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ABSTRAKS

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan buku ajar untuk mata kuliah Sistem
Informasi Manajemen (SIM) berbasis pada kebutuhan pemangku kepentingan.
Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran eksploratori melalui tiga tahap,
yaitu eksplorasi, implementasi, dan interpretasi. Sebagai subjek terdiri dari 23
orang (delapan di antaranya perempuan) yang berprofesi sebagai guru, kepala
sekolah, widyaiswara, dan dosen di provinsi nusa tenggara barat. Hasil yang
diperoleh berupa profil buku SIM dengan empat materi pokok yang mencakup
strategi ekplorasi fakta pendidikan dan penyusunannya menjadi data, serta
pengolahan datan menjadi informasi dan penggunaannya untuk pengambilan
keputusan esensial di bidang pendidikan. Selain itu ada dua materi tambahan,
yaitu penguasaan manajemen dan sistem informasi berbasis program aplikasi.
Keenam materi tersebut dibagi menjadi tiga, kelompok materi pokok, materi yang
perlu dikembangkan setiap pemangku kepentingan, dan materi penunjang. Daftar
materi yang ditawarkan memiliki tingkat penerimaan responden yang sangat
tinggi pada dua kelompok pertama (100% dan 89%) dan sedang pada kelompok
ketiga (67%). Melalui tanggapan terbuka, setiap aspek pembahasan yang
ditawarkan pada ketiga kelompok materi juga memperoleh respon positif. Hasil
penelitian ini merekomendasikan bahwa daftar pokok materi esensial SIM bagi
guru, pengawas sekolah, kepala sekolah, widyaiswara pendidikan, dosen,
pimpinan lembaga pendidikan, serta bagi pemerhati pendidikan sebagaimana
ditawarkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan
buku SIM untuk perkuliahan pada program studi Magister Administrasi
pendidikan.

Kata kunci: Buku ajar Sistem Informasi Manajemen (SIM), materi pokok SIM,
materi penunjang SIM.
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RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan mengembangkan buku ajar untuk mata kuliah

Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk memenuhi kebutuhan pemangku

kepentingan (stakeholder) bagi program studi Magister Administrasi Pendidikan

(MAP) yang mencakup para guru, pengawas pendidikan, kepala sekolah,

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

para pemerhati pendidikan pada umumnya. Desain yang digunakan adalah

eksploratori yang terdiri atas tiga fase penelitian, yaitu fase kualitatif, fase

kuantitatif, serta fase interpretasi dari hasil fase kualitatif dan kuantitatif (Creswell

& Clark, 2007: 76-77). Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 23 orang

(delapan di antaranya perempuan) yang terdiri dari guru, pengawas, kepala

sekolah, widyaiswara, dan dosen.

Mekanisme pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: Peneliti

melakukan analisis secara teoritis dan praktis. Analisis teoritis didasarkan pada

berbagai rujukan buku dan hasil penelitin sedangkan analisis praktis berbasis

kebutuhan para pembangku kepentingan yang dijadikan dasar dalam menentukan

orientasi capaian kompetensi lulusan mahasiswa MAP ini. Selanjutnya, dilakukan

eksplorasi respon sumber data untuk mendapatkan tanggapan terhadap daftar

aspek pembahasan dalam SIM hasil dari eksplorasi pada tahap pertama. Hasil

tanggapan ini dikuantisasi dan dideskripsikan. Tahap akhir dari penelitian ini

interpretasi dari hasil analisis pada tahap kedua dan dilanjutkan penyusunan draf

buku SIM.

Profil buku 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.
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Dalam panduan pengisian tanggapan ditawarkan contoh-contoh terkait

dengan empat kompetensi utama CP tersebut. Selain itu, responden diberi

kesempatan untuk 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

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 memperlihatkan bahwa secara umum seluruh contoh

dalam keempat kompetensi CP perkuliahan SIM dapat diterima dengan tingkat

persentase sangat tinggi (100%, 89%). Sebagian contoh tersebut diterima dengan

catatan (67%) 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 95,2% masing-masing untuk materi manajemen

dan teknik informasi (Tabal 4.4). 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 pendidikan, dan
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(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

Penelitian ini merupakan lanjutan dari dua penelitian terdahulu, tahun

2014 dan 2015. Dalam penelitian pertama, diidentifikasi perbedaan kemampuan

bagi para guru yang membina mata pelajaran Wajib dan Peminatan, berjenis

kelamin Perempuan dan Laki-laki, dan membina mata pelajaran Wajib berjenis

kelamin Laki-laki dan Peminatan berjenis kelamin Perempuan atau membina mata

pelajaran Wajib berjenis kelamin Perempuan dan Peminatan berjenis kelamin

Laki-laki dalam memahami informasi pendidikan (Rokhmat, dkk., 2014).

Sementara, pada penelitian kedua 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 (Rokhmat, dkk., 2015).

Dalam rangka membekali mahasiswanya agar memiliki kemampuan

mengeksplorasi fakta-fakta pendidikan, menyusun fakta-fakta itu menjadi data

pendidikan, mengolah data pendidikan menjadi informasi pendidikan esensial,

dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan-keputusan

penting pendidikan, program studi Magister Administrasi Pendidikan (MAP)

menawarkan kepada mahasiswa tersebut mata kuliah Sistem Informasi

Manajemen (SIM) pada semester ketiga. Secara filosofi, mata kuliah ini memandu

mahasiswa untuk memanfaatkan fakta-fakta terkait dengan pendidikan dalam

rangka mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan

pendidikan di negara kita, Indonesia, dan pendidikan di dunia pada umumnya.

Matakuliah ini memiliki deskripsi: “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
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pendidikan untuk pengambilan keputusan.” (Bagian Akademik prodi MAP,

2013).

Diskripsi mata kuliah ini secara eksplisit memperlihatkan penekanan pada

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, dalam mata kuliah ini dapat ditambah materi

penunjang yang unsurnya secara implisit dapat diturunkan dari nama matakuliah

ini, Sistem Informasi Manajemen. Secara teoritis, yaitu dapat ditambahkan materi

manajemen dan sistem informasi. Dengan demikian, dalam mata kuliah ini,

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.

Rokhmat, dkk. (2015) menyatakan bahwa beberapa 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 bukan secara khusus untuk dunia

pendidikan. Orientasinya antara lain menekankan pengembangan organisasi-

organisasi dalam suatu perusahaan untuk perolehan profit dan peningkatan daya

saing melalui suatu unit tertentu yang berfungsi sebagai pusat informasi untuk

penyedia data untuk pengambilan keputusan.

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.
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Rokhmat, dkk. (2015) memberi contoh buku-buku Sistem Informasi

Manajemen (SIM) yang pembahasannya kurang sesuai dengan kebutuhan

pendidikan, seperti Zakiyudin (2012) menulis buku SIM dengan orientasi pada

dunia perkantoran secara umum. Dalam pembahasannya sama sekali tidak

menyinggung aplikasi dalam dunia pendidikan. Dua buku SIM serupa dengan

buku di atas seperti ditulis oleh Kumorotomo dan Margono (2009) dan 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, khusunya

perusahaan yang pada umumnya berorientasi profit.

Pengguna kompetensi yang dihasilkan dari perkuliahan Sistem Informasi

Manajemen, dalam dunia pendidikan, 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 (ibid).

Berkaitan dengan bidang pendidikan setidaknya ada lima kompetensi

utama yang harus dicapai mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan Sistem

Informasi Manajemen (SIM). Kompetensi tersebut meliputi 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 yang dapat dibuat.

Selain itu, ada dua kompetensi pendukung untuk matakuliah SIM ini, yaitu

kemampuan membuat basis data dan sistem informasi yang mudah diakses, serta

menggunakan alat-alat teknologi berbasis komputer untuk mendukung

penyusunan fakta menjadi data, pengolahan data menjadi informasi, dan
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penyelenggaraan sistem informasi. 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 (Rokhmat, dkk., 2015).

Hasil analisis respon partisipan DKT atau FGD memperlihatkan bahwa

secara umum, seluruh 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 diterima dengan

tingkat persentase sangat tinggi (91,3%). Sementara tingkat penerimaan dua

materi penunjang adalah 100% untuk manajemen dan 95,7% untuk teknik

informasi. Melalui isian terbuka, secara umum responden setuju bahwa antara

usulan materi perkuliahan SIM yang ditawarkan dengan yang ditambahkan

bersifat saling melengkapi (ibid).

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

direkomendasikan untuk dijadikan dasar dalam mengembangakan buku atau

bahan ajar matakuliah SIM tersebut (ibid).

Deskripsi di atas, menjadi dasar dalam pengembangan buku ajar Sistem

Informasi Manajemen (SIM) untuk mahasiswa Magister Administrasi Manajemen

(MAP). Namun demikian, dalam penelitian ini direncanakan disusun buku ajar

SIM yang secara umum diperuntukkan untuk pengembangan kualitas dunia

pendidikan melalui pembekalan materi esensial SIM pada mahasiswa MAP.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Perumusan dan pembatasan masalah ini dilakukan dengan mendasarkan pada

pertimbanbangan-pertimbangan yang meliputi: (1) bahwa proses perkuliahan harus

mengacu pada penguasaan kompetensi sebagaimana yang dideskripsikan dalam

silabus matakuliah Sistem Informasi Manajemen (SIM) ini, (2) bahwa pembahasan

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

materi sesuai tuntutan kompetensi dalam deskripsi silabus di atas, (3) bahwa buku

ajar dan silabus matakuliah semestinya sejalan dengan kebutuhan pengguna, serta

(4) bahwa perlu segera disusun buku ajar sebagai pedomam penyelenggaraan

mata kuliah ini. Atas dasar empat 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 profil 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, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya,

melakukan analisis ulang dan sintesis materi-materi yang diperlukan untuk

penyusunan buku ajar untuk matakuliah Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang
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dapat mempertemukan antara kebutuhan teoritis dan praktis sehingga secara

optimal memberi kontribusi pada pengembangan pendidikan melalui. Selanjutnya,

tujuan kedua adalah menyusun buku ajar matakuliah Sistem Informasi

Manajemen untuk mahasiswa program studi Magister Administrasi Pendidikan

(MAP) dan mengimplementasikannya dalam perkuliahan.

D. Relevansi

Keberhasilan suatu perkuliahan antara lain diwujudkan tercapainya

Capaian Pembelajaran (CP) setelah proses perkuliahan itu berakhir. Faktor-faktor

penentu ketercapaian CP tersebut meliputi kinerja dosen saat memberi kuliah dan

kinerja mahasiswa saat menerima materi kuliah, baik melalui penyampaian

informasi maupun melalui proses eksplorasi materi secara mandiri. Keberhasilan

dosen dalam menyampaikan materi maupun membelajarkan mahasiswa sangat

bergantung dari kelengkapan bahan ajarnya.

Setiap penyelenggaraan perkuliah perlu didukung ketersediaan bahan ajar

secara lengkap baik untuk penyiapan dan pelaksanaan tatap muka di kelas maupun

untuk pendalaman materi di luar proses tatap muka. Kelengkapan bahan ajar

meliputi bahan-bahan untuk penyajian materi (khususnya bagi dosen) dan bahan

sumber sebagai acuan baik bagi dosen maupun mahasiswa.

E. Target Luaran

Penelitian ini ditargetkan menyusun draf buku ajar untuk perkuliahan

Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan melakukan publikasi ilmiah dalam jurnal

lokal atau nasional, diharapkan pada jurnal yang terakreditasi.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM), mahasiswa Magister

Administrasi Pendidikan (MAP) sebaiknya dibekali sejumlah kompetensi yang

berkaitan 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, sangat jarang yang secara langsung disusun

untuk kepentingan pendidikan. Jadi sudah waktunya mulai dipikirkan untuk

penyusunan buku tentang Sistem Informasi Manajemen dengan domain

pendidikan sehingga dapat diaplikasikan secara langsung dalam dunia pendidikan.

Paparan pendahuluan di atas, dalam Bab II ini akan dibahas penyusunan

buku ajar dengan materi Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang secara

langsung atau dekat dengan dunia pendidikan. Materi-materi tersebut antara lain

meliputi: (1) Tinjauan pokok materi SIM sesuai dengan tuntutan kurikulum; (2)

Pokok-pokok materi SIM dengan domain pendidikan; (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

Dengan orientasi dunia kerja tertentu, kompetensi lulusan mahasiswa pada

suatu program studi bersifat khas. Pada matakuliah yang sama, tetapi untuk

mahasiswa pada program studi berbeda, kompetensi luaran setelah menyelesaikan

kuliah tersebut tidak harus sama. Penentuan kompetensi ini disesuaikan dengan

kaitan mata kuliahitu dengan dunia kerja sebagai muara implementasi dari mata

kuliah tersebut. Pembahasan profil pokok materi matakuliah Sistem Informasi

Manajemen (SIM) yang sesuai dengan kurikulum dalam program studi Magister
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Administrasi Pendidikan (MAP) harus merujuk pada isi deskripsi matakuliah SIM

ini, yaitu bahwa mata kuliah ini:

“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.” (Bagian Akademik prodi
MAP, 2013).

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.

Fakta yang tepat dapat disusun menjadi data yang tepat pula dan data yang tepat

berpeluang untuk diolah menjadi informasi pendidikan yang pada akhirnya dapat

digunakan sebagai dasar dalam membuat pertimbangan atau rekomendasi atau

keputusan dalam upaya mengembangkan pendidikan.

Untuk menjamin kualitasnya, dalam proses pengumpulan fakta, terdapat

beberapa hal yang harus diperhatikan. Paling tidak, dapat didasarkan pada delapan

kemampuan, seperti: (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



9

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 (Rokhmat, dkk., 2015).

Fakta-fakta pendidikan dapat berupa dua hal, seperti 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 Menyusun Fakta Menjadi Data

Kompetensi kedua teoritis matakuliah ini 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 sulit

atau bahkan tidak mungkin dimaknai. Selain itu, fakta ini juga tidak dapat diolah

menjadi informasi pendidikan. 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.

Penyusunan fakta menjadi data dapat dilakukan melalui: (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
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data pendidikan yang selanjutnya dapat dioleh menjadi informasi-informasi

esensial pendidikan (Rokhmat, dkk., 2015).

3. Kompetensi Mengolah Data menjadi Informasi

Kompetensi ketiga teoritis matakuliah ini berdasarkan kurikulum program

studi Magister Administrasi Pendidikan (MAP) adalah kemampuan mahasiswa

untuk mengolah data menjadi informasi esensial pendidikan. Data-data

pendidikan yang dipaparkan apa adanya seringkali tidak dapat dimaknai atau

ketika dimaknai bersifat menyesatkan bagi para pengguna SIM dalam membuat

suatu keputusan. Selain itu, bagaimana data diolah sehingga terbentuk suatu

informasi tertentu juga 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. Dalam bentuk informasi ini,

pengambilan keputusan atau rekomendasi dimungkinkan lebih tepat sesuai dengan

yang diperlukan.

4. Memanfaatkan Informasi untuk Pengambilan Keputusan Pendidikan

Kompetensi keempat teoritis matakuliah ini berdasarkan kurikulum

program studi Magister Administrasi Pendidikan (MAP) adalah mahasiswa

mampu memanfaatkan informasi untuk pengambilan keputusan pendidikan.

Keputusan dalam domain pendidikan yang diambil dapat memiliki beberapa

dimensi, seperti dimensi waktu, tempat, atau dimensi pengguna.

Dalam dimensi pertama, 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
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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 (Rokhmat, dkk., 2015).

Dalam dimensi kedua, tempat, pengambilan keputusan pendidikan

berkaitan dengan kebutuhan perbaikan keadaan suatu program di suatu tempat

tertentu. Keputusan pendidikan yang tepat untuk suatu lembaga pedidikan di

tempat tertentu belum tentu tepat apabila diimplementasikan pada lembaga

pendidikan di tempat berbeda, meskipun lembaga pendidikan itu serupa. Tempat

tertentu memiliki daya dukung yang bersifat khas yang berbeda dari tempat lain.

Daya dukung ini dapat menjadi sebagian dari faktor yang menentukan bagaimana

seorang mengimplementasikan kompetensinya di dunia kerja. Sebagai contoh,

lapangan kerja untuk lulusan program studi ini bagi mereka yang hidup di

lingkungan industri lebih banyak mengimplementasikan kompetensi administrasi

dengan konteks dunia industri. Sebaliknya, jika mereka berada di lingkungan

pertanian maka pembahasan administrasi dikaitkan dengan pengelolaan hasil

pertanian, dan sebagainya.

Dalam dimensi ketiga, pengguna, pengambilan keputusan pendidikan

berkaitan dengan kebutuhan perbaikan keadaan suatu program di suatu lembaga

tertentu dengan komunitas manusia tertentu pula. Keputusan pendidikan yang

tepat untuk suatu lembaga pedidikan untuk komunitas manusia tertentu belum

tentu apabila diimplementasikan pada suatu lembaga dengan komunitas manusia

(pengguna) yang berbeda. Perbedaan ini dapat berkenaan dengan tingkat

pendidikan, budaya, pekerjaan yang ditekuni, atau karakteristik pengguna lainnya.

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
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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

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 (Rokhmat, dkk., 2015).

Informasi sebagai hasil dari pengolahan data dapat digunakan sebagai

dasar pengambilan keputusan. Jenis keputusan yang diambil dapat diorientasikan

untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan perlu segera

diselesaikan. Namun demikian, keputusan juga dapat bersifat sebagai sebuah

tindakan antisipatif sebagai persiapan menghadapi suatu masalah di massa yang

akan datang.

Dua jenis pemaparan data sebagai informasi, tabel diagram, 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
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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.

Pemaparan beberapa 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 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 (Rokhmat, dkk.,

2015).

B. Pokok Materi Sistem Informasi Manajemen menurut Buku

Penekanan pembahasan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam buku-

buku secra umum kurang hingga tidak 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)
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yang semuanya cenderung memberi penekanan yang implementasinya di luar

bidang pendidikan, seperti pada bidang perusahaan dan pengembangan Teknik

Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pernyataan pada alinea di atas dapat diartikan 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 SIM yang ditulis oleh

Zakiyudin (2012), Kumorotomo dan Margono (2009), serta oleh Moekijat (2005)

(Rokhmat, dkk., 2015).

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



15

hampir semua pokok materi lainnya memiliki orientasi penanganan masalah

dalam dunia usaha (ibid).

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

pendidikan yang melibatkan guru, pengawas pendidikan, pimpinan lembaga

pendidikan, dan/atau personal tenaga kependidikan (ibid).

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
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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,

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
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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

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).
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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.

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;
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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.

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
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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 guru, pengawas, kepala sekolah,

dan praktisi pendidikan lainnya 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.

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode campuran (mixed method) yaitu

menggunakan model Exploratory 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: Pertama, proses kualitatif

terdiri dari tiga kegiatan utama, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan

instrumen penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan pengisian

angket oleh responden dari tiga kelompok pengguna Sistem Informasi Manajemen

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

widiaiswara dan praktisi pendidikan lainnya. Data hasil pengisian angket

selanjutnya digunakan untuk menentukan pokok-pokok materi esensial untuk

mata kuliah SIM. Terakhir, berdasarkan hasil sebaran pokok materi esensial

tersebut disusun draf buku ajar hingga buku ajar untuk mata kuliah SIM.

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian dengan Model Modifikasi dari
Exploratory Design (Creswell & Clark, 2007: 76-77)
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Kedua, proses kuantitatif meliputi kegiatan implementasi draf buku ajar,

pengisian angket dan skala sikap tentang draf buku ajar tersebut, dan analisis hasil

angket dan skala sikap. Ketiga, proses terakhir adalah melakukan interpretasi data

hasil proses kualitatif dan kuantitatif dengan orientasi penyusunan sejumlah

rekomendasi berkenaan peta pokok materi esensial untuk matakuliah SIM.

Berdasar pada hasil interpretasi, pada proses ketiga ini dilanjutkan menyusun

profil buku ajar untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen (SIM).

Data primer hasil angket dan skala sikap dihimpun sebagai tanggapan

mahasiswa terhadap implementasi draf buku ajar untuk perkuliahan Sistem

Informasi. 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

draf buku ajar, angket, skala sikap, serta rencana pertemuan semester (RPS) untuk

mata kuliah 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.

a. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini ditampilkan dalam 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 lebih rinci, hasil ini disajikan dalam

Tabel 4.1 hingga 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 29 tabel,

yaitu Tabel 4.5 s.d. Tabel 4.33. Sisanya, materi yang perlu dikembangkan dalam

materi penunjang manajemen dan sistem informatika disajikan dalam Tabel 4.34

dan Tabel 4.35.

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

100,0 0,0 0,0 0,0

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

88,9 0,0 0,0 11,1

III
Daftar Materi yang Perlu Dikembangkan
dalam Setiap Materi Penunjang

66,7 0,0 11,1 11,1

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

kelompok materi yang menjadi fokus pembahasan dalam perkuliahan Sistem

Informasi Manajemen (SIM). Seluruh responden (100 persen) 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 66,7 persen

responden yang menyetuhuinya. Pada bagian ketiga ini terdapat 11,1 persen

responden yang pada dasarnya menyetujui tetapi harus ada perbaikan dan 11,1

lainnya tidak memberi komentar (abstein).

Tabel 4.2 Tanggapan Terbuka terhadap Kelompok Materi Pembahasan

No
Responden

Tambahan Materi Pembahasan

R2
1) Sebaiknya sistem informasi juga menjadi materi
pokok/kelompok materi pembahasan; 2) Selanjutnya perlu
diberikan materi penunjang Sistem Komunikasi

R5

Materi SIM sangat bermanfaat bagi MAP agar mengetahui dan
dapat menjelaskan arti sistem, subsistem, data, informasi, dan
manajemen dalam rangka pengambilan keputusan pada tingkat
implementasi di lapangan
Matakuliah sistem informasi manajemen sebaiknya lebih
dititikberatkan pada kegiatan praktis

R7

Pengembangan materi mata kuliah ini perlu disesuaikan dengan
tujuan program studi, seperti jenis informasi dan cara pengolahan
informasi pendidikan tingkat sekolah sampai dengan tingkat
pusat, seperti data pokok pendidik dan tenaga kependidikan

R9

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

R10

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

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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No
Responden Tambahan Materi Pembahasan

R11
Perlu ditambahkan pengembangan keterampilan mengolah
aplikasi / program berbasis IT / komputer
Materi SIM hrs mengikuti perkembangan dan kebutuhan jaman
sehingga matakuliah sistem informasi manajemen menjadi
menjadi rujukan untuk belajar mengumpulkan, mengolah, dan
menganalisis data sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan.

R12
Analisis materi SIM dapat dijadikana dasar dalam membuat
perbaikan dan memberi pemahaman dalam memanfaatkan SIM
sbg alat bantu proses pengambilan keputusan

SIM menambah kemampuan kerja guru

R14
1) Materi SIM memuat indikator yang diharapkan; 2) Setiap
materi penunjang menjadi tolok ukur tujuan pembelajaran.

R17
Perlu pembahasan materi acuan dan panduan dalam buku ajar
SIM, spt buku sistem informasi manajemen, sbg pusat informasi
dan penyedia data untuk pengambilan keputusan

R18
Sebaiknya menggunakan laboratorium komputer untuk
memudahkan proses pembelajaran SIM

R19
Matakuliah SIM harus ditunjang dengan buku SIM yg relevan
menyangkut dg SIM Administrasi Pendidikan

R20
Kelompok materi pembahasan I dan III harus jelas materi
penunjang

R21
Perlu pendalaman serius karena matakuliah SIM sangat penting
dan menunjang kinerja calon lulusannya.

Tabel 4.3 Komentar Terbuka terhadap Kelompok Materi Pembahasan

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 memaparkan tujuh belas masukan tambahan responden melalui

isian terbuka tentang kelompok materi yang dianjurkan menjadi fokus

pembahasan dalam mata kuliah SIM ini. Sementara Tabel 4.3 memperlihatkan

komentar responden sejauhmana matakuliah SIM ini penting diberikan.

Selanjutnya, materi pokok dan penunjang yang perlu dikembangkan dalam

perkuliahan SIM disajikan secara umum dan khusus 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 4.4 s.d. Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.4 Persentase Tanggapan Pengguna
terhadap Materi Pokok dan Penunjang SIM

No URAIAN MATERI
Persentase

Y T

A MATERI POKOK

1 Mengeksplorasi fakta-fakta pendidikan 100.0 0.0

2 Menyusun fakta-fakta pendidikan menjadi data 95.2 4.8

3 Mengolah data pendidikan menjadi informasi 90.5 9.5

4 Menggunakan informasi untuk membuat keputusan
pendidikan

85.7 9.5

B MATERI PENUNJANG

1 Manajemen pendidikan 95.2 4.8

2 Sistem Informasi 95.2 4.8

Tabel 4.4 memperlihatkan persentase tanggapan responden terhadap daftar

materi pokok dan penunjang yang ditawarkan dalam perkuliahan SIM. Dalam

tabel tersebut terlihat bahwa seluruh materi yang ditawarkan disetujui oleh
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responden dengan persentase tertinggi 100% dan terendah 85,7%. Kelompok

materi pokok pertama disetujui secara sempurna (100%) sedangkan sisanya

memperoleh persetujuan dengan persentase 85,7% hingga 95,2%. Jadi dapat

disimpulkan bahwa seluruh materi pokok dan penunjang dapat digunakan sebagai

fokus materi dalam perkuliahan SIM ini.

Tabel 4.5 Tanggapan Tambahan Pengguna
terhadap Materi Pokok SIM

Nomor
Reponden

Tanggapan Tambahan

R1 Instrumen untuk mengeksplorasi fakta
Teknik analisis dan penyajian data
Teknik pengambilan keputusan

R2
Manajemen pendidikan dan sistem informasi seharusnya menjadi
pokok juga mengingat kedua materi itu adalah pengetahuan
pendasar sebelum yang lebih pokok.
Sistem informasi dan pengolahan data berbasis IT

R5 komputer
pendekatan dan analisis sistem
Sistem informasi manajemen pendidikan; pendidikan
manajemen dan sistem informasi sebagai sistem

R6 membuat program
melaksanakan program
evaluasi program

R7 Pengambilan keputusan untuk SI
SIM dan komputer
pendekatan dan analisis sistem

R9 Teknik pengambilan data

Teknik pengolahan informasi
Teknik pengambilan keputusan

R11 media belajar yg efektif dan efisien
R14 Manfaat SIM pendidikan
R17 Pengembangan & pemanfaatan SI berbasis komp

Keputusan manajemen
R19 Membuat program, melaksanakan program, dan evaluasi program

R21
Menentukan relevansi bentuk informasi yg diperlukan, pendekatan
dan analisis sistem, serta manajemen dan informasi sebagai suatu
sistem
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Tabel 4.6 Tanggapan Tambahan Pengguna
terhadap Materi Penunjang SIM

Nomor
Reponden Tanggapan Tambahan

R1 Statistik dasar dan TIK
R2 Sistem komunikasi
R5 pengambilan keputusan untuk SI

SI SDM
R6 Pembiayaan pendidikan

R7
SI SDM, Fungsi, biaya, nilai, dan mutu informasi, serta sistem
dan subsistem informasi

R9 Sistem pengolahan data
Ilmu statistik

R10 TIK, statistik
R11 Aplikasi SI pendidikan

R13
Analisis SWOT, metode penelitian kuantitatif, statistik
penelitian

R19 Laboratorium IT
R21 program pengembangan manajemen

R22
SI sumberdaya manusia, Fungsi,biaya, nilai SI, Sistem dan
subsistem

Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 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 4.4). Jadi

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

fokus materi sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4.4. Namun demikian,

beberapa usulan berkategori keluar dari ruang lingkup pembahasan mata kuliah

SIM ini. Sebagai contoh, responden mengusulkan pembahasan statistik dasar,

evaluasi program, dan pengembangan program. Ketiga fokus materi tersebut

masing-masing memiliki wadah mata kuliah tersendiri, seperti statistik penelitian

pendidikan, evaluasi program pendidikan, dan pengembangan program

pendidikan.

Tabel selanjutnya, Tabel 4.7 s.d. Tabel 4.33 memaparkan empat aspek

materi yang perlu dieksplorasi, contoh-contoh penyusunan data dari fakta,
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kemudian pengolahan data menjadi informasi, serta penggunaan informasi dalam

membuat keputusan pendidikan. Keempat aspek dan contoh tersebut disajikan

bagi guru (Tabel 4.7 s.d Tabel 4.10), bagi pengawas guru (Tabel 4.11 s.d Tabel

4.15), kepala sekolah (Tabel 4.16 s.d Tabel 4.20), widyaiswara (Tabel 4.21 s.d

Tabel 4.25), dosen (Tabel 4.26 s.d Tabel 4.29), dan pimpinan lembaga pendidikan

(Tabel 4.30 s.d Tabel 4.33).

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 4.7 Persentase Tanggapan Pengguna
terhadap Aspek yang Perlu Dieksplorasi Guru

No Aspek yang Perlu Dieksplorasi oleh Guru
Persentase

Y T

Siswa

a Minat siswa bersekolah 86 10

b Minat siswa belajar 86 14

c Motivasi siswa untuk belajar 81 10

d Motivasi siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan
lebih tinggi

90 10

Pembelajaran

e Ketercapaian dan/atau ketuntasan belajar individu 95 5

f Ketercapaian dan/atau ketuntasan belajar kelas 86 14

g Kesulitan belajar siswa 81 19

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

95 5

i Strategi dan/atau teknik evaluasi yang efektif 95 5

j Media belajar yang efektif 90 5

k Gaya  belajar siswa 62 38

Fasilitas belajar

l Buku pegangan siswa yang efektif 81 19
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No Aspek yang Perlu Dieksplorasi oleh Guru
Persentase

Y T

m Buku referensi yang perlu disediakan 90 10

n Buku rujukan guru yang perlu disediakan 90 10

o Rasio buku referensi dengan jumlah siswa 71 29

q Kapasitas kelas 90 10

r Fasilitas kelas 95 5

UNTUK GURU PEMBINA MATA PELAJARAN TERTENTU

No Aspek yang Perlu Dieksplorasi oleh Guru Y T

s Ruang laboratorium / praktek 100 0

t Alat-alat praktek 95 5

u Laboran 86 14

Tabel 4.7 memperlihatkan dua puluh enam aspek materi yang perlu

dieksplorasi oleh seorang guru. Keseluruhan aspek materi ini dipandang penting

sebagai fakta-fakta yang potensial untuk dieksplor melalui pengamatan dan

penyelidikan sebagai landasan dalam penyusunan data-data pendidikan. Daftar

aspek ini menjadi landasan dalam menyusun instrumen-instrumen untuk

kepentingan pengembangan proses pembelajaran. Pada tiga tabel berikutnya,

Tabel 4.8, Tabel 4.9, dan Tabel 4.10 masing-masing diperlihatkan tiga hal, yaitu:

1) daftar contoh penyusunan fakta menjadi data, 2) pengolahan data menjadi

informasi, serta 3) 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, yaitu 24

aspek memiliki persentase di atas 80% hingga 100%, dua aspek (aspek k dan o)

masing-masing berpersentase 62% dan 71%.

Tabel 4.8 persentase persetujuan responden terhadap contoh fakta dan

penyusunannya menjadi data terkait dengan fakta-fakta pendidikan yang perlu

dieksplorasi guru masing-masing 76% dan 81%. Fakta ini menunjukkan bahwa
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contoh-contoh fakta dan penyusunannya kedalam data lainnya dapat diterima

untuk dikembangkan oleh seorang guru dalam mengembangkan pendidikan.

Tabel 4.8 Persentase Tanggapan Pengguna
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

76 19

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.

81 14

Tabel 4.9 Persentase Tanggapan Pengguna
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

81 14

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.

62 24

Persetujuan responden sebesar 81% dan 62% masing-masing diperlihatkan

dalam contoh data dan pengolahannya menjadi informasi pendidikan (Tabel 4.9).

Sama dengan penjelasan Tabel 4.8, aspek dalam tabel ini juga dapat diartikan

aspek tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan para guru dalam menentukan jenis-

jenis data pendidikan dan pengolahannya menjadi informasi. Namun demikian,

mengingat contoh pengolahan data menjadi informasi memiliki persentase
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berkategori sedang (62%) maka sebaiknya dilakukan penyempurnaan penentuan

aspek kedua ini.

Serupa dengan contoh penyusunan fakta dan pengolahan data, contoh

penggunaan informasi untuk pembuatan keputusan pendidikan juga 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 masing-

masing 81%, 86%, dan 86%. Hal ini memperlihatkan bahwa contoh tersebut

sangat layak untuk digunakan (Tabel 4.10).

Tabel 4.10 Persentase Tanggapan Pengguna 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

81 14

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

86 10

 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.

86 10

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 4.11

& 4.12, Tabel 4.13, Tabel 4.14, serta Tabel 4.15.

Tabel 4.11 memperlihakan bahwa keempat belas aspek yang ditawarkan

sebagai bagian yang perlu dieksplorasi oleh seorang pengawas diterima oleh
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responden. Dari keempat belas aspek tersebut, sepuluh di antaranya memiliki

persentase penerimaan responden yang sangat tinggi, yaitu dengan persentase di

atas 80% hingga 95%. Sementara, aspek sisanya memiliki persentase penerimaan

responden dari 67% hingga 76%, yaitu pada aspek e, f, I, dan n. Fakta ini

menunjukkan bahwa aspek-aspek tersebut sangat perlu dieksplorasi oleh seorang

pengawas dalam rangka meningkatkan kinerja pendidikan serta mengembangkan

kualitas pendidikan pada umumnya.

Tabel 4.11 Persentase Tanggapan Pengguna
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 95 0

b Rencana pembelajaran 95 0

c Pelaksanaan pembelajaran 86 10

d Nilai / hasil pembelajaran 81 14

e Pembimbingan dan pelatihan siswa 71 24

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

67 29

Dokumen Administrasi Kegiatan Kepala Sekolah

g Program Kerja Kepala Sekolah 90 0

h Program supervisi pembelajaran 90 0

i Program pelatihan profesionalitas guru dan tenaga
kependidikan

76 10

j Program bimbingan guru 81 10

k Kinerja Kepala Sekolah 86 5

l Kinerja Tenaga Kependidikan 81 10

m Rasio jumlah guru dan siswa 81 10

n Rasio jumlah siswa dan fasilitas 76 14
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Namun demikian, para responden menambahkan aspek lain yang

dipandang perlu untuk dieksplorasi (Tabel 4.12). 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

sebagainya, setidaknya terdapat dua belas usulan tambahan. Sebagian usulan lain

pada dasarnya merupakan penjabaran dari aspek-aspek dalam Tabel 4.11.

Tabel 4.12 Tanggapan Tambahan Pengguna
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)

9
Dokumen data kegiatan guru BP /BK, 2) Buku kasus, 3) Absensi
kehadiran, dan 4) Buku kunjungan orangtua / wali

10 Buku kasus dan daftar hadir
11 Buku kunjungan orangtua / wali murid

Tabel 4.13 Persentase Tanggapan Pengguna
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

76 14

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.

85 5
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Tabel 4.14 Persentase Tanggapan Pengguna 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 86 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.

81 5

Tabel 4.15 Persentase Tanggapan Pengguna 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

90 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.

86 10

 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.

76 14

Tabel 4.13 dan Tabel 4.14 masing-masing memperlihatkan tingkat

penerimaan responden yang tinggi hingga sangat tinggi terhadap contoh

penyusunan fakta menjadi data pendidikan secara sempurna (85%) (Tabel 4.13)

sedangkan contoh pengolahan data menjadi informasi memperoleh tingkat

penerimaan 81% hingga 86% (Tabel 4.14). 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) memperlihatkan contoh penggunaan informasi dalam

pembuatan keputusan pendidikan dapat digunakan dalam perkuliahan SIM ini.

Tingkat penerimaan responden berkisar dari tinggi (76%) hingga sangat tinggi

(86% dan 90%). Fakta ini menunjukkan bahwa contoh tersebut diterima

responden walaupun masih perlu dipertimbangkan untuk melakukan

penyempurnaan penggunaannya untuk pembuatan keputusan pendidikan tersebut.

Tabel 4.16 Persentase Tanggapan Pengguna
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 86 5

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

81 10

c Peta kebutuhan sarana dan prasarana 76 10

d Peta kebutuhan lapangan kerja bagi alumni 52 48

e Peta program pendidikan lanjut bagi alumni 62 29

f Program pengembangan pembelajaran 90 0

g Program evaluasi pembelajaran 100 0

h Program pembimbingan dan konsultasi 100 8,7

i Program monitoring kinerja guru dan tenaga kependidikan 86 5

j Program pengembangan guru dan tenaga kependidikan 81 10

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, aspek-aspek yang perlu

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

serta pembuatan keputusan pendidikan masing-masing diperlihatkan dalam Tabel
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4.16 & 4.17, Tabel 4.18, Tabel 4.19, serta Tabel 4.20. Tabel 4.16 memperlihakan

bahwa dari ketiga belas aspek yang ditawarkan sebagai bagian yang perlu

dieksplorasi oleh seorang kepala sekolah diterima oleh responden. Sepuluh di

antaranya, memperoleh persentase penerimaan sangat tinggi, dari 81% hingga

100%. Sisanya, aspek c, d, dan e masing-masing hanya memperoleh penerimaan

76%, 52%, dan 62%. Fakta ini menunjukkan bahwa aspek-aspek tersebut sangat

perlu dieksplorasi oleh seorang kepala sekolah dalam rangka meningkatkan

kinerja pendidikan di lembaga yang dipimpinnya.

Tabel 4.17 Tanggapan Tambahan Pengguna
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 Kewirausahaan perlu dikembanghkan di SMK

7 Peta potensi dan kelemahan guru dan tenaga kependidikan

8 Efektivitas jam mengajar guru & kehadiran guru

9 Kepsek harus memikirkan hal di dalam sekolah

10 Perlu dieksplorasi pula program pengarahan dan bimbingan guru

11 Kepsek harus mengetahui iklim sosial sekolah

Khusus ketiga aspek yang tidak sangat tinggi penerimaannya, 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
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pendidikan terkait sangat terbatas, maka ketiga aspek ini menjadi sangat penting

untuk diinvestigasi.

Terkait dengan penawaran aspek dalam Tabel 4.16 para responden

menambahkan aspek lain yang dipandang perlu untuk dieksplorasi (Tabel 4.17).

beberapa aspek tersebut antara lain 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 4.16.

Tabel 4.18 Persentase Tanggapan Pengguna
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

86 5

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.

86 10

Tabel 4.18 memperlihatkan bahwa contoh penyusunan fakta menjadi data

oleh seorang kepala sekolah yang ditawarkan dapat diterima responden dengan

tingkat penerimaan sangat tinggi (keduanya 86%). Sementara, Tabel 4.19

memperlihatkan bahwa contoh pengolahan data menjadi informasi oleh seorang

kepala sekolah yang ditawarkan secara umum perlu dilakukan penyempurnaan.

Namun demikian, sebenarnya penerimaan responden terhadap contoh data dan

pengolahannya masing-masing 81% dan 76% yang masing-masing pada kategori

sangat tinggi dan tinggi.
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Tabel 4.19 Persentase Tanggapan Pengguna 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

81 10

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.

76 10

Tabel 4.20 Persentase Tanggapan Pengguna 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.

57 14

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.

71 14

 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.

76 10

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa contoh penggunaan informasi dalam

pembuatan keputusan pendidikan oleh seorang kepala sekolah dapat diterima

dengan tingkat penerimaan tinggi (71% hingga 76%). Namun demikian,

persentase penerimaan ini menunjukkan bahwa contoh penggunaan informasi ini

masih perlu disempurnakan.
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Tabel 4.21 Persentase Tanggapan Pengguna
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 81 10

b Peta jenis, jenjang, dan jumlah pendidikan guru 71 19

c Kurikulum diklat 76 10

d Bahan diklat 86 5

e Program kegiatan diklat 86 5

f Program evaluasi 86 5

g Program pembimbingan dan konsultasi 86 5

Tabel 4.22 Tanggapan Tambahan Pengguna
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 4.21 menunjukkan bahwa aspek-aspek yang dipandang perlu

dieksplorasi oleh seorang widyaiswara untuk meningkatkan kualitas kinerja

pendidikan dapat diterima hampir secara sempurna. Hal ini ditunjukkan oleh

tingkat penerimaan responden yang sangat tinggi di atas 80% pada lima aspek

meskipun dua lainnya hanya mencapai 71% dan 76%. Namun demikian, para

responden juga mengusulkan aspek lain yang perlu dieksplorasi seorang

widyaiswara. Aspek yang diusulkan meliputi program tingak lanjut, kalender

pendidikan, destinasi tempat diklat, dan data hasil diklat (Tabel 4.22). Selain itu

ada pula aspek lain yang diusulkan tetapi pada dasarnya aspek ini merupakan

penjabaran dari tujuh aspek dalam Tabel 4.21.
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Tabel 4.23 Persentase Tanggapan Pengguna
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

81 5

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

67 19

Tabel 4.23 dan 4.24 menunjukkan bahwa contoh penyusunan fakta

menjadi data dan pengolahannya menjadi informasi yang ditawarkan dalam tabel

tersebut masing-masing dapat diterima responden. Yang pertama memiliki tingkat

penerimaan sanggat tinggi hingga tinggi (81% dan 67%). Sementara contoh

kedua, pengolahan data menjadi informasi memiliki tingkat penerimaan yang

tergolong sangat tinggi, yaitu 71% dan 67%.

Tabel 4.24 Persentase Tanggapan Pengguna 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

71 10

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.

67 19



42

Tabel 4.25 Persentase Tanggapan Pengguna
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.

76 5

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.

76 5

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

76 5

 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.

71 10

Tabel 4.25 menunjukkan bahwa contoh penggunaan informasi untuk

membuat keputusan pendidikan dapat diterima dengan kategori penerimaan

tinggi, yaitu 71% hingga 76%. Fakta ini merekomendasikan bahwa contoh

penggunaan informasi untuk menyusun keputusan dapat dipertimbangkan untuk

dilakukan penyempurnaan agar kualitas pendidikan menjadi lebih baik.

Tabel 4.26 hingga Tabel 4.29 memperlihatkan penerimaan para pemangku

kepentingan terhadap contoh-contoh fakta, penyusunannya menjadi data,

pengolahan data menjadi informasi, serta penggunaannya untuk membuat

keputusan pendidikan.

Tabel 4.26 memperlihatkan bahwa dari contoh tujuh aspek yang diusulkan

untuk dieksplorasi oleh dosen tiga di antaranya memperoleh penerimaan sangat

tinggi dengan persentase di atas 80%. Namun demikian, empat aspek lainnya

memiliki persentase penerimaan dengan kategori tinggi. Dengan demikian,
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ketujuh aspek tersebut dapat direkomendasikan sebagai bagian yang sebaiknya

dieksplorasi oleh seorang dosen dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan

secara umum.

Tabel 4.26 Persentase Tanggapan Pengguna
terhadap Aspek Yang Perlu Dieksplorasi Dosen

No Aspek yang Perlu Dieksplorasi oleh Dosen
Persentase

Y T

a Peta kebutuhan pengembangan pendidikan 76 10

b Peta jenis, jenjang, dan pendidikan guru 76 10

c Peta kebutuhan kompetensi dunia kerja 81 5

d Kurikulum pendidikan 81 10

e Ketercapaian kurikulum 76 5

f Rasio jumlah guru dan satuan pendidikan 76 5

g Good practices model-model pembelajaran 81 0

Tabel 4.27 Persentase Tanggapan Pengguna
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

91 0

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
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Tabel 4.28 Persentase Tanggapan Pengguna
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.

91 5

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.

91 5

Tabel 4.27 dan Tabel 4.28 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 (91% hingga 100%). Fakta ini memungkinkan menjadikan contoh

penyusunan fakta dan pengolahan data tersebut sebagai pedoman dalam

mengembangkan penyusunan fakta dan pengolahan data lainnya.

Dua contoh data pendidikan yang perlu dieksplorasi dosen dan dua contoh

penyusunannya menjadi data pendidikan di atas sangat ditekankan menjadi aspek

yang memiliki peran sangat penting bagi dosen. Jadi fakta dan penyusunannya

menjadai data dapat dipertimbangkan untuk dijadikan rujukan dalam

mengembangkan pendidikan.
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Tabel 4.29 Persentase Tanggapan Pengguna
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.

81 5

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

81 5

 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.

81 5

Serupa dengan kedua tabel sebelumnya, Tabel 4.29 juga memperlihatkan

adanya tingkat penerimaan responden yang sangat tinggi (ketiganya 81%)

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.

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 4.30, 4.31, 4.32, serta Tabel 4.33. Tabel 4.30 menunjukkan bahwa

setengah dari keenam aspek yang ditawarkan sebagai bagian yang perlu

dieksplorasi oleh seorang pimpinan lembaga pendidikan diterima oleh responden

dengan kategori penerimaan sangat tinggi (di atas 80%). Setengah aspek lainnya

memiliki tingkat penerimaan sedang hingga tinggi (62 hingga 76%). Fakta ini

menunjukkan bahwa aspek-aspek tersebut sangat perlu dieksplorasi oleh seorang

pimpinan suatu lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan kinerja

pendidikan.

Tabel 4.30 Persentase Tanggapan Pengguna
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 81 5

b Peta jenis, jenjang, dan pendidikan sumber daya manusia 76 10

c Peta kebutuhan kompetensi dunia kerja 62 24

d Program pendidikan / latihan 81 5

e Ketercapaian program pendidikan / latihan 81 5

f Rasio jumlah sumber daya manusia dan kuantitas pekerjaan 71 14

Tabel 4.31 Persentase Tanggapan Pengguna 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.

81 0

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

81 0
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Tabel 4.31 dan Tabel 4.32 memperlihatkan adanya penerimaan responden

dengan tingkat tinggi hingga sangat tinggi (71% hingga 81%) terhadap contoh

penyusunan fakta menjadi data dan pengolahan data menjadi informasi bagi para

pimpinan suatu lebaga pendidikan.

Tabel 4.32 Persentase Tanggapan Pengguna 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.

81 5

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.

71 5

Penerimaan dengan tingkat lebih rendah, tinggi hingga sangat tinggi (81%

hingga 71%) diberikan oleh responden terhadap contoh penggunaan informasi

untuk pembuatan keputusan pendidikan oleh seorang pimpinan lembaga

pendidikan. Fakta dalam ketiga tabel terakhir ini memperlihatkan bahwa contoh

penyusunan fakta menjadi data, pengolahan data menjadi informasi, serta

penggunaan informasi untuk pembuatan keputusan pendidikan dapat

dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan instrumen

perkuliahan Sistem Informasi Manajemen (SIM).
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Tabel 4.33 Persentase Tanggapan Pengguna 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

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

71 5

 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.

67 10

Tabel 4.34 Persentase Tanggapan Pengguna
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 4.35 Persentase Tanggapan Pengguna
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 meliputi

manajemen dan teknologi 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

4.34) sedangkan seluruh fokus materi teknologi informasi memiliki tingkat

penerimaan 100% (Tabel 4.35). Dengan demikian, fokus-fokus materi untuk

kedua materi penunjang ini sepenuhnya dapat digunakan dan dijadikan pedoman

dalam pengembangan materi perkuliahan SIM.

Terkait dengan aspek dalam Tabel 4.34.di atas, beberapa responden

menambahkan aspek pelaksanaan manajemen administrasi dan evaluasinya.

Sementara terkait dengan aspek dalam Tabel 4.35.di atas, beberapa responden

menambahkan aspek instrumen, praktek penggunaan aplikasi komputer,

penggunaan sistem web, dan pemanfaatan internet.

b. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan Isi Silabus matakuliah Sistem Informasi Manajemen (SIM),

sebagaimana dideskripsikan secara eksplisit, disebutkan bahwa matakuliah ini

menekankan lulusannya untuk memiliki empat kompetensi utama. Keempat

kompetensi utama tersebut mencakup: (1) mengumpulkan fakta-fakta, (2)

menyusun fakta menjadi data, (3) mengolah data menjadi informasi, dan (4)

memanfaatkan informasi untuk pengambilan keputusan pendidikan. Sementara

itu, ada materi penunjang yang unsurnya dapat direduksi dari nama matakuliah
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ini. Secara teoritis, dari nama matakuliah, Sistem Informasi Manajemen, ini perlu

dibahas pula mengenai materi: (5) manajemen dan (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 materi pokok dan dua materi penunjang di atas.

Dalam domain pendidikan, pengguna lulusan mata kuliah ini dapat berasal

dari kalangan praktisi, pengembang, dan pemerhati pendidikan. Praktisi

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

dan para pimpinan di lembaga pendidikan. Sementara itu, pengembang

pendidikan meliputi para peneliti dalam bidang pendidikan. Pengguna terakhir,

pemerhati pendidikan dapat siapapun yang memiliki kepedulian terhadap

perkembangan pendidikan.

Jadi, dari sudut pandang para pengguna di bidang pendidikan, kompetensi

untuk matakuliah Sistem Informasi Manajemen (SIM) seharusnya mencakup

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. Sudut pandang ini sejalan dengan Rokhmat

(2015).

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, patut dipertimbangkan bahwa sistem

informasi manajemen ini dapat pula dimiliki oleh individu-individu

penyelenggara pendidikan dalam suatu unit kegiatan tertentu karena sejumlah
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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 atau dosen dalam rangka meningkatkan kualitas dan

efektivitas pembelajarannya. Kompetensi pengguna Sistem Informasi Manajemen

di atas merupakan suatu prediksi yang kebenarannya perlu divalidasi tetapi

simpulan ini cukup masuk akal.

Sejumlah buku Sistem Informasi Manajemen (SIM) memberi penekanan

pembahasan pada pokok materi yang berbeda dari susunan pokok materi pada

alinea di atas. Hal ini dikarenakan, secara umum, dalam buku-buku di atas,

disusun materi 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 dalam rangka mendukung pengambilan keputusan-keputusan

pendidikan. Pada 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. Contoh fakta tersebut, seperti: Zakiyudin (2012) menulis

buku SIM yang menunjukkan bahwa buku itu tidak diperuntukkan untuk

pengembangan dunia pendidikan tetapi lebih diorientasikan pada dunia

perkantoran secara umum. Buku ini lebih menempatkan materi pokok
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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 memiliki 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, sekali lagi, pada umumnya berorientasi profit.

Atas dasar kesenjangan ini, dilakukan analisis pokok materi yang perlu

dibahas dalam perkuliahan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dapat

mempertemukan antara deskripsi teoritis dengan kebutuhan para pengguna di

kalangan pendidikan pada khususnya yang pada akhirnya dapat dijadikan dasar

dalam pengembangan buku Sistem Informasi Manajemen untuk digunakan

sebagai buku pegangan mahasiswa dan dosen dalam 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 (4.35), 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. Kemudian, 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
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melalui panduan pengisian angket tertutup dan terbuka 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 sangat tinggi, di

atas 80%). Namun demikian, untuk proses penyempurnaan, mengisyaratkan

bahwa pengembangan materi SIM harus tetap dilakukan secara

berkesinambungan untuk sebagai proses adabtasi terhadap dinamika kebutuhan

para penggunanya. Hal yang perlu diingata adalah bahwa penentuan materi SIM

tetap harus dalam koridor untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan yang

bersifat non profit. Apabila memerlukan orientasi profit, pastikan bahwa hal ini

semata-mata untuk kepentingan penguatan dan optimalisasi pengembangan

pendidikan itu sendiri.

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. Akan

tetapi, untuk kepentingan pengembangan ilmu itu sendiri, maka dimungkinkan

pengembangan materi Sistem Informasi Manajemen yang sedikit keluar dari

kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh para pemangku kepentingan,

khususnya pemerintah yang berkuasa saat itu.
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BAB V.
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Mengacu pada data hasil penelitian dan pembahasannya maka dapat

disimpulkan bahwa materi pokok esensial dalam matakuliah Sistem Informasi

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

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

penggunaan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan pendidikan. Keempat

proses ini harus diorientasikan pengembangan pendidikan yang berkenaan dengan

pengembangan kinerja para tenaga pendidik (guru), pengawas pendidikan, kepala

sekolah, widyaiswara pendidikan, tenaga kependidikan, dosen, serta pimpinan

lembaga pendidikan dan para pemerhati 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. Hal lain yang juga perlu diperhatikan

adalah bahwa pengembangan materi SIM bersifat non-profit dan jika karena suatu

keharusan sifat profit digunakan, maka profit ini semata-mata untuk memberi

penguatan dan pengoptimalan pengembangan pendidikan itu sendiri. Jadi

pengembangan pendidikan merupakan orientasi utama, profit boleh ada, tetapi

profit itu digunakan untuk penguatan pendidikan bukan sebaliknya menjadikan

pendidikan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain.

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.



55

DAFTAR PUSTAKA

Bagian Akademik Prodi MA, (2013). Buku Kurikulum Program Studi Magister

Administrasi Pendidikan (MAP) FKIP Universitas Mataram. Mataram

University Press.

Creswell, J. W. & Clark, V. L. P., (2007). Mixed Methods Research. USA: Sage

Publications, Inc., 76–77.

Kumorotomo, Wahyudi dan Sibando, A. 2001. Sistem Informasi Manajemen.

Yogyakarta : Gajahmada University Press.

Minium, E. W., King, B. M., Bear, G., (1993). Statistical Reasoning in

Phychology and Education. New York: John Wiley & Sons, Inc., 488-

489, 579.

Moekijat. 2005. Pengantar Sisitem Informasi Manajemen, cetakan ke-9. Bandung:

Mandar Maju.

Riduwan dan Kuncoro E. A. (2011). Cara Menggunakan dan Memakai Path

Analysis, Bandung: CV Alfabeta, 20-22.

Rokhmat, J., Muntari, & Baharudin, (2014). Pemahaman Informasi

Pendidikan bagi Guru Wajib dan Peminatan Berkategori Perempuan dan

Laki-laki di Sekolah Kejuruan Bisnis dan Manajemen SMK Negeri 1

Mataram. Lembaga Penelitian Universitas Mataram.

Rokhmat, J., Sukardi, & Zulfikar, M., (2015). Analisis Pokok Materi Esensial

dalam Perkuliahan Sistem Informasi Pendidikan di Program Studi

Magister Administrasi Pendidikan ditinjau dari Kebutuhan Para

Penggunanya. Lembaga Penelitian Universitas Mataram.

Suharsaputra, U. (2012). Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan.

Bandung: PT Refika Aditama, 82-84, 161.

Zakiyudin, A. 2012. Sistem Informasi Manajemen, Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana

Media.

Moeheriono, (2012). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, edisi revisi.

Jakarta: Rajawali Pers.



56
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Lampiran 2: Daftar hadir responden



65



K hl\l llN.l-tlt l.\\ ltlSli'l. .l 
l- K\(Jt-OC I, DAN PLNDI t)l K.\i\'l l\(i(; l

T 
INIvE IiS I'I-AS \'lATA RA]VI

LEMI}AGA PENELITIAN
Jl. Pendidikao No.J7 Matrr:rn \Tlt,Tlp.(0170) 641551, 638265

Fa\. (0370) 638265.e-orril: Itmlit urfttItu

S T I RA'T PI.] R.'AN.J I AN I'EI--\ KS.\ \.\A\ PIN U(;AS,\N P 1:N ELII'IAN
IIAGI DOSEN Dl LINGKI-'r"GA\ t NlvEl{Sl'l AS }lA'fAItA}'I

Strll{Blilt D,\N,\ DIP.\ Itl-l t \lVIllsl'[.\S \1,\'l'\lt,\\l
'1 .\llt N ,\\(;(;,\l{.\\ 2016

Nomor : I (rfJ I/SI'-ltl-t /t '\ I ll.l 2.2/l'l-/2{) l6

) iurt hcrlar,l:r 'rrn.-:rrrr di h.rrilh irri

Nanlr

, Jabalan

A lanlal

: lr. H. Anriruddin, M.Si.
: KetLra Lenrbaga Penelitian Univelsitas Matararn

:Jl. Pendidikan No. J7 Mataranr

I . Narna

2. Nanra

l. N anra

A Ia n'r at

Bertinclak dan untuk atas larra Lembaga Pelclitian Universitas lvlataraIn selaniLrlrl'a dalan Strrat Perian-jian

Pelaksanaan Penusasan Perrelitian in i disebut Pl lt;\K PLI{.1'AN'IA:

da rr

: Dr. Joni Rokhmat M.Si
: Dr'. SLrkardi l\4.1)d

: Dr. M. Zrrlllliar \l.Si
: lVlasistcr Adrninistrirsi l)ertlidrl.rtn. Lr\lt.'\l\1..11. I)errtlidikirrt \o. -i7 N'lataratlr

lVlasing-ntasilg bertindak rrrrtuk dan alas nilna dilirrra sc'riLlili serlil st:kali{lr\:tbltltiti I'cseltttttllan tlalatll

tearrr ker-ia ),als selaniutnva clalarn SLrrat Per-jan.jiau Pelaksanaan Penugasan irri disebut PIHAK KEDLIA.

Surat Pelihnjian Pelaksanaarr Perrugasan Penelitian irti berdasalkart keprtdl:

l. Keputusarl Rektor Universitas l\4ataranr Norrror'; ll-11/PT2l.H/HK.01.06/199.1 tentang Penlbeltukan

Le rrrl,ag2 Pet:eirtiatr L \R.\\4.
2. KepLrtusan Rektor t-iniversitas Mataranl Nornor: ll90/UNI8/KP/l0ll tcntang Perlgangkatan Ketua

Lembaga Pengabdian kepada Masl'arakat- Ketua Lenbaga Penelitian sefta Ketua dan Sekretaris

Lembaga Pengem barrgan Pend id ikan Un ir,ersitas Matatatn Periode 
-fah 

Lrrr 20 I 2 - 20 I 6.

I Keputusan Rektor Unir.ersilas Ma(aranr Noltor': j l5-.1,/LlN l8i 11K.00.0 | /1016 Ie rrlarrg Pe ngangkatarl

Nanta-nanta Peneliti clarr .lrrdLrl Penelitian Dosen ,:li [-irrsktrngan Urtirersita: \latarant 
-fahttn Attggaratr

2016.

Pada hari ini Rabu tan-qgal Empal bLrlan Mei trlrtrr tluir ribu cn:tnr bclas kedLrr hclah pihak telah selrritr

dan bersepakat unttrli ntcrrqil.alkiln (liri !itlu Leltirrlrr 1:rnl lain ilitlitnt \trntt l)ctiirrliirttt I'claksittlltlltl

PenLrgasan Penelitial bagi Dosen cli Linskirrrsrrrr I rirer':i1as i\lrtaratrr. SLtttrber L)ana DIPA tsLt,

Universitas Matarant Tahirrr Anggalan 1016. denqarr kctenlrtrn dan srrtttt-sraral rebitgttirttittta diatrrrdalaltl

pasal-pasal sebagai berikut:

l'asal I

LTNGKTJP KECIATAN

t/

W$



( l) plllAK Ptrl{ l,\l\1A nrentbe ri lusas kcpatla I'lllAK l'.1-l)UA Jrrrt l'lll \K htl)t .\ rrrcrrcrirllit ttrgil\

tersebLll lntuk nrelaksanakal dan sebasai pcnungtunu-iarrab pclul',satraatr l)enelilialr raue bcrjLrdLrl:

..l,engenr bnngan Buku Ajar Sistem lnfornrirsi illanajernen [.]nluk Progranr Studi N'lagister

Atl rn inist rasi Pendidiknn".

12; Pelaksanaan penelitian sebagainlana dinraksud pada a)at (l). nterrgacu pada Proposal Penelitiart -ranu

telah disetujLri oleh Lenrbaga Penelitian UniYersitas Mataram sebagairrana tercalrttrrr.r dalanr larnpiran

clan rrerupakan bagian lang tidak terpisahkan clari Surat Perjaniian Pelaksanaan Penttgasan Perrelitian

in i.

Pasal 2

PFi\II]IAYA.\\

(l)plHAK Pt:l{ lANf A nrenthcrililr tlarr:r rrnlrrk krgiirlirf 'chatrtirtrtttit rlitlllL'tt.l l)il(lir l)rl5al I 'rht:ltt
Ilp 15.000.0{){).- (linra belas jultl rupiah) rarrg dihehaDlian padlr DIP.\ l}1.[' l'nirersilas iVlrlarant
'l'ah u n Anggarau 2016;

(2) Pembayaran dana penelitian sebasain'tana clintaksLrd pada pasal I a\at ( l) oleh PIHAK PERIAMA

liepada PIIIAK KEDUA dilakukan secara berarrgsur nrelalrri 2 (dtra)tahap sebagai berikut :

a. 1-ahap perranra 80,2, r llp 15.000.000,- : Itp 12.000.000,- (l)ua belas iuta [upiah) setelah Surat

Per.janjiarr I)elaksanaal Penugasan Penelitiar ini ditartla larqani oleh kedtra belah pihak:

b. Tahap kedrra 20,/n x Rp 15.000.000,-: Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupi:rh) setelah Pll-lAK KEDtiA

ntenyerahkan laporln-laporan pelaksal]aan kegiatarr clan dol.ttnten-dolitttnetl lititl sebagritrrrltl't

disebutl.an rlalanr Strrat I)er.jarr.iian Pclakslrtaar I)cnrtgasittr Pet:clilirtn irri kc|lda I'lllAK PEIi I AlllA

l'asal J

KEW,I.,IIt}AN P,\JA K

Segala sesuatLr yang berkaitan ilengan Pa-iali bcrupa PPrt dan/ataLr PPh nrerriatli tarrggtrrrglau'ab PIHAK

KEDUA dan harLrs disetorkan ke Kas Neqa|a sesuai dengan keterrtuall l)elilltlran perttttdang-undangan lang

ber la k u.

Pasal '1

JANGKA WAK'TU PEI,AKSANAAN KECIAl'AN

Janska lakt1 pelaksanaau kegiatarr penelrtran sanrpai selesai 1009i,. relltitrttrq sciak ditarrclatangatti !iLrrat

Per.ianiian Pelaksalaan Penugasan Penelitian irri pada ranSgal 04 Mci 2016 datl berakhir sanlpai dellgan

tanggal 05 Desember 2016.

Pasal 5

'I'A'I'A CARA PENGELOI--rtAN KEtjANCAN Hlll^tl Pl'lNUl't'l IAN

(l) Pengelolaan keuangan hibah perrelitian dilakukari secara sualelola oleh PIHAK KEDtIA dan

berpedonran pada prinsip-prinsill penuelolaarr hlock grutl/. ,\ai-u
a. Menerapkan prinsip keterbLrkaan.juiur. denokratis. akuntabel. et'ektifdarl eflsicn:

b. Pertanggungia''raban kettangatt lrarlts sesitai dengan pcraturatl rarlg lretlaktr:



c. penrbrrktran I\eUirt!.ll r Perr.'litilrl lrirrrr. ttr.eftltti \rrrlg ll(lill' tli\ill(ll\illl (l.ll1-:llrl ltctlllrrrltrltlt

kcuarrgatt lainnla:

e. Mer\usurr rekapitulasi per)ggul]aan keLrangart. te|rllitsLrk pa-iak-Pa.irtk latlg llatirs di[ralarkarl kepada

kas Negara. dalan. be,,tii Laporan [)enr:gLrrtaltt t(ettatrgatt l'enelitian diserrai bLrkti-bLrkti

pentbararan ktritarrsi lanu asli clan slah: dan

f. Lapor.an Penggurrarn KeLrangan PeDelitian lrarLrs ditandatan-!Iani oleh I'll'lAK KEDtjA datr

diketahLri/clisr ahkan oleh PiHAK PERTAMA.

(2) Laporan Penggurraan KeLrangan Penelitiarr harus clisarllpaikan kepada PIIIAK PERI'AVIA denS.an

pergaturan sebasai berikut: (

a. Laporan pengg naan keLrangan penelitian 809i, (tahap Pertanrir)- lanu berisi [ekapiltrlasi darr ritrtirttl

pengsur.ann\. drlarr [rc,nt]rk .s,ft c.pr lir,nrat pdl- s!-11a dalaltt bctrlLrk /irarl c'r17rl ranu dis'.'rtili

fotocolrr btrkti llctltbltlllt.att lttitansi petllbirlltl.lll] \ill]!l:)ah. tlisctallkltrt l'elllrtlir l)llI,.\K PI:it |\\1 \
' sebanrak-3 ltila)eksenrplal sr:lanrbarlatttbaltrra l5 Ol'itober 2016: tlan

b. Lapr!)rarr pengltunzral] kerrangan penelitiart l0{)9'r,. rang berisi rclirpittrlasi dan rin'i'rrr

penggtlllaanlll a tlalaln bctllttk strl r''rlri l'rttllltl lltll- sertit tlitlitrlt hctllttl ltrtr'l t"1'-t \allg di'efllli

btrkti penrhalar.an Lrrirarrsi rarrlr asli ilu ,1rrlt. rli.crrtlrlirtr kcpa.la t'lll \K l'lrltl:\\1,\ sctranrll' 'l

(tiga)elselrllllal(salu\'angasliclatlt]ttilli)lo.oP\)sclittltbat-lllttlllitlttral}51)tscnllrer2{)I5.

Pasal 6

HAK DAN KI,,WAJTBAN

(l) Hak dan Ketra.iiban PIFIAK PERTANIA

l. Hak PIHAK PERTAMA
a. IVlelrtperoleh data dan intbrnrasi larrg clipertleh dali hasil keqiatarr perlelilian riirtg dilaksanakatr

oleh l'IHAK KIIDUA:
b. lv.lel]]iIla dan nteIerinta laporan lapo|an secala periodik tllctlgctltti pelaksallaall ke!ialarl

penelilian lallg tlilaktrkan oleh PIll,{K KEI)tiA'

2. Keu a.jibarr PII{AK PEIII'AI\IA
a. Menl.alur.kan []antuan da a penelitiun kepacla Ptt IAK KEDL.iA, sestrai Pasutl 2 SLr|at Periirrr jiart

Petalisanaan Pc'tltrgasan Penelitiarr irl i:

b'Merlgarvasi.melllall[aurlannlengevalttasikegiatanpellelitianlartgdilaksarlakanolehPltlAK
KE D UA.

(2) Hak dan Keua.iiban Pll{AK KEDUA

L Hak PIHAK KEDUA adalah tneneritna bantuatr darra/uang dari

2 SLrrat Pcrian-iian Pelaltsanaan Penugasan Penelitian ini'

2. Kerva.jiban PIHAK KEDUA

a. Melaksanakan clan nrenlelesaika| liegiatan sesuai dertgan -iadtral dan batas rraktrt lang Ielalt

ditetapkan dalanr SLrlat Per-iarrjiarr Pelaksanaan Penttgasan Penelitian ini:

b. Bcrtanggungiarr ab penLth terhadap pembelan-iaan dana/trang bantLran penelitialr )'ang telah

diterinra dar.i pIHAK pERTANIA sesrai iiengall Surat I',elianjian Pelaksatraarr Penugasatt

Penelitian ini tian peratLrran llettttrdlltti.latl r arlg irtrlaktr:

c. Berkeua-iiban tnetnbarar p:rjlL bertrpit:

l) Penlbelian bat.attu datl.jasa dikerlakart [,Ptl sebcsar l0.lotlarr t)I)ll l)asal ]]:tbcsar, 1.59i:

PIHAK PER'IAM.A. sesuai Pasal



31 llclrrlja lt,.rnrrrarirrnr riikcnakan l)l'lr I'ir.lrl ll.,.lett::iltt kelcllttrllrl ttttlrtk ttrlott:.tlltt lll 5!, brr{r

yanu ntcrrriliki NI)\\l,claI (r"'i, hlrsi ,rtrrr!l titllrl rrre1lrililii \l)\\l)-:crla Ilrlllrk qolorlsall IV

schc:ul I 5o i,:

I ) l']aial-Paiak laitt sestrai kclellltrilrl r lttlt bcr litktt.

d Berkerrujiban nlcnqentbitlikan sisa dan;r ullltg \ilns tirlirk tlitrcllrrliaklrtl kci)xdil l']lll.\K

PEI{IAivlA untuk kentttcliatt disetorkan ke Kas Bt-ll Uniret:ilas \lalarattr:

e. Met)\erahki r kepada .PlllAK PERTA\lA bLrkti tlsik ltra[an pettelitiatl rang di.ianlil..arl

sebagailrarra ilirnaksud dalanr Pastrl 7 Surat Perian-iian Pelaksanaatr l)ettugasalt Penelitian ini:

f. ivlelapurkan kepada Plt'lAK PERI ,\\1A lentallg perken]baruaD publilasi a ikel ihniah dan/aiatr

pe|olehaD Paten secitra berkala pada setiap akhir tahtrn anegirran ber-ia'tan:

g. Menlpresenlasikan hasil penelitiarnya patla senrinar y'ant akatr dilaksarraliarr oleh Lenrbar:rr

Penelitian Lllliversitas l\,latarant dall,/ata Fakrrltas/P|oglanr Stircli dart,/atau Progranr Pascasatiana

dar/ataLr Progrant Vokasi:

h. [Vlenrbcr.ikln clata. infbrrrrasi. tlan keterarrgan secara benar darr.jtrjrrr kepatla l inl \4ortitorirl!. dllrl

Eralrrasi (ntr',rrcr)larrt Lrerasal clari l-cIrbirga l)c1l!'liliaf I rtitct'itir. \]irtarllllr dxll''a1rtr \ilrlll
ditLrrt jtrk oleh I']lllAK I'}Elt IAIVIA:

j iVlenaati le{rrranlperirlgatarr lerlLrl is ) arlq disanrpaikan olelr

j. i\'lcrnbtrat []uktt ( rtlalatt llitrirttt l'ctrclitiarr {/r,,'1/'r;,rl ) scsrtrri

Peljanliirn l'elaksatriatt l'ertLtltitsiltt itli:.littt
k N4cnllnrpail'ittr lirporart litporatr Lcpada l'lIIAK I'Ll{IAN].\:'csttar

9 SLrral I'er jartjial1 [)elak:arlal:tl I)ctlttl]itsatt I'erlclitilrrl iIi.

PIII.\K T'[R I A\'1A:
l,ljl(IlLrillr P.trllt l)lt:itl9ltlltl ( i ) \L rlrt

\ i rs te, nraklub ilalarll l'itslrl

Pasal 7

LI-IAIIAN PENl]LITIAN

( l) PIHAK KEDLjT\ harurs nrenshasilkatt lttaran penelitirltt berupa:

Bukti tlsik luar.al penelitian setragainana tercanlr,u'r pada a\at (l)- lraltrs diserahkarr oleh PIIl\l<'

KEDUA kepada Pll-lAK PERTAlvf A selanrbat lanlbatn-ra 05 Dese nrbcr 2016

Apabila PIHAK KEDUA tidak nrenyerahkan luaran penelitiarr seLragiritttana disebutkan pada ayat (1)

dan ayat (2) kepada PIHAK PERTAMA. rnaka dikerrakan sanksi berupa:

a. pli{AK fdOUe tiaak lagi berhak .renerirna dana penelitian talap l.edua (20%) dari. PIHAI(

PERTAMA' sebagainlana telah disebtrtkan dalanl Pasal 2 a)at (l) btrtir b' darr dana tersebLrt akan

dikerrbalikan ke Kas BLU UNI{AM: dan

b. pIHAK KEDUA tiriak dipelkenankarr rnerrgaitrkan Lrsulan peIclitian trrclaltri [-etlrbaga Pettelrtr'rrr

Uni!ersitas N'latarart Lrettttrul-tttl-ttt selatrtl ] (dtla) talltln

l'asal lJ

Nt()\ ORIN(;

(t)

(3 )

No. Jenis Luaran Penelitian Bukti Fisik

Lualan Waiib:
Bahan aiar/clrafl bLrktr ajar'a Bahan Aiar

b PLrb lilias i llnr iah

an Tanr lrahan:

Arikel ilrnialr -\lrrs dirntrat dalanl
jtrrnal/pirrceditrt sct'ttittltt ttasioltal.

Lua
3

b



(l)

(l)

(l)

(2)

( j )

\4onirorirrg rlan elalLrasi pclaksanaan penelitiart dilaktrLart oleh I'lllAK PLI{lA\1A kepada PIll,\h
KEDU;\ darr xtill olelr Iinr \l6rrittrring dan l:ralrrasi (\'lorter')r'angclitLrnitrkolelr l'ltl,\K I'ERIAiVIA:

Hasil ntolitorinq l1e1-iacli acuan LrntLrk penirnbantilt pettdattaal) basi ttstrlatl perlclitiall tahLllr

l',erilrrtrrr.r.

Ptrsal 9

PEI,APOI{A\

Laporar terd iri atas: (

a. Laporart ['enggttnaan Keuanqan Penelitiarr:

b. BrrkLr Catalan Harian Pe rtelitian (lttghrx.tk).. tla'r

c. Laporan I'enelitiarr.

Laporan PenggLrnaan Keuangatr Penelitiart:

a. Lapor.an disusun dengan berpedontan pada prinsip-prinsip pengelolaan hlotk grunt sebagaintana

disebutkan dalam Pasal 5 alal (l) Surat Per-ian-iiarl Pelaksanaan PettLtgasan Penelitian irri:

b. Lapolan tiiseraltkan liepada PItIAK PER-IAMA sebatllak 3 (tiga) eksernplar.

c. \VaktLr penreraharr Ialtolarr oleh PII'l.AK KI:DUA kepada Plll;\K PI:l{ IA\1/\ setrasaitnatta diattrr

pada Pasal 5 e\at (l)SLrrat Periarriiart Pelaksattaan Penttgasatr Penelitian ini: dan

cl. Apabill PIHAK KEDtiA tidak nrelalirrkarr sehaqainrara disebtrtkrn pada Prsrl 9 arat {l) trtrtir a l.r

dan c di atas. rnaliir PIll.\K l,l t{1,\\1.\ berlrirk rrcnr(r(ong 1i",, ilttritrrtlll tlitrllt |erltlitiarr I)lll\l'.
KEDt-lA trrtttrL pe trr ba-r ltt litt pltjak r attg ltkatt disctorLltn ke ka: i\c1lrtta.

Ilnku Catatan l lariart I)enelitiar \lothrxtk).
a. DisLtstttt bcrdasarkatl tahapan-tahapan Pelaksanaarl lielliatarr penelilianl

b. DitLrlis tangan asli nlenLtrut Ltrutan: lanqgal clan brtlatr. ttatna kegiltan. hasil liegiatan. kendala. rirrn

lain-lair l ang dianggap penting:

c. Buku Catitan Ilarian Penctirian (.l|ghook) tenlang perkembangan l(esiatan perrelitian tahap pertarrla

(80%). cliserahkan kepada PIHAK PERTAN,lA seban)ak i (1iga) eksenlplar (tblocopy) selarrlbat-

laurbatnl.a 15 Oktober 2016:

cl. Buku Caratan Harian Penelitian (togbook) keseltrruharr (100%) kegiatan penelitiarl. diserahkarr

kepacla PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (fbtocopy) seIarnbal-larnbat|) a

05 Desenrber 2016. seclangkan iogbook lang asli disintpan oleh peneliti seirasai dolitttnett.

Laporan Penelitian:

a. DisLrsLrrt berdasarkan ltasil pelaksarlaarr kcgiatan pcnelitiln:

b. Laporan harus ntengg.arrrhilrliiut tentan!. kcscltrrLrllttt proscs ltclltksatlllllll I'esiillllrl dari llasil llrr.il

penelilian \ ang lelah {licapai:

c. Laporan yang disarrrpaikan harus sesrrai cieng.an proposal rang sudah tlisetLrjtri oleh PIHAI(

PERTA M A:

d. Laporan disusur sesuai dengan tbrntat dan sistematika Laporan Penelitiarl- sebaqaimara telah

diterrtr:lian dalar-l1 bLrku Panduan Pelaksartaan Penelitian Strrlrber Dana PNBP dan Suadarrx

Urriver.sitas Marararn Edisi lll. yang ditelbitkan oleh Learbaga PeIelitian Universitas Mataratn

Tah un 2014.

e. Laporan harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk /rra-rl copl, sebanyak 6 (enanr)

eksenrplal diserlai rol crp|n1,a (l keping CD) kepada PIHAK PERI-AMA selantbat-lanrbatnva

05 Desember 2016: dan

f. Perryeraharr Lapor.an Pencli{ian oleh PIHAK l(EDt,rA kepada PIHAK PLR-t.AN4A. ltatus disertrri

dengan dokunren la in berupa:

1) BLrkti tlsik lu;rran penelitiar. sebasairnana dirnaksud pada l)asal 7 Surat ['eljartiiair Pelaksattrtatl

Perrrr,-'l.art Pertelirratt irti:

(1)



2) [.altorari lte n grlrrrrtra rr ketrangan I]r-neljlialr l(X)lrn- dalarr i.rett{ttl /tra-rl c',7ri sebltnl'ak I 1tiga1

eksentltlar (iatLr \ans lsli clat clua l6tocopr ). scbagairnana dirrraksLrd cllilattt l)asal 5 a\at (l)
bLrtir b SLr[at l)crjal]jirrt Pclaksattaar PL'r]ugilsrlrl Penelitian ini:

3) BukLr Calatarr llarian l)enelitiart (!oghookl sebanlak I (tiga) eksenrlllar (tbtocopr )-

sebagainrana dinraksrrd dalanr Pasal 9 alat (3) butir d Surat Perjanjian Pelaksanaan Pertttgasatr

Perrelitian in i: dan

4) Satu keping CD ranit herisi fite c'lektronik (lornral ''pdf') Lapolan Penelitian (htrtir e) drn

butir I ). l)- iefta -.1) di atas.

llnsal I0

P I ttt ]lr,\ I l.\N I'll\ l.ll.l tlAN

( l)...{pabila I'}lllAK KI'l)t ,\. kllcnlr satrr rlrrrr lrrir llrl hcnttaksttd tttctrtLralt Irclrtkritttltltrt. !Lrdttl. irrrrll'.rl

\vaktu. lokasi penelitian- dalt;a{aU firn Pcneliti plda l)clill\5irri ln perteliliarr rattq tclalt discpakati rlalrrrll

SLrrat Perianjian Pelaksanaan l)erruqaiurr Pcnclitiarr ini. rnaka I'lllAK K[:l)L]A hlttLts tttencr]Ltkarr

perntohortan perubaltan tersebLrl sccaril te ulis kepada PIIIAK PERTAMA.

(l). Perubahan pelal(sanaln pelelitian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal l0 a)at (l)di a1as. dapal

dibenarkan bila telah rnendapat pcrsetujua,r lebih dahLrlu secara tenulis dari PIHAK PERI-AN'lA.

(l) Dalarrr hal Ketua Pelaksana Penelitian tidak dapat nrenl'elesaikan pelaksanaan penelitian irri

sepentrhny,a. maka PIHAK I(EDUA halLrs rner)epaLati dar nrenun-juk penggantinla larr-rr berasal dari

angg(lta titn pcrrcliti lall belkoutpoten tlllanr hiclnrg penelitiarr 1c[5cbul ittils pcr:cttrittitrr I)lll\1"
PE RTANlA.

Pural I I

H.\K.\1-AS KE K,\\',\{N IN'TF]LEKl't'A I,

( l) Hak.Kekalaal lntel!'ktual lang dilrasilkan tlari pelal,sanuarr pertclililn ini. tliatrrr clarr iiikelolr .u\tr.ri

derlgan peraturan dan perurndang-Lrndangan 1,ang berlaku dan dirnanfaatkan sebesar-besarnva Lrrrtul(

pellksanaan tridharnra pergLrnran tinggi di tJnirersitas lvlataran'l.

(2) Dalam hal terjadi runlutan dari pihak hirr atas penggunaan suatu teknologi tertentu oleh PIHAK

KEDL.IA dalarn rangka pekeljaan berdasarkan SLrrat Perianjian Pelaksanaan Pettugasatl Penelitian irli-

rnaka PIHAK PERI-AiVlA terbebas dari segala turrtutarl pihak lain tersebut.

Pasal l2

P E RA LA.I'.\ N I L NI I A }I I),\ N Tt-'\ It.\N G I N" \' E N T A It I S

( l) Peralatan ilnriah dan balang inventaris. pe ngrilaarnvr dilaksanakatt Lrleh ['IHAK KI.DUA. r atti-l

berpedorrart pada Peraturan Perttndangatr r attg berlaktt.

(1) SenrLra hasil penelitian berLrpl peralatan dan'ltau barang irrrentat is lrrrg dipcroleh tlltlalLti anssarrttt

penelitian iri aclalah nrilik Lrnirelsitas \,1alaranr \lrs dapat dihibahkarr licpatla

institusi,/lembaga,rtttasrarakal nrelaltri Sutat Kelclartgrttl I liball.

Pasal lJ
KEADI\AN KAI{AR (l'ORCE MAJEURE)

(1) Keadaan kahar r,Orcc nujeurel atlalah suatu keaclaan lang terjadi di lLtar keltendak kedtra belah pihal<

)aog rnempengaruhi pelaksanaarr Surat Per-janjian ini sehingga pekerjaan yang telah clit.'rrtukan dalarn

Surat Perialjian Peiaksanaan Petrttgasan Perrelitian ini nlen-iadi titlak dapat dipenuhi.



(l)

(l )

(l)

llal-lutl ranu tcrrlltstrk kclt(litill I'itltitr t/t)ttt tnttjtut\').thll{llilllilllil 1cl(illll{llll l)il(lil il\ill tl)I)lr:lrl ir i

adtltll pcl)e1ytulll. kcll\sltilt. rerolrr,i. berielrrtt lrllrnr lbitttjit. gctttplt bttltli. l)lttllti. grttttttlu lllclctLt'.

lanah lorgsor. rvabah pcnrakit iiatl atlgitl 1()patl)- pclllogokall. kcbaLarall dall ganggLlall irldtl\lri

lainn-ra. sena keailaan laittnra sesLlaiden-gatl PeratttTatt Perttndattgall ranq bcrlaktt

KeterangaD tentilnq kebenalilll ldanla keadaan kirltrr Ilitrte,r(/?1,ci sebagailllflna tercanttllll pada a\41

( l ) dan al at (2 ) Pasal irri harus dibuat oleh inslansii peiabal l ang berrr enang

Apabilarerjadi keaclaan kahar (fitrt.e nttrjttrrc) sebagainrana tercarllunr Pad:r a\at(1)danarat(2) Pasal

ini. rnaka PIHAK KEDUA \raiib nreruberikal laporan tertulis kepada PIHAK PERTAI\'1A palirr'-r

larnbat ll (ellrpat belas) hari kalender.setelah terjadinra keadaan kalrat tersebut" trllttrk kenrttdian

d itindaklan jut i o leh PIIlA K PERTA\,14.

Pasa I l-l

\\\KSI

('1) Apabila batas uaktu iltbisrrrl nursl penclitiun ini I'}lll.\K l(t'l)t .'\ beltrrrr.itrua tncnrtlallliltr lrrl.il

peker-jaan iclillul]lt)a keparil t'ltl,tK I)l-.ltl.\\1,\. rrrrrkl l)lll,\K Kl:l)|. .\ ilike akatr '.letrtla 'cbesitt
l/t000 (sarLr pe_.r1rii; seri,rp lrrri liercrla rbrrlirn teIlritrrri.r dlri tallg.grl.iirtrrl] lerrrl)o lrttrg lelrtlr d-itctrrpkrrrr

(tanggal 05 Desetnbcr l0l(r) sarrrllai sctirrggi'tiIggirrra 5o'; (lirrrir Pcr'ctr)elitri rrilai Strritt [)tt ;'ttrjr'rrr

Pelaksanaar PenLtgasan Penelitiart in i.

(2) Apabila PIHAK KE.llUA titlal, Irenrc|alrl,irrr laPorar h,rsil perelitirrr dalarlr IklliI tahtrn lrlsgararl \arrs

sedang ber.jalan clan riak(u proses pencairarr biaralla telalt berakhir'. ntaka sisa bial'a 1'atlg

bersangkrrtan. Iang belLrnr ser]rpat dicailkalr di|l)alakal hangus dan dikembalikan ke kas BLL-

UNRAM.
Dalarr hal PIHAK KLjDLIA tidak dapat

ini hingga tanggal 24 Desenrber 2016.

lang telah diterinranra kepada PlllAK
UNRAIVl,

Apabila.iangka rral,tu PelalisaIaan kegiatan sebagrinrana dinlrksLrd t]alattt Pasal 'l Strrat Periartii'rrr

Pelaksariaari Perrugasan l,elelitirrr i,ri rirhk tlipat dipenLrhi. tttaka tttrltrk selaniirtnva Pll{'\K

PERTAMA akart nte,ntltertinthanglian trsrrl-rrsrrl pcrrelililtn [reriklrlll\il llttlg betlsal dari Plll\K
K EDU A.
Apabila rli Le rutlian ltari lcIbtrl.ti i}rltrrir irrilLrl Pcllcliliarr sctrag;titrtrrttrt ler.cbtll (lillirrrl l'itrltl I lctrlitIirl

inclikasi drrplikasi dan,/araLr kctidrrli.iujtrr':rn'ilikacl kurlrrg b ik \lr1g li(lirk:,esttli clttlllntr klirlalr ilrrlirrlr

nraka perrelitian tersebst (lin\atalian Lralal rlan PlllAK Kl:DLIA rrrtiih nretttetrrhalikatt datta petrcliti'rrr

r,ang telah diterinranl,a kepada PIHAK PERTAI\1A unttrk selarritrtrl\a disetor kerrbali ke Kas Bl.t I

t lN RA l\4 .

Pasal l5

PERUBAHAN ISI SURAT PERJAN.IIAN

(3)

(4)

(5)

Perubahan isi Surat Perjan-iian I'elaksanaan

kedua belah pihak. rane al'an ditLlatrskan

terpisahkan dari SLrrat Peljanliarr Pclaksattaatr

rnernenulti Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian

rrraka PlllAK KtiDUA u'aiib merrgetnbalikan dana penelitian

PI-.1{TAMA ttnlrtk selarlittlrrva diseltrrkart kembali ke Kas Ill t

Penugasatr Pelelitian ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan

dalanr sLlatu Atttattdetllett- rattu nterupakan hagiarl tidak

Pentrgasan Penelitian in i.

Pasal l6

I'EN UI'TiP

Surat Surat Per-jan-iian l)elaksanaan PenLtqasarr Pertelitiart ini dibtral tanukap -i (liga). I (dua) rarlgkap

dibubLrhi nrcterai Rp 6.000.- lenant ribu rtrpiah) lang biaya rlteterainl'a dibebankan kepada PIHAK

KEDUA-

i'{

(l)



(2) Hal-hal yang belunt diatLrr dalant Surat

hemudian oleh kedua belah pihak secara

Peljan-jiar Pelaksanaan Pcntrgasan Pene lit ian

rttrrs) ar.varah.

in i- akan diatLrr

PII{AK PERTAMA PIHAK KEDT,]A

Tim Pelaksara Penelitian-

NII']. l9(rl0l05 l99l0l 1001

Anggota l.

f,-:)/
NrP. r978r2ir20050r r 003

Anggota 2.

l. I )r. NI. ZLrlll N1,Si

NIt'. t96il0l8 9l0l I 00I

litian UNRAM

irni Ro lih nra t !I.Si

Mengetahu i:
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DAFTAR HADIR-1

ANALISIS POKOK MATERI ESENSIAL

MATAKULIAH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

' 
e. tbbsr *v

Mataram, Nopember 2016
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DAFTAR HADIR.l
ANALISIS POKOK MATERI ESENSIAL

MATAKULIAH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Tanggal 10 Nopember 2016

NO NAMA PEKERJAAN ATAMAT TANDATANGAN

L

{tus t mnz 6vrv ,4rl"ln-\ - up1tM
7

8en4 ,trLn htu* ?olro^^Vtnr^ ,, Vo4i, Q
,/ t'

i4^
3 5,$AL Qa,t'c"' fr.&) il
4
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