
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Perkembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK), telah merambah dan mewarnai semua sisi kehidupan masyarakat, termasuk 

di dalamnya bidang pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

oleh masyarakat sekarang ini sudah menjadi biasa, tidak lagi menjadi impian yang 

sulit diwujudkan, termasuk pemanfaatannya di dunia pendidikan. Mengingat 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk dunia pendidikan sudah 

menjadi bagian yang tak terpisahkan, diperlukan pemasyarakatan sekaligus 

implementasi sistem infomasi manajemen pendidikan yang tepat agar pelaksanaan 

dan pemanfaatannya optimal sesuai dengan kepentingan dan sasaran dunia 

pendidikan.  

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah membuka 

kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang sebelumnya sulit atau bahkan tak bisa 

dilakukan, saat ini dengan mudah bisa dilakukan. Misalnya kegiatan berkirim 

informasi ataupun kegiatan-kegiatan pendidikan secara online. Implementasi 

teknologi informasi dan komunikasi beserta komponen infra strukturnya benar-

benar telah menandai terjadinya revolusi peradaban yang memungkinkan 

pekerjaan-pekerjaan dalam system organisasi dapat di selesaikan secara cepat, 

akurat, efektif dan efisien. 
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Di abad teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini segala macam 

bentuk teknologi informasi dan komunikasi dapat diperoleh dengan cara yang 

relatif mudah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang 

ringkas dan canggih, dilihat dari trend perkembangan software dan hardware. 

Persoalan pokok yang menyangkut system informasi manajemen pendidikan bagi 

suatu organisasi adalah bagaimana melaksanakan system informasi manajemen 

pendidikan sekaligus memanfaatkannya untuk kepentingan organisasi, dalam 

bentuk pengelolaan yang terpadu dan terhubung dalam suatu jaringan computer 

yang disebut dengan sistem informasi manajemen pendidikan. Mencermati 

berbagai fenomena dari perkembangan system informasi manajemen pendidikan 

serta pemanfaatannya di dalam dunia pendidikan saat ini, maka bagaimana 

seharusnya pihak-pihak terkait mengantisipasi perkembangan system informasi 

manajemen pendidikan serta pemanfaatannya tanpa kehilangan control dan 

landasan organisasi pendidikan yang antara lain menyangkut efektifitas dan 

efisiensinya.  

Pendidikan memerlukan sebuah alat untuk bisa menjadikan informasi 

sebagai sarana yang sangat bermanfaat dalam pembentukan pendidikan yang jauh 

lebih baik lagi, didasari oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 

tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik, dinyatakan: Pembangunan 

nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap 

terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat : bahwa globalisasi 

informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi 

dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan 

informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan 
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Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke 

seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2006 pasal 4 

point h tentang rincian tugas unit kerja dilingkungan inspektorat jenderal adalah 

melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen pengawasan bidang 

pendidikan. Penerapan system informasi manajemen dengan berbasis computer itu 

perlu diterapkan di lembaga pendidikan, supaya mempermudah system 

administrasi dan manajemen pendidikan di sekolah dan proses pengambilan 

keputusan. Gambaran pengelolaan system informasi manajemen pendidikan yang 

dibutuhkan idealnya adalah bagaimana para pengambil keputusan bidang 

pendidikan dapat dengan mudah mencari informasi sebagai bahan pengambil 

keputusan bidang pendidikan misalnya, berapa jumlah sumber daya manusia 

pendidikan yang dibutuhkan, jenis sekolah, tingkatan sekolah, pelaksanaan 

kurikulum dan perkembangan lembaga pendidikan, yang dapat memperbaiki 

proses manajemen pendidikan masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. 

Dalam dunia pendidikan penggunaan dan pengelolaan system informasi 

manajemen pendidikan tidak bisa dipisahkan dari aktifitas pendidikan itu sendiri 

(Rochaety, 2006 : 2). Kedua bidang ini saling membutuhkan satu sama lain. 

Menggambarkan hubungan kedua aspek tersebut, manajemen menilai pendidikan 

sebagai penggerak pada system informasi manajemen pendidikan, sekaligus 

system informasi manajemen pendidikan sebagai penentu proses manajemen 

pendidikan. Meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi terutama pada bidang 

komputerisasi telah menunjukkan bahwa perkembangan tersebut dapat membantu 
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memecahkan masalah pada proses implementasi sistem informasi manajemen 

pendidikan (Rochaety, 2006:14).  

Sistem informasi manajemen  akademik berbasis Web adalah sistem yang 

didesain untuk kebutuhan manajemen pendidikan dalam upaya mendukung 

fungsi-fungsi dan aktivitas manajemen pada suatu organisasi pendidikan, dimana 

fokus prosesnya ada pada aspek, 1) proses perencanaan sistem informasi 

manajemen akademik pendidikan, 2) proses pengorganisasian implementasi 

system  informasi manajemen akademik pendidikan, 3) proses penggerakkan 

implementasi system informasi manajemen akademik pendidikan dan, 4) proses 

pengawasan implementasi sistem informasi manajemen akademik  pendidikan. 

Maksud dilaksanakannya proses implementasi sistem informasi manajemen 

akademik berbasis Web adalah sebagai pendukung kegiatan fungsi manajemen 

seperti planning, organizing, actuating, controlling dalam rangka menunjang 

tercapainya sasaran dan tujuan fungsi-fungsi operasional dalam organisasi 

pendidikan, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan 

efisien. Pemerintah melalui kebijakan yang bersumber dari : Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, tentang Standar 

Proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, 

dan pengawasan proses pembelajaran. 

Memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi 

manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan 

zaman yang selalu berubah. Sebuah komitmen terhadap kualitas pendidikan 

(Soegito, 2011:29). Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan serangkaian 
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prinsip penyelenggaraan. Pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari 

paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, agar efektif dan 

efisien. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus 

dikembangkan adalah standar proses (Soegito, 2011:28). Standar proses meliputi 

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian 

hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sumber : Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007. Implementasi 

sistem  informasi berbasis Web di sekolah merupakan upaya yang sudah 

seharusnya dilakukan.  

Sesuai dengan standar isi pendidikan yaitu Sistem Informasi Manajemen 

(SIM) berbasis Web sangat bermanfaat untuk mendukung proses manajemen 

pendidikan. Pimpinan sebuah lembaga pendidikan (kepala sekolah) pada 

dasarnya adalah pengolah informasi. Seorang pimpinan harus memiliki 

kapabilitas untuk memperoleh, menyimpan, mengolah, mengambil kembali, serta 

menyajikan informasi sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan 

bidang pendidikan yang dapat dipertanggung jawabankan secara moral. 

Pemanfaatan sistem informasi manajemen khususnya dalam bidang pendidikan 

sudah sangat diperlukan dalam pengelolaan, baik dalam hal pengelolaan 

administrasi akademik, kepegawaian, administrasi pelaporan dan masih banyak 

lagi bidang-bidang lain yang  membutuhkan layanan SIM Pendidikan. 
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Kebutuhan aplikasi database yang dapat mengelola data dan informasi 

sekolah, manajemen sekolah dan komite-komite pengajaran dan pembelajaran, 

juga mengangkat kebutuhan untuk menjadikan laporan-laporan dari sekolah 

secara cepat dan valid kepada instansi terkait seperti laporan ke Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota maupun Kementrian Pendidikan Nasional. Mengingat peran 

sistem informasi manajemen yang begitu penting, sangat diperlukan oleh suatu 

lembaga/satuan pendidikan, namun kenyataan yang ada di lapangan khususnya 

satuan pendidikan ditingkat sekolah menengah kejuruan (SMK) tidak dapat 

diterapkan secara keseluruhan mengingat guru yang sangat terbatas 

keterampilannya dalam hal informasi teknologi (IT). Namun demikian lembaga 

atau sekolah tetap berusaha menerapkan IT untuk menunjang kelancaran 

kinerjanya, dengan kondisi semacam itu seluruh tenaga kependidikan dan 

pendidik terus melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki sistem-sistem yang 

sudah ada, bahkan ada beberapa sekolah yang menghasilkan prestasi lewat 

penggunaan informasi teknologi sebagai pendukung kegiatan pembelajaran yang 

sekaligus meningkatkan pelayanan sekolah, salah satunya SMK Negeri 3 Metro. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Metro merupakan Sekolah 

Menengah Kejuruan negeri pertama di kota Metro provinsi Lampung yang telah 

menerapkan SIM berbasis Web. Selain itu SMK Negeri 3 Metro ditunjuk oleh 

Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Metro sebagai tempat 

penyimpanan data dan pelayanan Teknologi Komunikasi Informasi seluruh SMK 

di kota Metro. SMK Negeri 3 Metro mulai menerapkan SIM berbasis Web pada 

bulan Februari tahun 2013, sebelumnya SMK Negeri 3 Metro telah melaksanakan  

pembelajaran melalui blok dan pembelajaran Elearning. SMK Negeri 3 Metro 
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terletak di Jalan kemiri 15A Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, 

Kota Metro. Tahun ajaran 2014/2015 SMK Negeri 3 Metro Mempunyai  jumlah  

peserta  didik  sebanyak  575 siswa terdiri dari kelas X = 192 siswa, kelas XI = 

195 siswa, dan kelas XII = 188 siswa  pada tahun ajaran 2014/2015 yang  terbagi 

dalam delapan program kejuruan  yaitu 1) Teknik Komputer dan Jaringan, 2) 

Teknik Rekayasa Perangkat Lunak, 3) Teknik Pemesinan, 4) Teknik Instalasi 

Tenaga Listrik, 5) Teknik Konstruksi batu dan Beton, 6) Teknik Gambar 

Bangunan, 7) Busana Butik, 8) Multi Media. Sedangkan tenaga guru sebanyak 

80 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 15 orang. 

Salah satu dari delapan program kejuruan yang dimiliki SMK N 3 Metro 

tiap tahun selalu menjuarai lomba tingkat provinsi. SMKN 3 Metro telah 

menorehkan prestasi baik di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. 

David Nista adalah salah satu siswa yang berprestasi, dengan bidang kejuruan 

Teknik Komputer Jaringan dengan kopetensi Web telah menorehkan prestasi 

pada tahun 2012 dengan berhasil menjadi juara 1 tingkat provinsi dan nasional, 

sehingga dikirim ke lomba internasional mewakili Indonesia tepatnya di Negara 

Jerman dan berhasil mendapatkan juara di dunia. Program kejuruan Teknik 

Komputer Jaringan yang dimiliki SMKN 3 Metro merupakan jurusan yang paling 

diminati oleh calon siswa, baik yang berasal dari kota metro maupun yang ada di 

luar kota metro. 

Keberagam dan kemajemukan peserta didik, tenaga guru, program 

keahlian, dan kesibukan orang tua peserta didik agar selalu dapat mengakses 

informasi setiap saat, sistem informasi manajemen akademik berbasis web sangat 

berperan penting dalam memberikan kemudahan dalam  memantau, 
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perkembangan dan hasil belajar peserta didik dalam  mengikuti kegiatan 

pembelajaran di sekolah.  

Dari uraian di atas peneliti mendeskripsikan implementasi sistem 

informasi manajemen akademik berbasis Web, ditinjau dari dimensi proses 

manajemen pendidikan. Peneliti mencoba mengimplementasikan aplikasi 

pengelolaan sistem informasi manajemen akademik yang diharapkan mampu 

memberikan layanan prima proses manajemen pendidikan lebih baik, yang dapat 

menunjang segala keterbatasan di lembaga pendidikan yang lebih efektif dan 

efisien. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti mengambil 

judul penelitian tentang ”Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akademik 

Berbasis Web di SMK Negeri 3 Metro”. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitiasn ini adalah  Implementasi Sistem Informasi Manajemen  

Akademik berbasis Web di SMK Negeri 3 Metro. Dengan sub fokus dalam 

penelitian ini adalah:  

1.2.1 Perencanaan sistem informasi manajemen Akademik berbasis Web di 

SMK Negeri 3 Metro. 

1.2.2 Pengorganisasian sistem informasi manajemen Akademik berbasis Web di 

SMK Negeri 3 Metro.  

1.2.3 Penggerakan sistem informasi manajemen Akademik berbasis Web di 

SMK Negeri 3 Metro. 

1.2.4 Monitoring dan Evaluasi sistem informasi manajemen Akademik berbasis 

Web di SMK Negeri 3 Metro. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang latar belakang yang telah diuraikan, yang 

menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:  

1.3.1 Bagaimanakah perencanaan sistem informasi manajemen Akademik 

berbasis Web? 

1.3.2 Bagaimanakah  pengorganisasian sistem informasi manajemen Akademik 

berbasis Web? 

1.3.3 Bagaimanakah penggerakan sistem informasi manajemen Akademik 

berbasis Web? 

1.3.4 Bagaimanakah monitoring dan evalusi sistem informasi manajemen 

Akademik berbasis Web? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengdeskripsikan; 

1.4.1 Perencanaan sistem informasi manajemen Akademik berbasis Web. 

1.4.2 Pengorganisasian sistem informasi manajemen akademik berbasis Web.  

1.4.3Penggerakan sistem informasi manajemen akademik berbasis Web. 

1.4.4 Monitoring dan Evaluasi sistem informasi manajemen Akademik berbasis 

Web. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Secara Teoritis 

 

 Sebagai bahan informasi tentang implementasi sistem informasi 

manajemen pendidikan akademik berbasis Web di sekolah. 
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1.5.2 Secara Praktis 

 

1.5.2.1 Bahan masukan bagi guru untuk mengembangkan sistem informasi 

manajemen akademik pendidikan berbasis Web. 

1.5.2.2  Bahan masukan bagi sekolah untuk mengembangkan sistem informasi 

manajemen akademik pendidikan berbasis Web. 

1.5.2.3 Bahan masukan bagi Dinas Pendidikan di Kota Metro  untuk 

mengembangkan sistem informasi manajemen akademik berbasis Web 

dalam peningkatan mutu pengelolaan sekolah. 

 

1.6 Definisi istilah 

 

 

Pembahasannya meliputi Proses Perencanaan, Pengorganisasian, 

Pelaksanaan, Pengawasan implementasi SIM Pendidikan berbasis Web. Untuk 

menghindari penafsiran yang berbeda serta mewujudkan kesamaan persepsi dan 

pengertian yang berhubungan dengan tesis ini, maka perlu ditegaskan istilah-

istilah sebagai berikut : 

1.6.1 Sistem Informasi adalah mencakup sejumlah komponen (manusia, 

komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja), yang diproses (data 

menjadi informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai sasaran atau tujuan. 

1.6.2 Sistem Informasi Manajemen merupakan sistem informasi berbasis 

komputer yang digunakan oleh manajemen untuk memproses data dan 

memberikan informasi yang berkualitas. 

1.6.3 Sistem Informasi Manajemen Akademik adalah segala macam hasil 

interaksi antara elemen di lingkungan akademik untuk menghasilkan 
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informasi, kemudian dijadikan landasan pengambilan keputusan, 

melaksanakan tindakan, baik oleh pelaku itu sendiri maupun dari pihak 

luar. 

1.6.4 Web sekolah SMK adalah sebuah sistem dengan informasi yang disajikan 

dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam 

sebuah server Web Internet, yang didesain untuk kebutuhan manajemen 

pendidikan dalam mendukung fungsi-fungsi dan aktivitas manajemen 

pendidikan. 

1.6.5 Edmodo adalah sebuah platform pembelajaran yang diperuntukan bagi 

guru, siswa, dan sekolah berbasis sosial media. 

1.6.6 Perencanaan SIM akademik adalah suatu arah dan batasan yang harus 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Esensi dari kegiatan perencanaan 

implementasi sistem informasi akademik SMK adalah: 1) Merinci secara 

cermat dan menganalisis secara sistematis terhadap tujuan yang hendak 

dicapai, 2) Menetapkan alternatif yang relevan, 3) Mendeskripsikan biaya 

total, 4) Mendeskripsikan efektivitas alternatif. 

1.6.7 Pengorganisasian SIM akademik adalah suatu proses tindak lanjut dari 

perencanaan. Pengorganisasian implementasi sistem informasi manajemen 

akademik SMK meliputi langkah: 1) Pemerincian seluruh pekerjaan yang 

harus dilakukan, 2) Pendistribusian tanggung jawab pekerjaan, 3) 

Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasi 

pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan 

harmonis.  
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1.6.8 Penggerakan SIM akademik merupakan usaha untuk menggerakan 

anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, sehingga mereka 

berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. 

kegiatan penggerakan meliputi: 1) Coordinating, 2) Motivating, 3) 

Communication, 4) Commanding. 

1.6.9 Monitoring dan Evaluasi SIM akademik adalah proses pengamatan dari 

seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan 

yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya. Monitoring dan evaluasi implementasi sistem informasi 

manajemen SMK terdiri dari tiga tahap, yaitu: 1) Penentuan standar hasil 

kerja, 2) Pengukuran Hasil Pekerjaan, 3) Koreksi terhadap penyimpangan 

yang mungkin terjadi. 

 

  


