksanaan pembelajaran 96 4,3 

d Nilai / hasil pembelajaran 96 4,3 

e Pembimbingan dan pelatihan siswa 83 17 

f 
Pelaksanaan tugas tambahan (seperti: menjadi pembina 
pramuka, pembimbing kegiatan karya ilmiah remaja, dan 
guru piket) 

78 22 

Dokumen Administrasi Kegiatan Kepala Sekolah   

g Program Kerja Kepala Sekolah 96 4,3 

h Program supervisi pembelajaran 100 0 

i Program pelatihan profesionalitas guru dan tenaga 
kependidikan 

91 8,7 

j Program bimbingan guru 91 8,7 

k Kinerja Kepala Sekolah 100 0 

l Kinerja Tenaga Kependidikan 100 0 

m Rasio jumlah guru dan siswa 96 4,3 

n Rasio jumlah siswa dan fasilitas 100 0 

 
Namun demikian, para responden menambahkan aspek lain yang 

dipandang perlu untuk dieksplorasi (Tabel 4.13). Aspek tersebut meliputi progam 

tahunan, rentra sekolah, program jangka panjang, pembagian tugas mengajar guru, 

program wakil kepala sekolah, program ekstra kurikuler, administrasi 

laboratorium (bagi sekolah yang memilikinya), perpustakaan, KKM, dan 



31 
 

sebagainya. Sebagian usulan lain pada dasarnya merupakan penjabaran dari 

aspek-aspek dalam Tabel 4.12. 

Tabel 4.13 Tanggapan Tambahan Kelompok FGD-1 & 2 
terhadap Aspek Yang Perlu Dieksplorasi Pengawas 

No Aspek yang Perlu Dieksplorasi oleh Pengawas Satuan Pendidikan 

1 
Prog Tahunan, Renstra sekolah, Prog jangka panjang, Pembagian tugas 
mengajar guru 

2 
Prog kerja tahunan, Program wakil kepala sekolah, Prog Keg 
ekstrakurikuler, Adm lab IPA,IPS, & Perpustakaan 

3 KKM, Absensi guru 
4 Prog MGMP, Pembinaan guru & Pegawai 
5 RKAS, Renstra sekolah, Kurikulum, Catatan prestasi sekolah 
6 Prog supervisi guru, Data siswa kurang mampu, Data guru honorer 

7 
Alasan: Butir yg tidak disetujui sebaiknya bukan dieksplorasi tetapi 
dielaborasi 

8 Dok Adm guru (jurnal guru) 
 

Tabel 4.14 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 
terhadap Contoh Penyusunan Fakta menjadi Data oleh Pengawas 

No Contoh Penyusunan Fakta menjadi Data oleh Pengawas 
Satuan Pendidikan 

Persentase  

Y T 

a 

Sebagai fakta dapat berupa: (1) Terdapat sejumlah guru 
yang tidak disukai oleh siswanya saat mengajar, atau (2) 
Terdapat sejumlah guru tidak menyukai keberadaan Kepala 
Sekolah, dan sebagainya 

100 0 

 

Sebagai data terkait dengan fakta di atas: Kedua fakta di 
atas dikuantisasikan, misal ada x orang siswa yang tidak 
menyukai guru itu ketika ia mengajar, serta yang kedua, ada 
y orang guru yang tidak menyukai Kepala Sekolah mereka.  

100 0 

 
Tabel 4.14 dan Tabel 4.15 masing-masing memperlihatkan tingkat 

penerimaan responden yang sempurna dan nyaris sempurna. Contoh penyusunan 

fakta menjadi data pendidikan secara sempurna (100%) diterima oleh responden 

(Tabel 4.14) sedangkan contoh pengolahan data menjadi informasi memperoleh 

tingkat penerimaan 91% hingga 100%. Fakta ini membuktikan bahwa contoh 
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penyusunan fakta dan pengolahan data tersebut dapat dijadikan sebagai fokus 

materi dalam perkuliahan SIM. 

Tabel 4.15 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 
terhadap Contoh Pengolahan Data menjadi Informasi Pendidikan oleh Pengawas 

No 
Contoh Pengolahan Data menjadi Informasi oleh 

Pengawas Satuan Pendidikan 

Persentase 

Y T 

a Sebagai data dapat berupa kuantitas x dan y 100 0 

 

Sebagai informasi terkait dengan data di atas: Kuantitas x 
dan y dipersentasekan dengan jumlah tugas seluruhnya 
siswa yang diajar oleh guru tersebut, serta dengan jumlah 
seluruh guru yang ada di sekolah tersebut.  

91 8,7 

 
Tabel 4.16 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 

terhadap Contoh Penggunaan Informasi  
untuk Pembuatan Keputusan oleh Pengawas 

No 
Contoh Penggunaan Informasi untuk Membuat 
Keputusan Pendidikan oleh Pengawas Satuan 

Pendidikan 

Persentase 

Y T 

a Sebagai informasi pada tahap sebelumnya: (1) Persentase x 
dan y 

91 0 

 

Keputusan terkait dengan informasi di atas antara lain 
dapat dilakukan melalui tahap berikut:  
• Menggunakan peraturan normatif (untuk kasus pertama), 

jika persentase x cukup signifikan perlu dilakukan 
pembinaan bagi guru tersebut, sebaliknya jika persentase 
tersebut tidak signifikan, dapat disimpulkan bahwa  guru 
tersebut tidak bermasalah dan pembinaan dilakukan 
kepada siswa yang tidak menyukai guru tersebut. 

83 8,7 

 

• Berdasarkan aturan normatif (untuk kasus kedua), jika 
persentase y cukup signifikan perlu dilakukan 
pembinaan kepada Kepala Sekolah tersebut, sebaliknya 
jika persentase tersebut tidak cukup signifikan, 
pembinaan perlu dilakukan kepada para guru yang tidak 
menyukai Kepala Sekolah tersebut.  

78 8,7 

 
 

Tabel 4.16 memperlihatkan contoh penggunaan informasi dalam 

pembuatan keputusan pendidikan dapat digunakan dalam perkuliahan SIM ini. 

Tingkat penerimaan responden berkisar dari tinggi (78%) hingga sangat tinggi 



33 
 

(91%). Fakta ini menunjukkan masih perlu dipertimbangkan untuk melakukan 

penyempurnaan penggunaan informasi untuk pembuatan keputusan pendidikan 

tersebut. 

Tabel 4.17 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 
terhadap Aspek Yang Perlu Dieksplorasi Kepala Sekolah 

No Aspek yang Perlu Dieksplorasi oleh Kepala Sekolah 
Persentase 

Y T 

a Peta kebutuhan guru dan tenaga kependidikan 100 0 

b Peta jenis, jenjang, dan kualifikasi guru dan tenaga 
kependidikan yang ada 

100 0 

c Peta kebutuhan sarana dan prasarana 100 0 

d Peta kebutuhan lapangan kerja bagi alumni 52 48 

e Peta program pendidikan lanjut bagi alumni 48 52 

f Program pengembangan pembelajaran 100 0 

g Program evaluasi pembelajaran 100 0 

h Program pembimbingan dan konsultasi 91 8,7 

i Program monitoring kinerja guru dan tenaga kependidikan 100 0 

j Program pengembangan guru dan tenaga kependidikan 96 4,3 

k Good practices model-model pembelajaran 91 8,7 

l Efektivitas program pembelajaran 96 4,3 

m Kinerja guru dan tenaga kependidikan 100 0 

 
Bagi kepala sekolah pada satuan pendidikan, contoh aspek yang perlu 

dieksplorasi, penyusunan fakta menjadi data, pengolahan data menjadi informasi, 

dan pembuatan keputusan pendidikan masing-masing diperlihatkan dalam Tabel 

4.17 & 4.18, Tabel 4.19, Tabel 4.20, serta Tabel 4.21. Tabel 4.17 memperlihakan 

bahwa ketiga belas aspek yang ditawarkan sebagai bagian yang perlu dieksplorasi 

oleh seorang pengawas diterima oleh responden. Kecuali aspek d (52%) dan e 

(48%), aspek-aspek lainnya diterima oleh responden dengan tingkat yang sangat 

tinggi, yaitu memiliki persentase 91% hingga 100%. Fakta ini menunjukkan 
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bahwa aspek-aspek tersebut sangat perlu dieksplorasi oleh seorang pengawas 

dalam rangka meningkatkan kinerja pendidikan.  

Khusus aspek d dan e di atas perlu dipertimbangkan kembali apabila akan 

digunakan sebagai fokus materi yang direkomendasikan untuk dieksplorasi oleh 

seorang kepala sekolah. Namun demikian, apabila kebutuhan lapangan kerja yang 

terkait dengan bidang keahlian semakin berkurang dan/atau peta program 

pendidikan lanjut terkait dengan bidang pendidikan terkait sangat terbatas, maka 

aspek d dan e ini menjadi sangat penting untuk diinvestigasi.  

Terkait dengan penawaran aspek dalam Tabel 4.17 para responden 

menambahkan aspek lain yang dipandang perlu untuk dieksplorasi (Tabel 4.18). 

Aspek tersebut meliputi maket dan site plan sekolah, program kerjasama, usulan 

RKS, penilai kinerja guru, penetapan angka kredit guru, pembuatan Sasaran 

Kinerja Pegawai (SKP), dan sebagainya. Sebagian usulan lain pada dasarnya 

merupakan penjabaran dari aspek-aspek dalam Tabel 4.17. 

 
Tabel 4.18 Tanggapan Tambahan Kelompok FGD-1 & 2 
terhadap Aspek Yang Perlu Dieksplorasi Kepala Sekolah 

No Aspek yang Perlu Dieksplorasi oleh Kepala Sekolah Satuan 
Pendidikan 

1 Good practices model pembelajaran 

2 Iklim sosial sekolah 

3 Maket dan site plan sekolah, Program kerja sama, Usulan RKS 

4 
Penilai kinerja guru, Penetapan angka kredit guru, Pembuatan Sasaran 

Kinerja Pegawai (SKP)  

5 Absensi kehadiran guru 

6 Peta potensi dan kelemahan guru dan tenaga kependidikan 

7 Efektivitas jam mengajar guru & kehadiran guru 

8 Kepsek harus memikirkan hal di dalam sekolah 

9 Perlu dieksplorasi pula program pengarahan dan bimbingan guru 

10 Kepsek harus mengetahui iklim sosial sekolah 

11 Kewirausahaan perlu dikembanghkan di SMK 
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Tabel 4.19 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 
terhadap Contoh Penyusunan Fakta menjadi Data oleh Kepala Sekolah 

No 
Contoh Penyusunan Fakta Menjadi Data oleh Kepala 

Sekolah 

Persentase 

Y T 

a 

Sebagai fakta dapat berupa: (1) Terdapat sejumlah siswa 
kelihangan sepeda motor yang diparkir di Sekolah, atau (2) 
Terdapat sejumlah guru terlambat masuk ruang kelas saat 
akan mengajar, dan sebagainya 

96 4,3 

 

Sebagai data terkait dengan fakta di atas: Fakta pertama 
diidentifikasi dan diperoleh bahwa kehilangan sepeda motor 
tersebut terjadi pada Hari Jum’at saat petugas satuan 
keamanan (SATPAM) yang beragama Islam sedang 
bersholat Jumat, sementara fakta kedua diidentifikasi dan 
diperoleh bahwa guru tersebut terlambat masuk kelas karena 
mereka datang ke Sekolah hanya saat akan mengajar.  

87 8,7 

 
Tabel 4.19 memperlihatkan bahwa contoh penyusunan fakta menjadi data 

oleh seorang kepala sekolah yang ditawarkan dapat diterima responden dengan 

tingkat penerimaan sangat tinggi (96% dan 87%). Sementara, Tabel 4.20 

menunjukkan bahwa pengolahan data menjadi informasi oleh seorang kepala 

sekolah yang ditawarkan secara umum perlu dilakukan penyempurnaan. Tingkat 

penerimaan responden terhadap contoh data dan pengolahannya masing-masing 

91% dan 65%. 

Tabel 4.20 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 
terhadap Contoh Pengolahan Data menjadi Informasi Pendidikan  

oleh Kepala Sekolah 

No 
Contoh Pengolahan Data menjadi Informasi oleh Kepala 

Sekolah 

Persentase 

Y T 

a 

Sebagai data dapat berupa: (1) Peristiwa hilang sepeda 
motor saat pegawai dan petugas satuan keamanan 
(SATPAM) beragama Islam sedang bersholat Jumat, dan (2) 
Peristiwa guru terlambat masuk kelas karena datang ke 
Sekolah hanya ketika akan mengajar 

91 9 

 

Sebagai informasi terkait dengan data di atas: Data pertama 
dipersentasekan antara SATPAM yang beragama Islam 
dengan jumlah SATPAM seluruhnya. Sementara itu, data 
kedua dikaitkan dengan peraturan kedatangan guru ke 
Sekolah.  

65 30 
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Tabel 4.21 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 
terhadap Contoh Penggunaan Informasi untuk Pembuatan Keputusan 

oleh Kepala Sekolah 

No 
Contoh Penggunaan Informasi untuk Membuat 

Keputusan Pendidikan oleh Kepala Sekolah 
Persentase 

Y T 

a 
Sebagai informasi pada tahap sebelumnya: (1) Persentase 
jumlah SATPAM muslim; dan (2) Hubungan peristiwa 
pertama dengan peraturan kedatangan guru ke Sekolah. 

78 0 

 

Keputusan terkait dengan informasi di atas antara lain 
dapat dilakukan melalui tahap berikut:  
• Jika seluruh SATPAM bergama Islam, perlu 

dipertimbangkan untuk mengangkat SATPAM yang 
beragama selain Islam. 

78 13 

 

• Dapat dipertimbangkan dilakukan pengubahan peraturan 
bagi guru agar kedatangan ke Sekolah tidak sesaat akan 
mengajar tetapi datang lebih awal dari jam mengajar 
yang telah dijadwalkan.  

87 4,3 

 
Tabel 4.21 memperlihatkan bahwa contoh penggunaan informasi dalam 

pembuatan keputusan pendidikan oleh seorang kepala sekolah dapat diterima 

dengan tingkat penerimaan tinggi (78% hingga 87%). Namun demikian, 

persentase penerimaan ini menunjukkan bahwa contoh penggunaan informasi ini 

masih perlu disempurnakan.  

Tabel 4.22 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 
terhadap Aspek Yang Perlu Dieksplorasi Widyaiswara Pendidikan 

No Aspek yang Perlu Dieksplorasi oleh Widyaiswara 
Persentase 

Y T 

Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat   

a Peta kebutuhan mata diklat 100 0,0 

b Peta jenis, jenjang, dan jumlah pendidikan guru 87,0 13,0 

c Kurikulum diklat 95,7 4,3 

d Bahan diklat 95,7 4,3 

e Program kegiatan diklat 100 0,0 

f Program evaluasi 100 0,0 

g Program pembimbingan dan konsultasi 91,3 8,7 
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Tabel 4.23 Tanggapan Tambahan Kelompok FGD-1 & 2 
terhadap Aspek Yang Perlu Dieksplorasi Widyaiswara Pendidikan 

 
No Aspek yang Perlu Dieksplorasi oleh Widyaiswara Pendidikan 

1 
Program tindak lanjut, kalender pendidikan, destinasi tempat diklat, data 
hasil diklat 

2 Peta jenis, jenjang pendidikan guru juga perlu dieksplorasi 
3 Kalender sekolah untuk sinkronisasi programnya 

 
Tabel 4.22 memperlihatkan bahwa tujuh aspek yang dipandang perlu 

dieksplorasi oleh seorang widyaiswara dalam rangka meningkatkan kualitas 

kinerja pendidikan dapat diterima hampir secara sempurna. Hal ini ditunjukkan 

oleh tingkat penerimaan responden yang sangat tinggi (87% hingga 100%). 

Namun demikian, para responden juga mengusulkan aspek lain yang perlu 

dieksplorasi seorang widyaiswara. Aspek tersebut meliputi program tingak lanjut, 

kalender pendidikan, destinasi tempat diklat, dan data hasil diklat (Tabel 4.23). 

Selain itu ada pula aspek lain yang diusulkan tetapi pada dasarnya aspek ini 

merupakan penjabaran dari tujuh aspek dalam Tabel 4.22. 

Tabel 4.24 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 
terhadap Contoh Penyusunan Fakta menjadi Data oleh Widyaiswara 

No 
Contoh Penyusunan Fakta Menjadi Data oleh 

Widyaiswara 

Persentase  

Y T 

a 

Sebagai fakta dapat berupa: (1) Terdapat sejumlah guru 
tidak memiliki kualifikasi sesuai standar untuk suatu satuan 
pendidikan, atau (2) Terdapat sejumlah guru pada satuan 
pendidikan yang memiliki kompetensi profesi di bawah 
standar, dan sebagainya 

91,3 4,6 

 

Sebagai data terkait dengan fakta di atas: Kedua fakta di 
atas diidentifikasi sehingga diperoleh peta kualifikasi guru 
yang belum sesuai standar dan peta guru yang 
berkompetensi profesi di bawah standar  

78,3 13 

 

Tabel 4.24 dan 4.25 memperlihatkan bahwa contoh penyusunan fakta 

menjadi data dan pengolahan data menjadi informasi yang ditawarkan dalam tabel 

tersebut masing-masing dapat diterima responden. Yang pertama memiliki tingkat 
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penerimaan sanggat tinggi hingga tinggi (91,3% dan 78,3%). Sementara contoh 

kecua, pengolahan data menjadi informasi memiliki tingkat penerimaan yang 

tergolong sangat tinggi, yaitu 95,7% dan 91,3%. 

Tabel 4.25 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 
terhadap Contoh Pengolahan Data menjadi Informasi  

oleh Widyaiswara Pendidikan 

No 
Contoh Pengolahan Data menjadi Informasi oleh 

Widyaiswara 

Persentase 

Y T 

a 
Sebagai data dapat berupa: (1) Peta kualifikasi guru yang 
belum sesuai standar; dan (2) Peta guru yang berkompetensi 
profesi di bawah standar 

95,7 4,35 

 

Sebagai informasi terkait dengan data di atas: Kedua data di 
atas masing-masing dibandingkan dengan jumlah guru 
berkualifikasi belum standar dan yang berkompetensi 
profesi di bawah standar sehingga didapat persentase 
masing-masing.  

91,3 4,35 

 
Tabel 4.26 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 

terhadap Contoh Penggunaan Informasi untuk Pembuatan Keputusan 
oleh Widyaiswara Pendidikan 

No Contoh Penggunaan Informasi untuk Membuat 
Keputusan Pendidikan oleh Widyaiswara 

Persentase 

Y T 

a 
Sebagai informasi pada tahap sebelumnya: (1) Persentase 
guru berkualifikasi belum standar; dan (2) Persentase guru 
yang berkompetensi profesi di bawah standar. 

82,6 4,35 

 

Keputusan terkait dengan informasi di atas antara lain 
dapat dilakukan seperti berikut:  
• Jika informasi berpersentase cukup besar (untuk kasus 

pertama) dapat dipertimbangkan dengan bekerjasama 
dengan LPTK untuk membuat program sertifikasi.  

73,9 17,4 

 

• Hal serupa untuk kasus kedua, dengan bekerjasama 
dengan LPTK dapat dipertimbangkan untuk membuat 
program pendidikan dan latihan untuk guru-guru 
tersebut 

73,9 17,4 

 

• Sebaliknya, jika kedua informasi di atas berpresentase 
tidak signifikan maka kepada guru-guru tersebut 
dihimbau agar mengikuti pendidikan pada jenjang yang 
lebih tinggi (untuk kasus pertama) dan mengikuti 
program pendidikan dan latihan untuk kasus kedua.  

91,3 0 
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Tabel 4.27 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 
terhadap Aspek Yang Perlu Dieksplorasi Dosen 

No Aspek yang Perlu Dieksplorasi oleh Dosen 
Persentase  

Y T 

a Peta kebutuhan pengembangan pendidikan 100 0,0 

b Peta jenis, jenjang, dan pendidikan guru 87,0 13,0 

c Peta kebutuhan kompetensi dunia kerja 82,6 17,4 

d Kurikulum pendidikan 100 0,0 

e Ketercapaian kurikulum 100 0,0 

f Rasio jumlah guru dan satuan pendidikan 70 30,4 

g Good practices model-model pembelajaran 100 0,0 

 

Tabel 4.28 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 
terhadap Contoh Penyusunan Fakta menjadi Data oleh Dosen 

No Contoh Penyusunan Fakta Menjadi Data oleh Dosen 
Persentase  

Y T 

a 

Sebagai fakta dapat berupa: (1) Terdapat sejumlah guru 
senior berpangkat dan bergolongan berkategori rendah, atau 
(2) Terdapat sejumlah mahasiswa bernilai matakuliah 
tertentu berkategori rendah atau jelek, dan sebagainya 

95,7 4,35 

 

Sebagai data terkait dengan fakta di atas: Kedua fakta di 
atas diidentifikasi dan diperoleh bahwa (untuk kasus 
pertama) para guru tersebut tidak dapat mengusulkan 
kenaikan pangkat karena tidak memiliki karya ilmiah, serta 
(untuk kasus kedua) para mahasiswa tidak memahami 
materi yang diberikan oleh dosen dalam perkuiahannya.  

100 0 

 
Sejalan dengan dua tabel sebelumnya, Tabel 4.26 memperlihatkan bahwa 

contoh penggunaan informasi untuk pembuatan keputusan pendidikan yang 

ditawarkan sepenuhnya dapat diterima responden. Tingkat penerimaan contoh 

penggunaan informasi ini dari 73,9% hingga 91,3% yaitu berkategori tinggi 

hingga sangat tinggi. Fakta tabel ini dan kedua tabel sebelumnya menunjukkan 

bahwa contoh penyusunan fakta menjadi data, pengolahan data menjadi informasi, 
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serta penggunaan informasi untuk pembuatan keputusan pendidikan dapat 

digunakan.  

Bagi dosen pada satuan pendidikan, contoh aspek yang perlu dieksplorasi, 

penyusunan fakta menjadi data, pengolahan data menjadi informasi, dan 

pembuatan keputusan pendidikan masing-masing diperlihatkan dalam Tabel 4.27, 

Tabel 4.28, Tabel 4.29, serta Tabel 4.30. 

Tabel 4.27 memperlihakan bahwa ketujuh aspek yang ditawarkan sebagai 

bagian yang perlu dieksplorasi oleh seorang pengawas diterima oleh responden. 

Kecuali aspek f (70%), aspek-aspek lainnya diterima oleh responden dengan 

tingkat yang sangat tinggi, yaitu memiliki persentase 82,6% hingga 100%. Fakta 

ini menunjukkan bahwa aspek-aspek tersebut sangat perlu dieksplorasi oleh 

seorang pengawas dalam rangka meningkatkan kinerja pendidikan.  

Tabel 4.29 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 
terhadap Contoh Pengolahan Data menjadi Informasi oleh Dosen 

No Contoh Pengolahan Data menjadi Informasi oleh Dosen 
Persentase  

Y T 

a 

Sebagai data dapat berupa: (1) Para guru tersebut tidak 
dapat mengusulkan kenaikan pangkat karena tidak memiliki 
karya ilmiah, atau (2) Para mahasiswa tidak memahami 
materi yang diberikan oleh dosen dalam perkuiahannya. 

95,7 4,3 

 

Sebagai informasi terkait dengan data di atas: Kedua data 
dikuantisasi dan masing-masing dibandingkan dengan 
jumlah seluruh guru di sekolahnya dan dengan seluruh 
mahasiswa di kelas tersebut sehingga dapat dinyatakan 
dalam bentuk persentase. Informasi terkait dengan kedua 
data tersebut menjadi: (1) Terdapat sejumlah guru senior 
dengan persentase tertentu yang berpangkat/bergolongan 
rendah dan mereka tidak dapat mengusulkan kenaikannya 
dikarenakan mereka tidak memiliki karya ilmiah; dan (2) 
Terdapat sejumlah mahasiswa dengan persentase tertentu 
yang bernilai rendah dikarenakan mereka tidak dapat 
mehamami materi yang diberikan oleh dosen dalam 
perkuliahannya. 

95,7 4,3 

 
Khusus aspek f di atas perlu dipertimbangkan untuk disempurnakan 

apabila akan digunakan sebagai fokus materi yang direkomendasikan untuk 
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dieksplorasi oleh seorang seorang dosen. Hal ini mengingat tingkat penerimaan 

responden pada aspek ini hanya 70%, yaitu berkategori tinggi. 

Tabel 4.28 dan Tabel 4.29 memperlihatkan bahwa contoh penyusunan 

fakta menjadi data dan pengolahan data menjadi informasi bagi seorang dosen 

yang ditawarkan adalah dapat diterima dengan tingkat penerimaan yang sangat 

tinggi (95,7% hingga 100%). Fakta ini memungkinkan menjadikan contoh 

penyusunan fakta dan pengolahan data tersebut sebagai pedoman dalam 

mengembangkan penyusunan fakta dan pengolahan data lainnya. 

Tabel 4.30 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 
terhadap Contoh Penggunaan Informasi untuk Pembuatan Keputusan Dosen 

No Contoh Penggunaan Informasi untuk Membuat 
Keputusan Pendidikan oleh Dosen 

Persentase  

Y T 

a 

Sebagai informasi pada tahap sebelumnya: (1) Persentase 
guru senior yang berpangkat/bergolongan rendah dan 
mereka tidak dapat mengusulkan kenaikannya dikarenakan 
mereka tidak memiliki karya ilmiah; dan (2) Persentase 
mahasiswa bernilai rendah dikarenakan mereka tidak dapat 
mehamami materi yang diberikan oleh dosen dalam 
perkuliahannya. 

91,3 4,3 

 

Keputusan terkait dengan informasi di atas antara lain 
seperti berikut:  
• Jika persentase pada kedua kasus di atas cukup 

signifikan, masing-masing kasus antara lain dapat 
dipertimbangkan: (1) Sekolah tempat guru tersebut 
bekerka perlu menyelenggarakan pelatihan penelitian 
dan penulisan karya ilmiah (untuk kasus pertama); dan 
(2) Dosen menyusun strategi perkuliahan bagi kelompok 
mahasiswa tersebut 

95,7 0 

 

• Sebaliknya, jika persentase di atas cukup kecil, dapat 
dipertimbangkan: (1) Untuk kasus pertama, guru yang 
bersangkutan dibimbing untuk melakukan penelitian dan 
menulis karya ilmiah; dan (2) Untuk kasus kedua, dosen 
dapat meminta mahasiswa lain untuk membantu 
mahasiswa yang bersangkutan dalam belajar agar dapat 
memahami materi yang disampaikan oleh dosennya.  

95,7 0 
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Serupa dengan kedua tabel di atas, Tabel 4.30 juga memperlihatkan 

adanya tingkat penerimaan responden yang sangat tinggi (91,3% hingga 95,7%) 

terhadap contoh penggunaan informasi dalam pembuatan keputusan pendidikan. 

Fakta ini juga mengindikasikan bahwa contoh-contoh ini dapat dipedomani dalam 

mengembangkan contoh penggunaan informasi dalam pembuatan keputusan 

pendidikan lainnya. 

Tabel 4.31 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 
terhadap Aspek Yang Perlu Dieksplorasi Pimpinan Lembaga Pendidikan 

No 
Aspek yang Perlu Dieksplorasi oleh Pimpinan Lembaga 

Pendidikan 

Persentase  

Y T 

a Peta kebutuhan pengembangan pendidikan  100 0,0 

b Peta jenis, jenjang, dan pendidikan sumber daya manusia 100 0,0 

c Peta kebutuhan kompetensi dunia kerja 91,3 8,7 

d Program pendidikan / latihan 100 0,0 

e Ketercapaian program pendidikan / latihan 100 0,0 

f Rasio jumlah sumber daya manusia dan kuantitas pekerjaan 95,7 4,3 

 

Tabel 4.32 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 terhadap  
Contoh Penyusunan Fakta menjadi Data oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan 

No 
Contoh Penyusunan Fakta Menjadi Data oleh Pimpinan 

Lembaga Pendidikan 

Persentase  

Y T 

a 

Sebagai fakta dapat berupa: (1) Terdapat sejumlah 
karyawan yang tidak bergairah menjalankan pekerjaannya; 
atau (2) Peserta yang mendaftar program pendidikan dan 
latihan sedikit. 

91,3 4,3 

 
Sebagai data terkait dengan fakta di atas: Kedua fakta 
tersebut dikuantisasi dan diperoleh angka dari fakta-fakta 
ini.  

91,3 0 

 
Bagi pimpinan suatu lembaga pendidikan pendidikan, contoh aspek yang 

perlu dieksplorasi, penyusunan fakta menjadi data, pengolahan data menjadi 

informasi, dan pembuatan keputusan pendidikan masing-masing diperlihatkan 
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dalam Tabel 4.31, Tabel 4.32, Tabel 4.33, serta Tabel 4.34. Tabel 4.31 

memperlihakan bahwa keenam aspek yang ditawarkan sebagai bagian yang perlu 

dieksplorasi oleh seorang pimpinan lembaga pendidikan diterima oleh responden. 

Tingkat penerimaan oleh responden ini sangat tinggi, yaitu memiliki persentase 

91,3% hingga 100%. Fakta ini menunjukkan bahwa aspek-aspek tersebut sangat 

perlu dieksplorasi oleh seorang pimpinan suatu lembaga pendidikan dalam rangka 

meningkatkan kinerja pendidikan. 

Tabel 4.32 dan Tabel 4.33 memperlihatkan adanya penerimaan responden 

dengan tingkat sangat tinggi (87% hingga 91,3%) terhadap contoh penyusunan 

fakta menjadi data dan pengolahan data menjadi informasi bagi para pimpinan 

suatu lebaga pendidikan.  

Tabel 4.33 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 terhadap 
Contoh Pengolahan Data menjadi Informasi oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan 

No 
Contoh Pengolahan Data menjadi Informasi oleh 

Pimpinan Lembaga Pendidikan 

Peersentase  

Y T 

a 
Sebagai data dapat berupa: (1) Kuantitas karyawan yang 
tidak bergairah menjalankan pekerjaannya; atau (2) Kuantitas 
peserta yang mendaftar program pendidikan dan latihan. 

87 4,3 

 

Sebagai informasi terkait dengan data di atas: (1) Data 
pertama diidentifikasi dan dipersentasekan dan diperoleh 
bahwa karyawan dengan jumlah tertentu tidak bergairah 
menjalankan pekerjaannya karena merasa tidak dihargai oleh 
atasannya berkenaan dengan pekerjaannya; dan (2) Hal 
serupa dilakukan untuk data kedua, pendaftar program 
pendidikan dan latihan tersebut dipersentasekan dengan 
jumlah peserta pada tahun-tahun sebelumnya dan dari hasil 
identifikasi diperoleh ada lembaga pendidikan lain yang 
menawarkan program pendidikan dan latihan yang sama.  

91,3 0 

 

Penerimaan dengan tingkat lebih rendah, tinggi hingga sangat tinggi 

(78,3% hingga 87%) diberikan oleh responden terhadap contoh penggunaan 

informasi untuk pembuatan keputusan pendidikan oleh seorang pimpinan lembaga 

pendidikan. Fakta untuk ketiga tabel terakhir ini menunjukkan bahwa contoh 

penyusunan fakta menjadi data, pengolahan data menjadi informasi, serta 
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penggunaan informasi untuk pembuatan keputusan pendidikan dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk pengembangan instrumen perkuliahan Sistem Informasi 

Manajemen (SIM). 

Tabel 4.34 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 terhadap Contoh 
Penggunaan Informasi untuk Pembuatan Keputusan Pimpinan Lembaga 

Pendidikan 

No Contoh Penggunaan Informasi untuk Membuat Keputusan 
Pendidikan oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan 

Persentase  

Y T 

a 

Sebagai informasi pada tahap sebelumnya: (1) Persentase karyawan yang 
tidak bergairah menjalankan pekerjaannya karena merasa tidak dihargai 
oleh atasannya berkenaan dengan pekerjaannya; dan (2) Persentase 
pendaftar program pendidikan dan latihan dan penurunan jumlah pendaftar 
berkaitan dengan dibukanya program yang sama oleh lembaga pendidikan 
lain. 

87,0 4,3 

 

Keputusan terkait dengan informasi di atas antara lain dapat seperti 
berikut:  
• Untuk kasus pertama, jika persentasenya cukup signifikan dapat 

dipertimbangkan untuk mengganti atasannya tetapi jika persentase 
tersebut cukup kecil cukup dilakukan pembinaan dan pembimbingan 
terhadap karyawan tersebut untuk meningkatkan kegairahan 
kinerjanya 

78,3 8,7 

 

• Untuk kasus kedua, jika persentasenya cukup signifikan dapat 
dipertimbangkan untuk melebur jenis program pendidikan dan latihan 
tersebut ke program jenis lainnya, tetapi, jika persentase tersebut 
cukup kecil dapat dipertimbangakan untuk membuka penerimaan 
gelombang tambahan dengan strategi penawaran yang lebih baik.  

78,3 0 

Tabel 4.35 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 
terhadap Fokus Materi Manajemen dalam SIM 

No Fokus Materi Pembahasan 
Persentase  

Y T 

a Perencanaan  100 0 

b Pengorganisasian 96 0 

c Pengarahan 91 9 

d Pengawasan 96 0 
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Tabel 4.36 Persentase Tanggapan Kelompok FGD-1 & 2 
terhadap Fokus Materi Teknologi Informasi dalam SIM 

No Fokus Materi Pembahasan 
Persentase 

Y T 

a Pengolahan informasi 100 0 

b Pengenalan penggunaan aplikasi komputer untuk 
pengolahan informasi 

100 0 

c Pengembangan program berbasis komputer 100 0 

 
Selanjutnya, berkenaan dengan materi penunjang, yaitu manajemen dan 

teknolodi informasi pokok-pokok materi terkait yang ditawarkan mendapat respon 

yang nyaris sempurna, yaitu dengan sebaran persentase penerimaan satu aspek 

91%, dua aspek 96%, dan sisanya empat aspek 100%. Fokus materi manajemen 

memiliki tingkat penerimaan 91% hingga 100% (Tabel 4.35) sedangkan seluruh 

fokus materi teknologi informasi memiliki tingkat penerimaan 100% (Tabel 4.36). 

Jadi fokus-fokus materi untuk kedua materi penunjang ini sepenuhnya dapat 

digunakan dan dijadikan pedoman dalam pengembangan materi perkuliahan SIM. 

Terkait dengan aspek dalam Tabel 4.35.di atas, beberapa responden 

menambahkan aspek pelaksanaan manajemen administrasi dan evaluasinya. 

Sementara terkait dengan aspek dalam Tabel 4.36.di atas, beberapa responden 

menambahkan aspek instrumen, praktek penggunaan aplikasi komputer, 

penggunaan sistem web, dan pemanfaatan internet.  

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan Isi Silabus matakuliah Sistem Informasi Manajemen (SIM), 

dalam deskripsinya secara eksplisit disebutkan bahwa matakuliah SIM 

menekankan lulusannya untuk memiliki empat kompetensi utama, yaitu mampu: 

(1) mengumpulkan fakta-fakta, (2) menyusun fakta menjadi data, (3) mengolah 

data menjadi informasi, dan (4) memanfaatkan informasi untuk pengambilan 

keputusan pendidikan. Selain itu, terdapat materi penunjang yang unsurnya dapat 

direduksi dari nama matakuliah ini, Sistem Informasi Manajemen. Secara teoritis, 

dari nama matakuliah ini perlu dibahas pula mengenai materi: (5) manajemen dan 
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(6) sistem informasi. Jadi berdasar pada uraian di atas, sekurang-kurangnya 

terdapat enam materi yang perlu dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam 

matakuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu empat pokok materi dan dua 

materi penunjang di atas. 

Dalam domain pendidikan, pengguna implementasi kompetensi yang 

dihasilkan dari perkuliahan Sistem Informasi Manajemen dapat berasal dari 

kalangan praktisi, pengembang, dan pemerhati pendidikan. Praktisi pendidikan 

meliputi para guru, pengawas, kepala sekolah, widyaiswara, dosen, dan para 

pimpinan di lembaga pendidikan. Sementara itu, pengembang pendidikan meliputi 

para peneliti dalam bidang pendidikan. Terakhir, pemerhati pendidikan dapat 

siapapun yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan pendidikan. 

Dari sudut pandang para pengguna di bidang pendidikan, kompetensi 

untuk matakuliah Sistem Informasi Manajemen (SIM) seharusnya meliputi 

beberapa hal berikut, yaitu bahwa lulusan dari matakuliah ini memiliki 

kemampuan (1) mengeksplorasi fakta-fakta pendidikan yang diperlukan, (2) 

menyusun fakta-fakta pendidikan menjadi data pendidikan, (3) mengolah data 

pendidikan menjadi informasi esensial pendidikan, (4) menggunakan informasi 

untuk membuat keputusan pendidikan, dan (5) menentukan relevansi antara 

bentuk informasi yang diperlukan dengan jenis keputusan pendidikan dapat 

dibuat. Selain itu perlu dipertimbangkan kompetensi pendukung untuk matakuliah 

SIM ini, yaitu bahwa lulusannya memiliki kemampuan membuat basis data dan 

sistem informasi yang mudah diakses. 

Selanjutnya, berkenaan dengan orientasi tiga kelompok pengguna di atas, 

sistem informasi manajemen tidak harus ditafsirkan sebagai suatu kesatuan dalam 

ukuran yang cukup besar sehingga harus melibatkan sejumlah personal dalam 

penyelenggaraannya. Namun demikian, perlu dipertimbangkan bahwa sistem 

informasi manajemen juga dapat dimiliki oleh individu-individu penyelenggara 

pendidikan karena sejumlah keputusan pendidikan tidak harus dibuat untuk 

dilaksanakan oleh sekelompok orang tetapi dapat juga dilaksanakan oleh individu-

individu penyelenggara pendidikan. Hal terakhir ini, contohnya pengembangan 
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program pendidikan yang dilakukan oleh seorang guru dalam rangka 

meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajarannya. Kompetensi pengguna 

Sistem Informasi Manajemen di atas merupakan suatu prediksi yang 

kebenarannya perlu divalidasi. 

Sejumlah buku Sistem Informasi Manajemen (SIM) memberi penekanan 

pembahasan pada pokok materi yang berbeda dari susunan pokok materi pada 

alinea di atas karena pada dasarnya, secara umum, buku-buku di atas disusun 

pembahasan SIM secara umum, tidak dikhususkan untuk dunia pendidikan. 

Orientasi penyusunan buku tersebut antara lain pada pengembangan organisasi-

organisasi dalam suatu perusahaan yang berfokus pada perolehan profit dan 

peningkatan daya saing melalui suatu unit tertentu yang berfungsi sebagai sebuah 

pusat informasi sebagai penyedia data untuk pengambilan keputusan. 

Sementara itu, dalam dunia pendidikan, organisasi penyelenggara SIM 

lebih diorientasikan pada layanan informasi untuk penyediaan data dan 

pengolahan data untuk mendukung pengambilan keputusan-keputusan 

pendidikan. Lembaga pendidikan swasta dalam menyelenggarakan SIM, selain 

untuk penyediaan dan pengolahan data, juga perlu menempatkan profit dan 

peningkatan daya saing sebagai orientasinya tetapi orientasi ini hanya dapat 

dicapai apabila mereka telah mencapai layanan pendidikan yang berkualitas 

sehingga secara tidak langsung mereka juga harus menempatkan layanan 

pendidikan sebagai orientasi utamanya. 

Fakta di atas menyebabkan penekanan pembahasan Sistem Informasi 

Manajemen (SIM) dalam buku-buku kurang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan 

dalam dunia pendidikan. Sebagai contoh: Zakiyudin (2012) menulis buku SIM 

yang menunjukkan bahwa buku itu tidak diperuntukkan untuk pengembangan 

dunia pendidikan tetapi lebih diorientasikan pada dunia perkantoran secara umum. 

Ia menempatkan materi pokok pembahasan yang sama sekali tidak menyinggung 

aplikasi dalam dunia pendidikan. Dua contoh lain yang serupa dengan buku ini 

adalah buku SIM yang ditulis oleh Kumorotomo dan Margono (2009), serta oleh 

Moekijat (2005). Buku-buku lainnya tentang SIM cenderung memberi penekanan 
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pada Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK). Buku-buku tersebut menempatkan 

sistem informasi manajemen sebagai suatu unit penyedia dan pengolah data 

menjadi informasi untuk kepentingan penyelenggaraan organisasi-organisasi, 

khusunya perusahaan yang pada umumnya berorientasi profit. 

Atas dasar kesenjangan ini, ingin dilakukan analisis pokok materi yang 

perlu dibahas dalam perkuliahan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dapat 

mempertemukan antara deskripsi teoritis dengan kebutuhan para penggunanya 

dan pada akhirnya dapat dijadikan dasar dalam pengembangan buku ajar untuk 

matakuliah SIM ini yang sesuai dengan orientasi penggunaan dalam pendidikan 

baik dalam cakupan yang cukup besar hingga untuk individu-individu 

penyelenggara pendidikan. 

Hasil analisis data penelitian sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 4.1 

sampai dengan Tabel 4.36, secara umum fokus materi matakuliah Sistem 

Informasi Manajemen (SIM) yang ditawarkan dapat diterima responden dengan 

tingkat penerimaan tinggi hingga sangat tinggi. Mengingat varian dari latar 

belakang responden yang mencakup tenaga pendidik (guru), pengawas 

pendidikan, kepala sekolah, widyaiswara, tenaga kependidikan, dosen, dan ada 

pula yang berlatar belakang wirausaha maka respon tersebut cukup representatif 

ditinjau dari variasi penggunanya. Selain itu, sesuai dengan hakekat program studi 

ini, Administrasi Pendidikan, maka seluruh komponen pembahasan SIM sudah 

sepantasnya diorientasikan untuk meningkatkan kualitas proses penyelenggaraan 

pendidikan bukan berorientasi pada profit. 

Jadi pemaparan fakta-fakta pendidikan yang perlu dieskplorasi, contoh-

contoh penyusunan fakta menjadi data, pengolahan data menjadi informasi, serta 

penggunaan informasi untuk pembuatan keputusan pendidikan yang ditawarkan 

melalui panduan penyelenggaraan Focused Group Discussion (FGD) secara 

umum dapat dikembangkan sebagai materi-materi esensial dalam SIM. Tabel 4.1 

memperlihatkan bahwa kelompok materi I dan II secara nyaris sempurna dapat 

langsung dijadikan sebagai materi esensial (tingkat penerimaan 91,3%). Namun 

demikian, kelompok III memiliki tingkat penerimaan 69,9%. Fakta ketiga ini 
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mengisyaratkan bahwa perlu ada pertimbangan dalam menentukan materi esensial 

sebagai penunjang materi pokok tetapi tetap harus dalam koridor untuk 

meningkatkan kualitas proses pendidikan dan bersifat non profit. 

Selain itu, mengingat materi pokok dan penunjang yang ditawarkan adalah 

dikembangkan dari pedoman peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 

yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal peningkatan mutu pendidik dan tenaga 

kependidikan departemen pendidikan nasional 2009 dan peraturan pemerintah 

nomor 74 tentang guru, maka ketiga kelompok materi di atas adalah benar-benar 

sejalan dengan orientasi pengembangan dunia pendidikan pada umumnya. 
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BAB V.  
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan  

Mengacu pada data hasil penelitian dan pembahasannya maka dapat 

disimpulkan bahwa pokok materi esensial dalam matakuliah Sistem Informasi 

Manajemen (SIM) yang perlu dikembangkan meliputi proses eksplorasi fakta-

fakta, penyusunan fakta menjadi data, pengolahan data menjadi informasi, serta 

penggunaan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan-keputusan 

pendidikan. Keempat proses harus diorientasikan dengan upaya pengembangan 

pendidikan yang secara lebih rinci berkenaan dengan pengembangan kinerja para 

tenaga pendidik (guru), pengawas pendidikan, kepala sekolah, widyaiswara 

pendidikan, tenaga kependidikan, dosen, serta berkenaan dengan pengembangan 

kinerja para pimpinan lembaga pendidikan pada umumnya. Selain itu, untuk 

mengoptimalkan kelima proses tersebut perlu materi penunjang yang meliputi 

manajemen dan sistem informasi, khususnya berkenaan dengan penyusunan fakta, 

pengolahan data, dan penyediaan informasi. 

5.2 Saran  

Mengingat buku-buku Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang tersedia 

sekarang pada umumnya lebih berorientasi pada pengembangan organisasi profit 

dan sampai saat ini, sepengetahuan peneliti masih sangat sulit mendapatkan buku 

SIM untuk pengembangan dunia pendidikan maka melalui saran ini sangat 

diharapkan para pengembang administrasi pendidikan untuk segera menyusun 

buku-buku SIM yang dikhususkan untuk pengembangan pendidikan. 
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