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� Menurut Jerry FithGerald ; ”Sistem adalah suatu
jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk
melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu
sasaran tertentu”

� Raymond Mcleod (2001) : “Sistem adalah himpunan
dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga
membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu”.

� Gordon B. Davis ( 1984 ) : “Sebuah sistem terdiri dari
bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi
bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau
maksud”.

� Memiliki komponen ;

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling
berinteraksi, bekerja sama membentuk satu kesatuan.
Komponen-komponen sistem dapat berupa suatu subsistem
atau bagian-bagian dari sistem.

� Batas sistem (boundary) ;

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara
suatu sistem dengan sistem yanglainnya atau dengan
lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu
sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu
sistem menunjukkan ruang lingkup (scope)dari sistem
tersebut.
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� Lingkungan luar sistem (environment) ;

Adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi
operasi sistem.

� Penghubung sistem (interface) ;

Merupakan media penghubung antara satu subsistem
dengan subsistem yang lainnya.

� Masukan sistem (input) ;

Merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem.
Masukan dapat berupa masukan perawatan (maintenance
input) dan masukan sinyal (signal input). Maintenance input
adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut
dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses
untuk didapatkan keluaran.

� Keluaran sistem (Output) ;

Merupakan hasil dari energi yang diolah oleh sistem.

� Pengolah sistem (Process) ;

Merupakan bagian yang memproses masukan untuk
menjadi keluaran yang diinginkan.

� Sasaran sistem ;

Kalau sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem
tidak akan ada gunanya.

� Sistem terbuka, sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya
melalui arus sumber daya.

� Sistem tertutup, sistem yang tidak berinteraksi secara langsung
dengan lingkungannya melalui arus sumber daya.

Masukan Proses Keluaran
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Secara umum informasi dapat didefinisikan sebagai data yang diolah
menjadi bentuk yang lebih berarti bagi yang menerimanya.

Menurut Raymond Mcleod, : 

“ Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang
memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan
keputusan saat ini atau mendatang ”

Secara umum informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari
pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih
berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-
kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Kuantitas informasi: satuan ukuran informasi. Tergantung representasi. Untuk
representasi biner satuannya: bit, byte, word dll.

Kualitas Informasi ; tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus :
� Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias

atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan
maksudnya.

� Tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima tidak
boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai
lagi, karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan,
bila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk
organisasi.

� Relevan, berarti informasi tersebut menpunyai manfaat untuk pemakainya.
Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda.

� Umur informasi: kapan atau sampai kapan sebuah informasi
memiliki nilai/arti bagi penggunanya. Ada condition informasion
(mengacu pada titik waktu tertentu) dan operating information
(menyatakan suatu perubahan pada suatu range waktu).

� Nilai Informasi ; ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat dan biaya
mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila
manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya
mendapatkannya. Pengukuran nilai informasi biasanya
dihubungkan dengan analisis cost effectiveness atau cost benefit.

� Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian
dan kesatuan nyata.

� Data merupakan bentuk yang masih mentah, belum dapat bercerita
banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu
metode untuk menghasilkan informasi. Data dapat berbentuk simbol-
simbol semacam huruf, angka, bentuk suara, sinyal, gambar, dsb.

Jenis data (berdasarkan formatnya) :
� Teks adalah sederetan huruf, angka, dan symbol-simbol khusus

lainnya.
� Citra (image) adalah data dalam bentuk gambar. 
� Audio adalah data dalam bentuk suara. 
� Video menyatakan data dalam bentuk sejumlah gambar yang bergerak

dan bisa saja dilengkapi dengan suara.
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Data input

� Recording transaction data ke sebuah pengolahan data 
medium (contoh, punching number ke dalam kalkulator).

� Coding transaction data ke dalam bentuk lain (contoh, 
converting atribut kelamin female ke huruf F).

� Storing data or information, untuk pengambilan keputusan
(informasi yang mungkin dibutuhkan untuk di masa yang 
akan datang)

Data transformation
� Calculating, operasi aritmatik terhadap data field.
� Summarizing, proses akumulasi beberapa data (contoh, menjumlah

jumlah jam kerja setiap hari dalam seminggu menjadi nilai total jam 
kerja perminggu).

� Classifying data group-group tertentu :
◦ Categorizing data ke dalam group berdasar karakteristrik tertentu (contoh, 

pengelompokkan data mahasiswa berdasar semester aktif).
◦ Sorting data ke dalam bentuk yang berurutan (contoh, pengurutan nomor

induk karyawansecara ascending).
◦ Merging untuk dua atau lebih set data berdasar kriteria tertentu

(menggabungkan data penjualan bulan Januari, Februari dan Maret kedalam
group triwulanan).
◦ Matching data berdasar keinginan pengguna terhadap group data (contoh, 

memilih semua karyawan yang total pendapatannya lebih dari 15 juta
pertahun).

Information Output

� Displaying result, menampilkan informasi yang dibutuhkan
pemakai melalui monitor/cetakan.

� Reproducing, penyimpanan data yang digunakan untuk
pemakai lain yang membutuhkan.

� Telecommunicating, penyimpanan data secara elektronik
melalui saluran komunikasi.

Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan
sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua
tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan.
Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah dan
engkomunikasikan informasi yang diterima dengan
menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya.
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� Menurut Mc leod : 

“Sistem Informasi merupakan sistem yang mempunyai
kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber
dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan
informasi“.

� Menurut Robert A. Leitch ;

“Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi
yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian,
mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi
dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu
dengan laporan-laporan yang diperlukan”.

Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di
dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-
orang, fasilitas, teknologi, media prosedur-prosedur dan
pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur
komunikasi penting,memproses tipe transaksi rutin tertentu,
memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap
kejadian- kejadian internal dan eksternal yang penting dan
menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan
keputusan.

� Apa arti dari manajemen ?

� Manajemen menurut Mary Parker (Stoner & Freeman, 2000) 
ialah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang.

� Manajemen adalah perencanaan, pelaksanaan, 
kepemimpinan, evaluasi dan pengawasan, dan SIM.

Definisi SIM

� Sistem Informasi Manajemen (SIM) didefinisikan sebagai suatu
sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi
beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Informasi
tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus,
dan output dari simulasi matematika.

� SIM adalah salah satu dari 5 subsistem utama CBIS (Sistem
Informasi Manajemen, Sistem Informasi Akutansi, Sistem
Informasi Pendukung Keputusan, Otomatisasi Kantor, Sistem
Pakar), yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan informasi
umum bagi semua manajer dalam organisasi atau dalam subunit
organisasional.
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� SIM adalah suatu sistem yang diperlukan oleh suatu organisasi 
untuk menyediakan informasi yang penting dalam rangka 
mencapai tujuan organisasi.

� Kalau orang mendengar istilah SIM, biasanya orang itu 
membayangkan suatu sistem komputer. Pada hal SIM sudah ada 
sebelum komputer diciptakan.

� Pengertian teknologi informasi di sini ialah hardware dan 
software yang digunakan untuk membuat, mengakses, 
memproses, dan mengirim informasi baik berupa teks, suara, 
gambar atau video (multimedia).

� Cakupan ICT adalah; (1) komputer, (2) internet, (3) satelit, (4) 
telepon, (5) radio/tv, dan (6) kamera.

� Bagaimana sekolah berusaha menggunakan perangkat 
komputer yang dapat diaplikasikan sebagai sarana 
komunikasi untuk meningkatkan kinerja sekolah (Eti 
Rochaety, 2005).

� Seiring dengan perkembangan TI yang semakin cepat, 
kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme SIM berbasis 
TI menjadi tidak terelakkan lagi.

� Sarana informasi sekolah dalam mendukung penyusunan 
program dan pengambilan keputusan dan memanfaatkan 
kemajuan TI bagi peningkatan pembelajaran dan 
manajemen sekolah.

� Beroperasi pada tugas-tugas terstruktur atau pada
lingkungan yang telah mendefinisikan hal-hal yang secara
tegas dan jelas. 

� Mengurangi biaya untuk tujuan meningkatkan efisiensi

� Menyediakan kemudahan akses dan laporan yang berguna
dalam pengambilan keputusan.

� Meningkatkan produktivitas kepala sekolah dalam hal:

� Pengolah kata, angka, gambar, video, suara, data 
statistik

� Perancangan, dan pemrograman

� Menyampaikan Informasi Manajemen Sekolah/Madrasah 
yang meliputi: Perencanaan program sekolah, pelaksanaan 
rencana kerja sekolah, pengawasan/evaluasi, kepemimpinan 
sekolah, dan sebagai alat bantu pembelajaran.
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1. mengelola SIM yang memadai untuk mendukung 
administrasi pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

2. menyediakan fasilitas informasi yang efektif, efisien, dan 
mudah diakses

3. menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk 
melayani permintaan informasi maupun pemberian 
informasi atu pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan 
pengelolaan sekolah/madrasah baik secara lisan maupun 
tertulis dan semuanya direkam dan didokomentasikan

4. melapor data informasi sekolah/madrasah yang telah 
terdokomentasikan kepada Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota

5. Komunikasi antar warga sekolahdi lingkungan 
sekolahdilaksanakan secara efektif dan efisien

� Relatif masih mahal

� Kecepatan akses masih lambat

� Mengandung banyak distraksi

� Mendorong prevalensi plagiat, virus, hacking, dan 
cybercrime.

� Dapat meningkatkan produktivitas kerja.

� Dapat dilihat berulang-ulang (repetitif).

� Dapat membantu mengatasi pekerjaan yang banyak dan 
kompleks.

� Dapat mencapai tingkat akurasi yang tinggi.

Implementasi teknologi informasi dalam bidang pendidikan 
atau bidang yang lain biasanya terkait dengan pemanfaatan 
LAN, WAN, dan internet, seperti: sistem informasi sekolah 
dan keuangan sekolah.


