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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data 

1. Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung 

a. Perencanaan  Sistem Informasi Manajemen bagi Kepala 

Madrasah dalam Mengambil Keputusan 

Di dalam  Sistem Informasi Manajemen  perlu adanya 

perencanaan yang tepat. Perencanaan Sistem Informasi Manajemen  di 

MAN 1 Tulungagung pada prinsipnya mengatur personalia untuk 

mencapai tujuan Sistem Informasi Manajemen. Kegiatannya meliputi 

membangunkan sebuah tim kerja  yang diperlukan guna dalam 

mencapai tujuan serta memberikan informasi-informasi   kepada 

setiap personalia yang bersangkutan dengan Sistem Informasi 

Manajemen. Oleh karenanya pembangunan tim kerja tersebut 

dibawahi dalam pentuk struktur organisasi. 

Berdasar hasil wawancara dengan kepala MAN 1  Tulungagung 

Bapak Dr. H. Slamet Riyadi, M.Pd beliau menyampaikan sebagai 

berikut: 

“Jadi Sistem Informasi Manajemen atau SIM itu dari antara 

konsep sampai pelaksanaan  diutamakam harus membangun sistem 

yang ada. Oleh karena itu harus membentuk timnya dulu, dari tim  

setelah tim kita membentuk yang mendalam kamudian merencanakan 

hasil,  apa konsepnya yang akan datang, dari konsep itu selanjutnya 

dibuat schadule, dan membangun infrastrukturnya. Kamudian diexplore 

lewat rapat tim, dan rapat secara umum bapak ibu guru semuanya, 

kemudian ada rapatnya dengan  komite madrasah, kita butuhkan  
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Programnya ini, anggarannya dari mana. Jadi itu diexplorekan jangan 

diam saja kita punya program apa, tapi kalau tidak dikomunikasikan 

siapa yang membayar, biaya dari pemerintah itu hanya pokok-pokok 

saja”1 

Didalam proses perencanaan Sistem Informasi Manajemen bagi 

kepala sekolah dalam mengambil keputusan, di MAN 1 Tulungagung 

memperlukan suatu proses perencanaan yang tersusun dengan baik, 

yang bertujuan untuk menciptakaan koordinasi agar diperoleh efektif 

dan efisiensi kerja yang tinggi. Karena itu harus  disusun dengan 

prioritas , apa saja yang diutamakan. Adapun proses perencaan Sistem 

Informasi Manajemen di MAN 1 secara terperinci dapat dijelaskan 

dibawah ini: 

1) Membentuk tim kerja 

Aktivitas pertama dalam proses perencanaan Sistem Informasi 

Manajemen adalah membentuk sebuah timwork , timwork 

melibatkan orang yang bertanggung jawab untuk proses 

pengembangan sistem.  

2) Merencanakan konsep 

Apabila sesudah membangun sebuah timwork yang tepat maka 

langkah-langkah selanjutnya yaitu  merencanakan apa saja konsep-

konsep tentang Sistem Informasi Majemen yang dibutuhkan. Pada 

tahap ini tim kerja akan menganalisis dan menentu segala 

persyaratan sistem informasi  yang akan dibangun dan disusuaikan 

dengan   siapa pemakainya, jadi pada tahap ini kepala madrasah 

                                                           
1Wawancara, Dr. H. Slamet  Riyadi, M.Pd, Kepala MAN 1 Tulungagung, tanggal 4 April 2018 

pukul 09.00-09.25 WIB di Ruang Kepala Madrasah. 
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selaku pengguna Sistem Informasi Manajemen harus mengikut serta 

agar SIM dapat memenuhi kebutuhannya semaksimal mungkin, 

kemudian dibuat schadule / jadwal yang di dalamnya tercantum 

seberapa lama masanya membangun Sistem Informasi Manajemen, 

anggaran dan  yang harus digunakan dan sebagainya  

3) Membangun  infastruktur 

Setelah konsepnya sudah jelas dan ditentukan  oleh tim 

kerjanya proses selanjutnya adalah membangun infrstruktur yang  

berkaitan dalam rangkan keberadaan sebuah Sistem Informasi 

Manajemen misalnya perangkat keras (hardware), perangkat lunak 

(software), database  Server  dan sebagainya. 

4) Rapat guru 

Papat umum sama para guru adalah untuk memberi informasi 

tentang Sistem Infornasi Manajemen yang diinginkan dan juga agar  

mendapat masukan -masukan apakah program tersebut sudah layak 

apa belum  kemudian mencari pesetujuan dari mereka, sementara 

untuk menggali sumber-sumber dana, dari manakah untuk dapat 

sejumlah annggaran-anggaran.dan sebagainya. 

5) Rapat Komite Madarasah 

Kegiatan rapat lewat komite madrasah bertujuan agar 

memberi informasi tentang program apa saja yang sedang diproses 

oleh madrasah, dalam rangka perencanaan Sistem Informasi 

Manajemen bagi kepala sekolah dalam mengambil keputusan 
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memusyawarah dengan para komite madrasah untuk survey tentang  

pendangan-pandangan mereka tentang pembangunan sebuah Sistem 

Informasi Manajemen, sekaligus untuk mencari bantuan dana darinya, 

dengan sebab dalam merealisasi Sistem Informasi Manajemen itu 

tidak bisa pisah dari anggaran-anggaran yang jumlahnya begitu 

banyak. Data yang dapat dari pemerintah hanya untuk kegiatan yang 

pokok-pokoknya saja. 

Dari hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa 

perencanaan Sistem Informasi Manajemen di MAN 1 Tulungagung 

berada dalam bentuk siklus yang berputar yaitu dari membentuk 

sebuah tim kerja , merencana kosep, membangun  infastruktur, rapat 

guru, rapat komite madrasah. Jika munculnya permasalahan di suatu 

langkah maka solusinya adalah harus kembali ke tahap sebelum 

sehingga dapat menyelesaikan masalah tersebut. 

 Perencanaan pengadaan sarana prasarana adalah kegiatan 

merencanakan pengadaan apa saja yang dibutuhkan, sesuai skala 

prioritas dan anggaran lembaga guna mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Langkah / prosedur perencanaan pengadaan Sarpras yaitu 

melalui prosedur adalah menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana 

dan prasarana, dan mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan. 



   107 
 

 
 

Perencanaan Sistem Informasi Manajemen dalam dimensi 

pengadaan peralatan  pada MAN 1 Tulungagung sebagaimana 

pengungkapan berikut:  

“Pengadaannya itu kita backup dari pemerintah, jadi setiap 

tahun kita ada anggaran sesuai dengan alokasi yang ada saja, mulai  

dari 2 tahun ini tidak boleh mengambil anggaran dari komite 

madarasah. Alasannya memang fenomena yang berkembang di 

masyarakat itu kemungkinan ada yang salah prosedur, ada salah yang 

penggunaan sebagainya, sehingga untuk menjaga biar tidak 

menimbulkan itu. Maka diperintah untuk dua tahun ini  masih 

melarang tapi untuk regulasinya tidak tahu yang baru itu, sehingga 

termasuk kami dari MAN 1 itu tidak menggali dana khususnya 

kesaperasan  dari wali murid. Sehingga kami untuk sementara juga 

agak pembangunan fasilitas dan sebagainya agak kurang lancar tapi 

kami menerima dengan keadaan itu kita jalan itu.”2 

Dari ungkapan di atas dapat dipaparkan bahwa perencanaan 

Sistem Informasi Manajemen dalam rangka pengaadaan peralatan 

(komputer) yang dianggarkan disubsidi oleh pemerintah, dengan 

alokasi anggaran yang dialokasikan. Dan tidak minta pemohanan dana 

dari komite dan orang tua murid sehingga upaya dalam membangun 

dan pengaadakan sarana prasana termasuk peralatan harware 

(komputer)  begitu kurang  lancar. 

b. Implementasi Sistem Informasi Manajemen bagi Kepala Sekolah 

dalam Mengambil Keputusan   

Data yang disajikan di Sistem Informasi Manajemen harapannya 

bisa memberikan informasi yang berharga dalam proses pengambilan 

                                                           
2Wawancara, Pak Topo Mudjiono, Waka Sarana Prasana MAN 1 Tulungagung, tanggal 11 April 

2018 pukul 12.30-13.00 WIB di Ruang Admistrasi Madrasah.     
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keputusan kepala madrasah, seperti jumlah rombel kelas, pemerataan jam 

mengajar, atau kontrol sarana dan prasarana lembaga. 

Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan di awal bahwa Sistem 

Informasi Manajemen terdiri dari tiga koponen utama, yang salah 

satunya adalah pengrangkat manusia (brainware). Kepala madrasah 

adalah salah satu perangkat manusia yang memainkan peranan penting 

dalam Sistem Informasi Manajemen. Utamanya dalam hal 

mengkoordinasi jalannya sistem tersebut sehingga Sistem Informasi 

Manajemet  bisa mendukung keunggulan bersaing lembaga 

pendidikannya. Hal ini diperkuatkan oleh Bapak Selamet selaku kepala 

MAN 1 Tulungagung bahwa: 

“Supaya proses pekerjaan kepala madrasah berjalan dengan lancar.  

Sistem Informasi Manajemen itu alat atau bahan untuk mencapai tujuan, 

jadi bukan tujuan kita itu memakai Sistem Informasi Manajemen sebagai 

tujuan, tapi kita mengguna Sistem Informasi Manajemen sebagai sarana 

untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya Sistem Informasi Manajemen itu 

proses bisa berjalan tapi mungkin sering terjadi kendala karena tujuannya 

nggak tahu,  pokoknya berangkat. Berarti Sistem Informasi Manajemen 

berpengaruh pada efisiensi dan efektifitas, jadi bagitu tujuannya sama tapi 

efisiensi belum tentu sama dengan orang yang tidak makai Sistem 

Informasi Manajemen dan orang yang memakai Sistem Informasi 

Manajemen”3 

 

Lagi tambahan tentang peranan Sistem Informasi Manajemen bagi 

kepala madrasah dalam mengambil keputusan sebagai berikut: 

“Jadi Sistem Informasi Manajemen itu sangat penting dalam 

rangka membangun organisasi menuju apa yang menjadi visi misi 

sekolahnya, Sistem Informasi Manajemen menjadi  tolok ukurnya kita 

membawa  visi misi, setelah visi misi itu dibuat tim dan sistem sampai 

stakeholdernya (pemakai) itu adalah target yang besar. Jadi kalau saya 

                                                           
3Wawancara, Dr. H. Slamet  Riyadi, M.Pd, Kepala MAN 1 Tulungagung, tanggal 4 April 2018 

pukul 09.00-09.25 WIB di Ruang Kepala Madrasah.  
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Sistem Informasi Manajemen itu sangat mendasar karena didalamnya itu 

ada sistem, sistem itu mesti ada suatu  komponen yang selalu berkaitan, 

kalau satu putus misalnya putus sistem satu komponen nggak bisa 

berjalan.”4  

 

Berdaskan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa lembaga 

pendidikan yang sudah maju dan memiliki segmen pasar tertentu tetap 

meningkatkan layanan pendidikannya, salah satunya melalui Sistem 

Informasi Manajemen untuk meningkatkan keunggulan bersaing lembaga 

pendidikannya yang efektif dan efisien.  

Tujuan mengimplementasi Sistem Informasi Manajemen bagi 

kepala MAN 1 Tulungagung adalah untuk melancarkan proses kerja/ 

tanggung jawab kepala madrasah menjadi lebih efektif dan efisien. 

Prosesnya dimulai dari perencanaan visi misi madrasah, pembentukan 

tim kerja samapai  tujuan yang paling penting adalah stakeholders 

madrasah, semua  itu didasarkan pada sistem informasi manajemen, 

karena yang dinama Sistem Informasi Manajemen itu memiliki berbagai 

komponen yang tidak dapat dipisahkan, jika terpisah proses pekerjaan itu 

tidak dapat dilanjutkan. 

Adapun Visi dan Misi MAN 1 Tulungagung  sebagai berikut: 

1) Visi MAN 1 Tulungagung 

“Terwujudnya generasi Islam yang cerdas, terampil, unggul 

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), Riset dan 

                                                           
4Wawancara, Dr. H. Slamet  Riyadi, M.Pd, Kepala MAN 1 Tulungagung, tanggal 4 April 2018 

pukul 09.00-09.25 WIB di Ruang Kepala Madrasah.   
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berakhlaqul Karimah serta berbudaya lingkungannberdasarkan 

gotong royong.”5 

2) Misi MAN 1 Tulungagung:6 

a) Menyelanggarakan Tahfidzh Al- Qur’an bagi anak didik kelas 

program IIK maupun yang mau mengikuti program tersebut, 

setidaknya untuk melatih anak didik dalam hal mencintai Al-

Qur’an 

b) Menyelenggarakan PRODISTIK (Program Pendidikan Terapan 

bidang TIK) bekerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh 

November (ITS) Surabaya. 

c) Menyelenggarakan Program Sistem Kredit Semester (SKS) bagi 

siswa yang memiliki kecerdasan istimewa dengan masa belajar 2 

tahun. 

d) Menyelenggarakan Program RISET/ Karya Ilmiah Remaja. 

e) Mengembangkan dan memberdayakan proses pembelajaran 

dengan berbagai bentuk strategi yang komunikatif, interaktif, 

serta menyenangkan bagi anak didik. 

f) Meningkatkan kompetensi dan kemampuan anak didik dengan 

memberikan fasilitas untuk pengembangan diri, seperti hafalan 

ayat-ayat suci Al-Qur’an, laboratorium Bahasa, laboratorium 

IPA, dan sarana prasarana yang mendukung dengan optimal. 

                                                           
5Dokumentasi MAN 1 Tulungagung.   
6Dokumentasi MAN 1 Tulungagung.   
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g) Menghasilkan lulusan yang memiliki daya kompotensi tinggi dan 

dapat diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang 

berkualitas di dalam negeri maupun di luar negeri. 

h) Menyelenggrakan program Kelas Unggulan MIA, IIS, IIK, IIB 

dan Layanan Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) SKS 2 

Tahun. 

i) Menyelenggarakan silaturohim dengan para alumni MAN 1 

Tulungagung untuk mengembangkan , memberdayakan 

keberadaan lembaga. 

j) Mampu memberikan kontribusi positif terhadap dunia 

Pendidikan Islam daerah, khususnya di Indonesia. 

k) Mengedepankan akhidah Islam, serta mewujudkan generasi 

muda yang Islami, cerdas, terampil dan memiliki akhlaqul 

kharimah. 

l) Melaksanakan bimbingan pembelajaran secara efektif, interaktif, 

dan efisien. 

m) Membantu siswa untuk mengenali potensi diri, serta 

memberikan kesempatan untuk mengikuti pengembangan diri 

yang diadakan oleh lembaga. 

n) Menerapkan disiplin tinggi dalam segera kegiatan yang ada di 

Lembaga, serta melatih membiasakan perilaku Islami.  

Berikut ini adalah Sistem Informasi Manajemen yang diguna 

oleh  kepala MAN 1 Tulungagung: 



   112 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Gambar A  1.01. Halaman pertama Sistem Informasi di MAN 1 

Tulungagung.7 

Proses pengambilan keputusan kepala madrasah berbasis data yang 

berada dalam Sistem Informasi Manajemen di MAN 1 Tulunagung 

sebagai berikut:8 

1) Kegiatan Intelijen berbasis Sistem Informasi Manajemen 

mengidentifikasikan masalah dengan pendukung informasi yang 

dapat terukur dengan jelas. 

2) Kegiatan merancang berbasis Sistem Informasi Manajemen 

membuat pilihan-pilihan tindakan mengacu pada Sistem Informasi 

Manajemen yang valid. 

                                                           
7Dokumentasi MAN 1 Tulungagung.  
8Observasi, pada 12-15 April 2018.  
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3) Kegiatan memilih berbasis Sistem Informasi Manajemen 

menentukan pilihan tindakan untuk menyelesaikan suatu masalah. 

4) Kegiatan menelaah berbasis Sistem Informasi Manajemen 

mengevaluasi keputusan dengan mempertimbangkan kelebihan dan 

kelemahan Sistem Informasi yang disajikan pendukung. 

Setiap proses penyesaian masalah yang dijalankan oleh kepala 

madrasah bersama timnya menggunakan Sistem Informasi Manajemen 

sebagai pendukung keputusan itulah dinamakan proses pengambilan 

keputusan berbasis Sistem Informasi Manajemen. Karena informasi 

yang didapatkan dari Sistem Informasi Manajemen bersifat uptate, 

reliable, dan dapat dipertanggungjawabakan. Di bawah ini adalah 

contoh proses pengambilan keputusan kepela madrasah berbasis Sistem 

Informasi Manajemen. 

1) Mengukur kapasitas sekolah pada suatu wilayah. Eksistensi 

keberadaan lembaga pendidikan diakui karena adanya siswa. 

Nantinya jumlah siswa yang masuk ke lembaga pendidikan ini akan 

menjadi tolak ukur keberhasilan lembaga pendidikan dalam hal 

manajemen humas. Salah satu indikator keberhasilannya adalah 

jumlah siswa yang masuk pada lembaga pendidikan tersebut sesuai 

dengan jumlah penduduk usia sekolah di wilayah sekolah tersebut. 

Dalam Sistem Informasi Manajemen informasi ini dapat diperoleh 

pada analisis jumlah murid kasar. Adanya data ini akan memebantu 

lembaga pendidikan terkait maupun pimpinanya menjadi lebih 
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mudah mendapat informasi jika mendapat suatu permasalahan. 

Misalnya MAN 1 Tulungagung sebagai lembaga pendidikan Islam 

yang berada di pusat kota tenyunya memiliki pesaing lembaga 

pendidikan sederajat yang juga mempunyui beberapa kelebihan. 

Proses pengambilan keputusan untuk mengukur kapasitas sekolah 

pada suatu wilayah ini dmulai dengan adanya input data yang telah 

tereduksi oleh operator sekolah, lalu Sistem Informasi Manajemen 

yang memvalidasi data. Selanjutnya data disajikan dalm bentuk 

diagram yang memudahkan kepala madrasah atau Kemenag 

merencanakan kapasitas siswa di MAN 1 Tulungagung. Sihingga 

diketahui kapasitas jumlah guru yang memungkinkan untuk MAN 1 

Tulungagung agar tidak terjadi overlapping guru.9 

Sedangkan contoh pengambilan keputusan berbasis Sistem 

Informasi Manajemen, sebagai  berikut:  

“Misalnya gini yang adanya dalam program madrasah kita 

adalah  unggul di bidang riset, maka anggaranya dari pemerintah 

tidak ada. Sementara  dalam rangka meningkatkan ilmu 

pengetahuan-ilmu pengetahuan  dan teknologi  semuanya paling 

tidak dianggaranya dari  pemerintah, kita tinggalnya mengikuti apa 

yang programkan. Tapi yang tidak dianggaranya  seperti  riset  maka 

pertama kita menuju kepada apa kita mewujudkan. MAN 1 itu 

unggul di bidang riset maka kita membuat tim  riset, kita harus 

mempelajari dulu keunggulan , kelemahan kelebihan dan situasi 

ternyata kita temukan itu diutamakan“.10  

 

                                                           
9Observasi, Pada 4-9 April 2018.   
10Wawancara, Dr. H. Slamet  Riyadi, M.Pd, Kepala MAN 1 Tulungagung, tanggal 4 April 2018 

pukul 09.00-09.25 WIB di Ruang Kepala Madrasah.   
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Adapu Program Unggulan yang ada di MAN 1 

Tulungagung sebagai berikut:11 

1) Mulok tahfidz Al-Qur’an 

Menyelenggrakan Tahfidz Al-Qur’an bagi anak didik 

Kelas Program IIK maupun yang mau mengikuti program 

tersebut, setidaknya untuk melatih anak didik dalam hal 

mencintai Al-Qur’an. 

2) PRODISTIK 

Menyelenggarakan PRODISTIK (Program Pendidikan 

Terapan bidang TIK) bekerjasama dengan Institut Teknologi 

Sepuluh November (ITS) Surabaya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Gambar A  1.02. Contoh informasi berbasis Sistem Informasi di MAN 1 

Tulungagung.12 

                                                           
11Dokumentasi MAN 1 Tulungagung.  
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Dalam rangka mengimplementasikan Sistem Informasi 

Manajemen dalam pengambilan keputusan di MAN 1 Tulungaagung 

adalah memanfaatkan informasi-informasi berbasis Sistem Informasi 

Manajemen  untuk mendukung keputusan misalnya keinginan untuk 

mewujudkan MAN 1 Tulungagung unggul di bidang riset maka kepala 

madrasad selaku manajer mengumpulkan informasi-informasi yang ada 

di Sistem Informasi Manajemen misalnya kelebihan, kesempatan, 

kekurangan, dan hambatan maka kemudian bisa menentukan  tim 

risetnya dan konsep riset tersebut dan sebagainya. 

Sementara penggunaan Sistem Informasi Manajemen pada 

aspek humas sebagai berikut: 

“Sistem Informasi Manajemen sangat penting bagi humas 

untuk mengumpulkan data-data  di MAN 1 Tulungagung,  jika nanti 

dibutuhkan oleh Lembaga lain kita bisa  meninformasikan sesuai 

dengan kebutuhan. Tujuan utamanya Sistem Informasi Manajemen 

adalah kemudahan-kemudahan, sementara Sistem Informasi 

Manajemen dengan humas itu mempunyai hubungan yang erat 

sekali. Dia sangat membantu pekerjaan humas” 13 

Jadi penggunaan Sistem Informasi Manajemen di MAN 1 

Tulungagung pada bidang humas adalah suatu hal yang sangat 

penting dengan karena tanggung jawab utamanya humas yaitu 

menginformasi dan mengpromosikan lembaganya kepada 

masyarakat  (stakeholder), dengan tugasnya tersebut humas 

membutuh sebuah informasi yang tepat dan akurat. Sistem Informasi 

Manajemen merupakan sarana atau bahan dalam mengelolaan data 

                                                                                                                                                               
12Dokumentasi MAN 1 Tulungagung.  
13Wawacara, Bapak Masrohini, S.Pd, Waka Humas MAN 1 Tulungagung, tanggal 4 April 2018 

pukul 11.00-11.20 WIB di Ruang Administrasi Madrasah.  
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dan informasi  yang ada sehingga dapat memanfaatkan, memenuhi 

kebutuhan  semaksimal mungkin. 

Kepala  madrasah  juga  menggunakan  peranan  sistem  

informasi  manajemen dalam menentukan apa langkah selanjutnya 

yang harus dilakukan. Hal ini  dilakukan  guna  mencari  solusi  dari  

setiap  masalah  di  madrasah  yang  harus dicarikan jalan keluarnya. 

Kerap kali kepala madrasah memantau informasi melalui sarana  

yang  tersedia  di  sekolah.  Sistem  informasi  yang  ada  

memberikan kemudahan  bagi  kepala  sekolah  untuk  mempercepat  

pengaksesan  informasi sehingga  berbagai  tahap  yang  harus  

ditempuh  dalam  pengambilan  keputusan dapat dilalui dengan cara 

yang cepat.14   

Dalam menjalankan tugasnya tersebut Pak Slamet melakukan 

pemecahan masalah  secara  bersama-sama  yaitu  dengan  

melibatkan  partisipasi  dari  sumber daya manusia yang ada di 

sekolah seperti guru, tenaga kependidikan, dan kepala bidang.  

Partisipasi  tersebut  dimaksudkan  agar  proses  pemecahan  

masalah  dapat menghasilkan  berbagai  pandangan  dan  alternatif-

alternatif.  Sehingga  dari pandangan  dan  alternatif  yang  beragam  

tersebut,  kepala  sekolah  dapat menentukan pilihan yang tepat 

untuk ditetapkan sebagai keputusan.   

                                                           
14Observasi, pada tanggal  12-15 April 2018. 
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c. Pengendalian Sistem Informasi Manajemen bagi Kepala Madrasah 

dalam Mengambil Keputusan 

Pengendalian Sistem informasi merupakan bagian yang tak 

dapat dipisahkan dari pengelolaan sistem informasi, bahkan ia 

melakukan fungsi yang sangat penting karena mengamati setiap tahapan-

tahapan dalam proses pengelolaan informasi. Pengendalian Sistem 

Informasi Manajemen di MAN 1 Tulungagung memiliki  tiga demensi 

berikut: 

1) Pengendalian pengelolaan Sistem Informasi Manajemen 

Pengendalian Sistem Informasi Manajemen pada demensi 

pengelolaan Sistem Informasi Manajemen di MAN 1 Tulungagung 

sebagai ungkapan berikut: 

“Makanya di dalam Sistem Informasi Manajemen itu setiap  

komponen-komponen kalau berjalan bagus mesti bagus controlling-

nya, kata  controlling itu adalah memantau kembali apa 

kekurangannya kemudian kembali ke  tahapan awal yaitu planning  

dahulu, untuk di feedback sehingga dapat mengetahui  bahwa  

planning-nya mungkin ada yang salah, mungkin planning-nya itu 

tidak masuk akal.  Makanya itu berarti harus diperbaiki..”15 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka peneliti 

mendeskripsikan bahwa proses pengendalian Sistem Informasi 

Manajemen di MAN 1 Tulungagung yaitu memantauan sistem 

informasi yang sedang dipakai untuk memastikan pencapaian hasil 

yang direncanakan. Dan jika ada kesalahannya, seperti sistem 

informasi tidak memenuhi kebutuhan user, software dan hardware-

                                                           
15Wawancara, Dr. H. Slamet  Riyadi, M.Pd, Kepala MAN 1 Tulungagung, tanggal 4 April 2018 

pukul 09.00-09.25 WIB di Ruang Kepala Madrasah.    
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nya tidak begitu layak dan sebagainya, maka tim kirja selaku 

pembangun perlu melakukan perubahan dan membaiki pada sistem, 

adalah menninjau pada proses sebelumnya yaitu perencanaan 

(planning). Jadi  harus dipelajari apakah sistem yang dibangunkan 

adalah perencanaan dengan benar atau tidak , sudah apa belum 

memenuhi kebutuhan pengguna (user) khusunya kepala madrasah 

dalam rangka implementasi Sistem Informasi Manajemen dalam 

pengambilan keputusan. 

2) Pengendalian  pemasukan data Sistem Informasi Manajemen 

Pengendalian Sistem Informasi Manajemen pada konteks 

proses input data dalam Sistem Informasi Manajemen di MAN 1 

Tulungagung dalam pengambilan keputusan kepala madrasah 

melaksanakan berikut:16 

a) Mereduksi data yang masuk. Data atau informasi yang 

dibutuhkan Sistem Informasi Manajemen beragam, oleh karena 

itu dalam proses pengendaliannya melibatkan banyak orang. 

Namun, tidak semua data atau informasi digunakan begitu saja. 

Operator akan mereduksi yang sesuai dengan kebutuhan Sistem 

Informasi Manajemen.  

b) Data disajikan dalam bentuk tabel 

c) Penerjemahan keputusan. Sistem Informasi Manajemen adalah 

basis data lenbaga pendidikan yang mendukung proses 

                                                           
16Observasi, pada tanggal 12-15 April 2018.  
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pengambilan keputusan, jadi untuk memudahkan proses tersebut 

bisa dikonversi kan ke bentuk diagram batang atau diagram 

lingkaran. Pada desain Sistem Informasi Manajemen peneli telah 

membahas data apa saja yang terekam di Sistem Informasi 

Manajemen dan data tersebut merupakan data pokok bagi 

lembaga pendidikan madrasah yang dijadikan acuan kebijakan 

pusat dalam melakukan perencanaan alokasi BOP, perencanaan 

akolasi BSM, proses akreditasi, penyelenggaraan ujian nasional, 

pemberian berbagai bantuan (sarpras) dan sebagainya. Untuk itu, 

data yang diinput harus lengkap, valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan petunjuk 

pengisian. Namun, prektek di lapangan human error itu sering 

terjadi. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh pak Agus Ali 

Imran berikut ini 

d) Memasukan data tesebut ke kommendasarasil rekayasa.  

e) Validasi data, supaya data yang di entry operator benar-benar 

sesuai dengan kenyataan dan bukan hasil rekayasa.  

Sedangkan pengendalian Sistem Informasi Manajemen di 

MAN 1 Tulungagung pada demensi keamanan data (Data security) 

Sebagai pengungkapan berikut ini: 

 “Untuk pengelolaannya setiap hari senantiasa di check dan 

dianalisis, ketersediaan administrasi Sistem Informasi Manajemen 

selalu ada dan berbentuk privasi, keamanan insya Allah aman dari 

virus karena dikelola oleh orang poksinya sendiri yang ahli bidang IT, 
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dan pemeliharaan jaringan Sistem Informasi Manajemen tiga bulan 

sekali atau pas ada kendala.”17 

 

Berdasarkan hasil wawaancara diatas dapat diketahui bahwa  

pengendalian SIM di MAN 1 Tulungagung dilaksanakan setiap hari 

oleh  pak Agus Ali Imron selaku orprator Tata Usaha  dengan 

langkah-langkah di bawah ini: 

a) Check dan  analisis data 

Pengecheckan dan analisis data bertujuan untuk mendapat 

informasi-informasi yang akurat sehingga kepala madrasah MAN 1 

Tulungagung bisa mengambil kebijakan dalam proses pengambilan 

keputusan. Misalnya Integrasi data (integrity data) aspek ini 

berkaitan dengan keakuratan dan kelengkapan sebuah informasi 

dan metode pemrosesannya. 

b) Privasi 

Privisi adalah pencegahan bagi mereka yang tidak 

berkepentingan dapat mencapai informasi,  berhubungan dengan 

data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan 

hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut.  

c) Pemeliharaan jaringan Sistem Informasi Manajemen 

Saat menggunakan Sistem Informasi Manajemen, jaringan 

Sistem Informasi Manajemen dapat menyebabkan kesalahan yang 

membuat operasi tidak lengkap atau tidak akurat. Mengubah 

                                                           
17Wawancara, Pak Agus Ali Imron, Operator Tata Usaha MAN 1 Tulungagung, tanggal 10 April 

2018 pukul 08.00-08.15 WIB di Ruang Kepala Madrasah.      
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lingkungan sistem, akibatnya sistem perlu dipertahankan. 

Diperbaiki Peningkatan fitur dari program yang akan digunakan 

dalam lingkungan yang berbeda atau pembaruan program untuk 

memenuhi kondisi pengguna. 

Dari hasil wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa 

pengendalian data SIM di MAN 1 Tulungagung dalam rangka 

pengambilan keputusan kepala madrasah meadakan check dan 

menganalisis data setiap hari  dan tiga bulan sekali dalam meng-

update virus. 

Hardware berperan penting sebagai suatu media 

penyimpanan vital bagi sistem informasi.Yang berfungsi sebagai 

tempat untuk menampung database atau lebih mudah dikatakan 

sebagai sumber data dan informasi untuk memperlancar dan 

mempermudah kerja dari sistem informasi. Pemeliharaan Peralatan 

adalah salah satu kontrol pengoperasian sistem dimaksudkan untuk 

mencapai efisiensi dan keamanan. 

3) Pengendalian  sarana prasarana Sistem Informasi Manajemen 

Adapun pengendalian Sistem Informasi Manajemen pada 

fisik  (Hardware) sebagaimana hasil wawancara di bawah ini: 

 “Kontrolnya, memang kami ada operator-operator yang 

membantu kami, kami juga tidak bekerja sendiri tapi kami bekerja 

dengan tim dan saya juga monitoring apa yang perlu diperawatan. 

Misalnya dari guru mengajar, dari laporan misalnya komputer inirusak 

kamudian kami check dan kami adanya eksklusif. Kalau di preperasi 

di preperasi kalau service di service, kalau sudah tidak bisa lagi 

diperbaiki kita menghapus (tidak di pakai lagi). Jadi kami kerja tim 

kami semacamnya pengordinasi tidak kerja full sendiri , tapi 
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kombinasi-kombinasi,  saya kerjakan dengan kepala sekolah, KTU 

dan bendahara keungan TU sama KTU dan juga dari eksklusinya 

sendiri-sendiri.”18 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat mengetahui bahwa proses 

pengendalian (controlling) Sistem Informasi Manajemen bagi kepala 

madrasah dalam mengambil keputusan pada konteks mempelihara dan 

memperawatan komputer di MAN 1 Tulungagung adalah 

menjalankan dalam bentuk  mengkombinasikan antara satu sama lain 

yakni kerjasama antara bidang sarana prasana, kepala madrasah dan 

juga kepala tata usaha. Untuk lebih terinci dapat dijelas di bawah ini: 

a) Monitoring dan check 

Langkah - langkahnya adalah Waka Sarpras lewat timnya yang 

terlibat orperator akan memeriksa apakah peralatan yang berada 

di berbagai bidang rusak dan harus dipertahankan, jika ada 

peralatan yang harus diperbaiki maka langsung saja diperbaiki 

sihingga bisa diguna lagi . 

b) Mengahapus 

Apabila peralatan (hardware) yang ada tidak bisa lagi 

dipertahankan maka akan dihapuskan dan direncanakan untuk 

pengadaan peralatan baru, oleh pekerjaan terkoordinasi antara 

KTU (keuangan TU) dan akhir disetujui oleh kepala madrasah. 

 

                                                           
18Wawancara, Pak Topo Mudjiono, Waka Sarana Prasana MAN 1 Tulungagung, tanggal 11 April 

2018 pukul 12.30-13.00 WIB di Ruang Admistrasi Madrasah.    
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d. Proses Pengambilan Keputusan Kepala Madrasah 

Berbicara tentang sistem pengambilan keputusan, tentunya akan 

terlihat bahwa keputusan keputusan yang diambil pun berdasarkan data 

fakta yang ada, di MAN 1 Tulungagung sendiri pengambilan keputusan 

itu semuanya biasanya bertumpu pada beberapa program yang sudah 

sejak awal-awal direncakan. Biasanya pada saat perencanaan program 

kesemua stakeholder diikutsertakan untuk menyusun beberapa program 

yang kaitannya dengan pengembangan madrasah. Dengan gabungan 

metode top down dan bottom up aspirasi dari guru, siswa dan lain lain  

terangkum menjadi satu dan nantinya akan disusun sedemikian rupa 

untuk direncakan sebagai program. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh bapak Masrohini,  beliau mengatakan bahwa: 

“Sistem pengambilan keputusan disini ada dua, ada yang 

sifatnya pada ranah-ranah tertentu (sudah terprogram dan kadang juga 

ada yang diluar anah tersebut, biasanya kalau sifatnya sudah diluar anah 

kita akan koordinasikan dengan bapak kepala.”19 

Pak Shokhibul Akhwali selaku waka kurikulum juga 

menambahkan bahwa: 

“Sistem pengambilan keputusan disini juga banyak, tentunya 

sesuai dengan tupoksi masing-masing bagian, kalau saya di kurikulum 

ya menangani apa yang berkaitan dengan hal itu, seperti pengambilan 

keputusan saat penentuan kelulusan, disana akan melibatkan banyak 

pihak seperti rapat pimpinan, wali kelas dan ujungnya pada rapat 

pleno.”20 

 

Pak  Topo Mudjiono selaku waka sarpras juga mengatakan bahwa: 

                                                           
19Wawacara, Bapak Masrohini, S.Pd, Waka Humas MAN 1 Tulungagung, tanggal 4 April 2018 

pukul 11.00-11.20 WIB di Ruang Administrasi Madrasah.    
20Wawacara, Bapak Shokhibul Akhwali, S.Pd, Waka Kurikulum MAN 1 Tulungagung, tanggal 4 

April 2018 pukul 12.00-12.20 WIB di Ruang Administrasi Madrasah.   
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“Sistem pengambilan keputusan disini juga ada yang bersifat 

internal dan juga eksternal atau keputusan bersama.”21 

 

Tipe tipe keputusan yang ada di MAN 1 Tulungagung sejauh 

yang peneliti ketahui ada dua  tipe pokok keputusan yakni yang bersifat 

sesuai program yang sudah direncanakan dan satu lagi yang bersifat 

fleksibel atau insidental, keputusan- keputusan yang insidental itu juga 

biasanya dilihat mana yang memang perlu untuk segera diputuskan dan 

mana yang tidak mendesak untuk dilakukan, sehingga nantinya bisa 

diusulkan untuk perencanaan program beberapa tahun berikutnya.22 

Pak Slamet  Riyadi selaku kepala MAN 1 Tulungagung 

mengatakan bahwa: 

“Untuk masalah kedisiplinan memang harus otoriter. Jika 

seperti itu kedisiplinan tidak akan pernah bisa berjalan, kalau untuk 

masalah keuangan iu transparan, bahkan seluruh staf dan guru harus tahu 

gaji kepala madrasah itu berapa.”23 

 

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh bapak kepala 

madrasah, pak Topo Mudjiono selaku waa bidang sarpras juga 

mengatakan: 

“Frekuensi pengambilan keputusan nya itu kadang ada yang 

rutin awal tahun dan terkadang juga bersifat insidental tapi jarang banget 

yang kedua itu.”24 

 

Yang dijadikan dasar untuk menjadi pijakan dalam 

pengambilan keputusan tentunya melalui data atau informasi yang ada 

                                                           
21Wawancara, Pak Topo Mudjiono, Waka Sarana Prasana MAN 1 Tulungagung, tanggal 11 April 

2018 pukul 12.30-13.00 WIB di Ruang Admistrasi Madrasah.     
22Dokumentasi, Rencana Kerja MAN 1 Tulungagung.  
23Wawancara, Dr. H. Slamet  Riyadi, M.Pd, Kepala MAN 1 Tulungagung, tanggal 4 April 2018 

pukul 09.00-09.25 WIB di Ruang Kepala Madrasah.  
24Wawancara, Pak Topo Mudjiono, Waka Sarana Prasana MAN 1 Tulungagung, tanggal 11 April 

2018 pukul 12.30-13.00 WIB di Ruang Admistrasi Madrasah.      
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dan sudah terhimpun ditambah lagi dengan beberapa hal yang berkaitan 

dengan putusan yang akan dibuat itu, biasanya juga diikutsertakan dalam 

hal pengambilan keputusan itu yakni beberapa aturan pemerintah, 

beberapa keputusan- keputusan kepala madrasah dan musyawarah. Pak 

Masrohini selaku waka bidang humas juga mengatakan bahwa: 

 “Yang dijadikan dasar pijakan dalam pengambilan keputusan iu 

ada yang berdasarkan aturan pemerintah, keputusan kepala madrasah 

dan musyawarah, karena disini menganut sistem terbuka.”25 

 

Pak kepala madrasah juga turut menambahkan bahwa: 

“Ya semuanya berdasarkan data, sepert data EMIS siswa, dari 

situ saya tahu profil siswa baik dari segi biografi orang tuanya 

penghasilan nya berapa lalu nanti saya akan bisa untuk menentukan 

siapa siapa saja yang mendapat beasiswa atau bantuan misalnya.”26 

 

Langkah - langkah dalam pengambilan keputusan yang 

diterapkan disini pun cukup beragam, namun pada dasarnya segala 

keputusan yang akan diambil ini lagi lagi berangkat dari data dan 

informasi yang ada, atau biasa disebut dengan mengumpulkan data, lalu 

kemudian disusun sedemikian rupa diklasifikasikan menurut bidangnya 

masing masing kemudian setelah disusun maka akan diolah setelah itu 

akan disajikan entah dalam bentuk hard copy ataupun softcopy. 

Berangkat dari data atau informasi itulah keputusan akan diambil, 

tentunya juga melihat pokok bahasan apa yang akan diputuskan 

                                                           
25Wawacara, Bapak Masrohini, S.Pd, Waka Humas MAN 1 Tulungagung, tanggal 4 April 2018 

pukul 11.00-11.20 WIB di Ruang Administrasi Madrasah.     
26Wawancara, Dr. H. Slamet  Riyadi, M.Pd, Kepala MAN 1 Tulungagung, tanggal 4 April 2018 

pukul 09.00-09.25 WIB di Ruang Kepala Madrasah.   
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sehingga putusan yang akan diambilnantinya bisa tepat sasaran dan  

sesuai dengan yang dinginkan bersama.27 

Kewenangan melakukan pengambilan keputusan, tentunya 

bertumpu pada satu orang yakni kepala madrasah, sebagai ujung tombak 

sebuah madrasah kepala madrasah bertanggung jawab penuh atas segala 

hal yang ada di lembaga tersebut. Tentunya juga melalui musyawarah 

dan koordinasi dengan berbagai bagian yang dirasa perlu untuk diajak 

memecahkan segala problem atau masalah yang akan dihadapi. Pak  

Slamet  Riyadi sebagai kepala sekolah mengatakan bahwa: 

 “Semua kewenagan pengambilan keputusan ada pada saya, ya 

sebenarnya jabatan kepala itu kan kebetulan saja. Jadi saya mau nggak 

mau harus bertanggung jawab penuh dengan hal ini.”28 

 

Pelibatan beberapa pihak dalam mengambil keputusan biasanya 

akan melihat terlebih dahulu hal apa yang akan diputuskan, dalam kata 

lain topik bahasan nya apa, koordinasi dan musyawarah itu biasanya hal 

yang dilakukan jika pada situasi tertentu harus dilakukan. Seperti untuk 

hal keuangan biasanya bapak kepala akan berkoordinasi langsung 

dengan kepala TU dan beberap staf yang berurusan dengan hal itu. 

Sehingga tidak semua topik bahasan memerlukan pelibatan banyak 

pihak untuk mengambil keputusan. 

Frekuensi pengambilan keputusan yang ada disini biasanya ada 

sekitar tiga macam yakni yang bersifat sesuai program yang memang 

sudah direncakan jauh- jauh hari, yang kedua bersifat fleksibel dalam 

                                                           
27Observasi, pada 12-15 April 2018.   
28Wawancara, Dr. H. Slamet  Riyadi, M.Pd, Kepala MAN 1 Tulungagung, tanggal 4 April 2018 

pukul 09.00-09.25 WIB di Ruang Kepala Madrasah.    
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arti memang dalam saat- saat tertentu harus segera mengambil keputusan 

on the spot dan yang ketiga adalah bersifat situasional, melihat apa dan 

bagaimana situasi yang ada saat itu, Sehingga tidak ada keputusan-

keputusan yang melenceng dari garis atau rambu rambu yang telah 

ditentukan. 

Sistem kontrol terhadap kebijakan yang sudah dibuat ini 

memiliki dua model yakni yang bersifat personal yaitu melalui 

pengamatan langsung kedalam beberapa penanggung jawab bagian lalu 

kemudian yang kedua bersifat kolektif bersama dalam arti kata semua 

stakeholder madrasah pun juga dilibatkan menjadi alat monitor untuk 

melihat dan mendampingi beberapa program yang sudah dan belum 

terlaksana. Pak kepala madrasah mengatakan bahwa: 

“Sistem kontrol yang saya lakukan adakalanya bersifat personal 

langsung mendatangi beberapa penanggung jawab program untuk 

menanyakan kaitan nya dengan program, kadang juga melalui 

pengamatan langsung ke lapangan.”29 

 

Senada dengan yang diungkapkan pak kepala pak  Masrohini 

juga menambahkan bahwa: 

“Yang saya rasakan kalau untuk sistem kontrol itu, dilakukan 

secara kolektif atau bersama sama, terkadang juga pak kepala turun 

langsung memantau keadaan.”30 

 

Kebutuhan akan informasi dan data di MAN 1 Tulungagung 

sangatlah menunjang dalam pengambilan keputusan, karena melalui hal 

itu segala keputusan yang ada akan menjadi tepat. Namun demikian 

                                                           
29Wawancara, Dr. H. Slamet  Riyadi, M.Pd, Kepala MAN 1 Tulungagung, tanggal 4 April 2018 

pukul 09.00-09.25 WIB di Ruang Kepala Madrasah.     
30Wawacara, Bapak Masrohini, S.Pd, Waka Humas MAN 1 Tulungagung, tanggal 4 April 2018 

pukul 11.00-11.20 WIB di Ruang Administrasi Madrasah.      
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tentunya juga melewati berbagai tahapan untuk melihat seberapa besar 

tingkat akurasi data dan informasi yang ada tersebut. 

 

2. Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulungagung 

a. Perencanaan Sistem Informasi Manajemen bagi Kepala 

Madrasah dalam Mengambil Keputusan 

 

Perencanaan  Sistem Informasi Manajemen adalah formulasi 

terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Oleh karenanya, 

perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi 

metode untuk mencapai tujuan tersebut. 

Dalam pelaksanaan perencanaan Sistem Informasi Majemen di 

MAN 2 Tulungagung,   sebagaimana yang telah disampaikan oleh 

ibu kepala madrasah berikut:  

   “Proses perencanaan Sistem Informasi Manajemen kita 

explorekan semuanya baiknya RPPM (rencana pelaksanaan 

pembelajaran mingguan), rencana anggaran, rencana strategis 

tentang data kita rencancarakan, kita rapat semua stakeholder.”31 

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa 

langkah-langkah perencanaan sebuah Sistem Informasi Manajemen  

di MAN 2 Tulungagung sehingga kepala madarah bisa 

memanfaatkan informasi-informasi untuk pengambilan keputusan 

secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

                                                           
31Wawancara, Dr. Hj. Miftachurohmah, M.Ag, Kepala MAN 2 Tulungagung, tanggal 9 April 2018 

pukul 08.40-09.00 WIB di Ruang Kepala Madrasah.     
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1) Explore  

Survei pemangku kepentingan madrasah (para waka, 

guru, komite madrasah) melalui musyawarat dimaksudkan 

untuk memberikan umpan balik (feed back), saran tentang 

anggaran, pentingnya proyek, tanggung jawab untuk proyek, 

berapa lama waktu yang dibutuhkan dan lain-lain. 

2) Rancana Anggaran 

Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang 

disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan 

merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi 

yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan 

dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu.   

Dalam perencanaan sistem manajemen informasi bagi 

kepala MAN 2 Tulungagung dalam pengambilan keputusan, 

anggaran merupakan faktor penting yang menentukan apakah 

suatu proyek dapat terjadi atau dipertimbangkan kembali. 

Anggaran di sini akan berasal dari pemerintah atau dari 

berbagai sumber, seperti orang tua murid dan dari sumber 

dukungan lainnya. Tujuan rencana anggaran sebagai 

berikut:32 

a) Untuk menyatakan harapan atau sasaran perubahan 

secara jelas dan formal, sehingga bisa menghndari 

                                                           
32Observasi, pada tanggal 12-15 April 2018.  
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kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang 

hendak dicapai manajemen. 

b) Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada 

pihak-pihak yang terkait sehingga anggaran dimengerti, 

didukung dan dilaksanakan. 

c) Untuk menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas 

dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan 

memberikan pengarah yang jelas bagi individu dan 

kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. 

d) Untuk mengkoordinasikan cara/metode yang akan 

ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. 

e) Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan 

kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan 

informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan 

koreksi. 

3) Rencana renstra (Rencana Strategis) data  

Perencanaan strategis Sistem Informasi Manajemen 

merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen berbasis komputer yang akan mendukung 

madrasah dalam pelaksanaan rencana pendidikan dan 

merealisasikan tujuan pendidikannya. Perencanaan strategis 

Sistem Informasi Manajemen di MAN 2 Tulungagung untuk 

mempelajari pengaruh Sistem Informasi Manajemen terhadap 
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pengambilan keputusan dan kontribusi bagi lembaga  dalam 

memilih langkah-langkah strategis. Selain itu, perencanaan 

strategis Sistem Informasi Manajemen juga menjelaskan berbagai 

tools, teknik, dan kerangka kerja bagi manajemen untuk 

menyelaraskan strategi Sistem Informasi Manajemen dengan 

strategi madrasah. 

Salah satu metode rencana strategis yang digunakan oleh 

kepala MAN 2 Tulungagung adalah metode SWOT yang 

menganalisis dari lingkungan internal (kekuatan, kelemahan) dan 

eksternal (peluang, ancaman) madrasah. Lebih terdetail sebagai 

berikut: 

a) Kekuatan (Strengths)  

Kekuatan diidentifikasikan dengan tujuan untuk 

mengetahui apa saja kekuatan madrasah untuk dapat 

meneruskan dan mempertahankan mutu pendidikan. Dengan 

mengetahui kekuatan yang dimiliki madrasah khususnya 

pada Sistem Informasi Manajemen akan dapat 

mempertahankan dan bahkan meningkatkan kekuatan sebagai 

modal untuk dapat bersaing. 

b) Kelemahan (Weaknesses) 

Mengidentifikasi kelemahan bertujuan untuk dapat 

mengetahui apa kelemahan-kelemahan yang masih ada, 

terutamanya Sistem Informasi Manajemen dan dengan 
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mengetahui kelemahan tersebut, maka kepala madrasah dapat 

berusaha untuk memperbaiki agar menjadi lebih baik. 

Kelemahan yang tidak atau terlambat teridentifikasi akan 

merugikan bagi madrasah. Oleh karena itu dengan semakin 

cepat mengetahui kelemahan, maka madrasah juga dapat 

sesegera mungkin mencari solusi untuk dapat menutupi 

kelemahan tersebut. 

c) Peluang (Opportunities) 

Dengan mengetahui peluang, baik peluang saat ini 

maupun peluang dimasa yang akan datang maka madrasah 

dapat mempersiapkan diri untuk dapat mencapai peluang 

tersebut. Berbagai strategi dapat disiapkan lebih dini dan 

terencana dengan lebih baik sehingga peluang yang telah 

diidentifikasi dapat direalisasikan.   

d) Ancaman (Threats) 

Ancaman yang dapat teridentifikasi dapat dicarikan 

jalan keluarnya sehingga madrasah dapat meminimalkan 

ancaman tersebut. 

4) Rapat stakeholders 

Tujuan rapat stakeholders madrasah (komite, orang tua 

siswa)  adalah   untuk membahas, merencanakan, dan mencari 

solusi persoalan-persoalan pokok tentang program yang 
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dibutuhkan secara bersama-sama dalam mewujudkan sebuah 

Sistem Informasi Manajemen.  

Selanjutnya, perencanaan Sistem Informasi Manajemen 

pada aspek kesarprasan di MAN 2 Tulungagung menurut hasil 

wawancara sama bapak waka sarpras sebagai berikut:  

 “Saya merencanakan tentang tugas saya yaitu sarparas, 

sebelum tahun ajaran baru  saya membuat rencana kerja 

madrasah satu tahun kedepan. Misalnya tahun depan saya 

rencana mengadaan sejumlah komputer, karena  setiap ujian 

nasional berbasis komputer (UNBK)  otomatis komputernya 

dipakai. Maka saya merencanakan bagaimana kita menyediakan 

tambahan komputer lagi.33 

 

Dari hasil wawancara di atas menunjukan bahwa 

pelaksanaan planing Sistem Informasi Manajemen di MAN 2 

Tulungagung berdasarkan  Rencana Kerja Tahunan Madrasah 

(RKTM) kesarprasan yaitu: 

1) Pengadaan  sarana prasarana (komputer) 

Setiap tahun ada Ujian Nasional Berbasis Komputer 

(UNBK), komputer adalah salah satu syarat dalam ujian 

tersebut maka dari itu bidang sarana prasana adalah 

penanggung jawab dalam mengecek apakah  sarana 

prasarasa khusus peralatan yang menjadi komponen dalam 

membangun sebuah Sistem Informasi Manajemen 

(komputer) sudah memadai apa lagi belum memadai, harus 

ditambah seberaba jumlah  setelah itu barulah dapat 

                                                           
33Wawancara,Bapak Febriyanto, S.Pd waka Sarana Prasana MAN 2 Tulungagung, tanggal 11 

April 2018 pukul 11.30-12.00 WIB di Ruang Administrasi Madrasah.       
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merenca tenntang anggaran yang diguna dalam proses 

pengadaan dan sebagainya. 

2) Mengelola perawatan dan perbaikan sarana prasarana 

(komputer) 

Proses mengelola perawatan dan mempelihara  

sarana prasarana khususnya (peratan komputer) yakni 

mulai dari memeriksa apakah perlatan komputer tersebut 

lagi boleh diperbaiki jika bisa langsung diperbaiki, 

seandainya tidak bisa lagi   diperbaiki maka dihampus saja 

dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. 

b. Implementasi Sistem Informasi Manajemen bagi Kepala 

Madrasah dalam Mengambil Keputusan 

Kepala  madrasah berwewenang dalam mengambil keputusan 

segala urusan di madrasah. Selanjutnya adalah penerapan Sistem 

Informasi Manajemen yang disampaikan oleh ibu kepala MAN 2 

Tulungagung: 

 “Tujuan saya memakai SIM untuk memudahkan untuk 

optimalisasi perencanaan, optimalisasi pelaksanaan. Data-data dan 

informasi yang akurat kita  bisa cepat mengambil keputusan, tanpa 

ada data dan informasi sangat sulit mengambil keputusan. Maka 

informasi memang  sangat dibutuhkan, data sangat dibutuhkan apa 

lagi sekarang kalau hanya katanya- katanya tidak susun harus main 

data.”34 

                                                           
34Wawancara, Dr. Hj. Miftachurohmah, M.Ag, Kepala MAN 2 Tulungagung, tanggal 9 April 2018 

pukul 08.40-09.00 WIB di Ruang Kepala Madrasah.        
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Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat di paparkan 

bahwa kepala MAN 2 Tulungagung menggunakan  Sistem 

Informasi Manajemen  untuk pengambilan keputuan dua hal yaitu: 

1) Optimalisasi visi madrasah 

Visi MAN 2 Tulungagung sebagai berikut: 

Terwujudnya situasi MAN Tulungagung 2 yang Cerdas, 

Dedikatif, Inovatif, Kompetitif, Berjiwa Islami (CERDIK 

BERSEMI).35 

Dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen kepala 

sekolah akan semakin mudah menyusun  visi (rencana  angka 

pendek, jangka panjang) untuk meningkatkan mutu madrasah 

dalam rangka bagaimana mewujudkan siswa yang Cerdas, 

Dedikatif, Inovatif, Kompetitif, Berjiwa Islami, menyediakan 

informasi bagi sekolah untuk menentukan dan menyusun 

perencanaan, atau penyusunan rencana strategi sekolah.  

Karena untuk menyusun rencana strategi sekolah harus 

menganalisa dulu kekuatan, kelemahan, tantangan serta 

peluang yang ada pada sekolah tersebut. Dan untuk 

mengetahui hal tersebut harus melalui Sistem Informasi 

Manajemen. 

2) Optimalisai misi madrasah 

Misi MAN 2 Tulungagung sebagai berikut: 

                                                           
35Dokumentasi MAN 2 Tulungagung.  
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a) Menumbuhkembangkan semangat belajar sepanjang hayat 

pada seluruh warga madrasah. 

b) Menciptakan suasana belajar yang nyaman, kondusif dan 

menyenangkan. 

c) Melaksanakan strategi pembelajaran dan bimbingan secara 

efektif. 

d) Menumbuhkembangkan semangat keunggulan pada 

seluruh warga madrasah. 

e) Mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi 

dan prestasi dirinya.  

f) Mengembangkan pembelajaran ekstra kurikuler yang 

mengintegrasikan kecakapan hidup.  

g) Menumbuhkembangkan penghayatan dan pengamalan 

ajaran agama Islam dalam kehidupan.36 

Berikut adalah Sistem Informasi Majemen diguna oleh 

kepala MAN 2 Tulungagung:  

 

 

 

 

 

  

                                                           
36Dokumentasi MAN 2 Tulungagung.   
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Gambar A  2.01. Halaman pertama Sistem Informasi di MAN 2 

Tulungagung.37 

Dengan implementasi Sistem Informasi Manajemen, kepala 

MAN 2 Tulungagung dapat mengambil keputusan dalam 

merealisasikan, mencapai  misi madrasah yang telah di tentukan. 

Secara detail dengan adanya Sistem Informasi Manajemen, kepala 

madrasah bisa melaksanakan beberapa aktivitas untuk mencapai misi 

madrasah di bawah ini: 

a) Membuat pengendalian, agar langkah yang akan ditempuh MAN 

2 Tulungagung merealisasikan visi dan misi sekolah lebih 

terarah. 

                                                           
37Dokumentasi MAN 2 Tulungagung.  
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b) Mengevaluasi dari setiap program yang telah dilaksanakan, 

sehingga pihak sekolah dapat mengambil keputusan apakah suatu 

program itu dilanjutkan, diberhentikan, atau diperbaiki. 

c) Menentukan langkah perbaikan selanjutnya, dari program yang 

telah terealisasi. 

Untuk lebih mendalam, Sistem Informasi Manajemen  bagi 

kepala madrasah dalam mengambil keputusan yang 

diimplementasikan oleh kepala MAN 2 Tulungagung bisa 

memanfaatkan sebagai contoh berikut:  

“Contoh pengambilam keputusan berdasar Informasi,  

madrasah kita  banyak ektrakurikuler  dan sudah ditentukan bahwa   

jam 05.00 sudah diakhiri.  Ada katanya orang tua yang marah pada 

anaknya yang mengikut program ektra karena pulang rumahnya 

terlalu malam.  Untuk menyelesaikan hal tersebut saya mencari data-

data dari waka kesiswaan dan dari  walinya  ternyata anak itu sudah 

diijinkan memang ada tambahan ektra.Oleh karena itu saya 

membutuhkan Sistem Informasi Manajemen yang baik ,  dan bagitu 

komunikasi  harus lebih dibangun.”38 

Berikut ini adalah data-data yang dimuat di dalam Sistem 

Informasi Manajemen di MAN 2 Tulungagung 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38Wawancara, Dr. Hj. Miftachurohmah, M.Ag, Kepala MAN 2 Tulungagung, tanggal 9 April 2018 

pukul 08.40-09.00 WIB di Ruang Kepala Madrasah.       
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Gambar A  2.02. Halaman detail Sistem Informasi di MAN 2 

Tulungagung.39 

Adapun strategi pengambilan keputusan berbasis Sistem 

Informasi Manajemen, kepala MAN 2 Tulungagung  

mengungkapan sebagai berikut: 

 “Strategi dalam pengambil keputusan selalu ada 

masukan-masukan dari berbagai arah, biasanya akhirnya saya 

musyawarahkan terus saya mengambil sikap, saya putusakan kalau 

begitu begini. Saya selalu  segala mengambil keputusan karena 

terkang berbatas waktu dalam memutuskan sesuatu hal. Namun 

secara umum  katakan 75 percen saya mengambil keputusan 

berdasarkan musyawarah dan masukan yang ada dari bawahan.”  

Dari hasil wawancra di atas menunjukan  bahwa proses 

mengambil keputusan berbasis Sistem Informasi Manajemen bagi 

kepala MAN 2 Tulungagung antara lain: 

1) Pengambilan keputusan berdasar musyawarah 

                                                           
39Dokumentasi MAN 2 Tulungagung.  
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Strategi yang digunakan bagi kepala MAN 2 

Tulungagung dalam mengambil keputusan berbagai masalah 

secara mayoritasnya (75%) adalah berdasar musyawarah/rapat 

untuk menerima masukan-masukan dari yang berkaitan agar 

keputusan tersebut menjadi effektif dan efisien 

Kelebihan keputusan berdasarkan musyawarah di 

MAN 2 Tulungagung antara lain : 

a) Aspirasi semua peserta rapat dapat disalurkan. 

b) Sesama peserta rapat (para guru, waka madrasah)saling 

memahami dan toleransi. 

c) Masalah yang dibahas jelas. 

d) Tercapainya kata mufakat menghasilkan keputusan bulat. 

e) Kental dengan suasana kekeluargaan. 

2) Pengambilan keputusan  berdasar wewenang 

Kepala madrasah mempunyai tugas dan wewenang 

untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan 

kegiatan demi tercapainya tujuan madrasah yang efektif dan 

efisien. Kepala MAN 2 Tulungagung terkadang mengambil 

keputusan berdasar wewenang dengan karena  masalah yang 

harus segera diputuskan secara terburu-buru, atau butuh waktu 

untuk dipertimbangkan.  
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Sementara peranan Sistem Informasi Manajemen bagi 

kepala madrasah dalam mengambil keputusan yang 

disampaikan oleh bapak waka humas adalah:  

“Jadi peranan Sistem Informasi Manajemen sangat 

penting. Karena kepala sekolah selaku manajer bertanggung jawab 

tentang  manajerial keberhasilan dalam pencapai visi misi 

madrasah. Perannya Sistem Informasi Manajemen sangat 

dibutuhkan sebab yang bernama visi misi itu tidak lepas dari 

manajerial. Dengan keinginan kita dalam meningkat mutu 

madrasah itu tidak bisa terlepas dari Sistem Informasi Manajemen, 

karena proses pengambilan keputusan berdasar Sistem Informasi 

Manajemen itu  memuatkan  informasi yang berdasar data,  chek 

lapangan dan  laporan.”40 

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa 

peranan Sistem Informasi Manajemen bagi kepala MAN 2 

Tulungagung dalam rangka pengambilan keputusan sangat berperan 

tentang hal yang berikut: 

1) Manajerial  

Sistem Informasi Manajemen dapat memperlancar 

tanggung jawab kepala madrasah selaku manajer yang me-

manage semua urusan di madrasah, manajerial tersebut 

antaranya yaitu  perencanaan (planning), perorganisasian 

(organizing), pengendalian (controlling), penilaian (evaluating), 

dengan  Sistem Informasi Manajemen yang tepat dan cepat 

kepala madrasah  dapat memilih alternatif-alternatif yang cocok  

sehingga dapat mengambil keputusan dengan efektif dan efisien  

                                                           
40Wawacara, Dr. Cuk Hari Purnama, Waka Humas MAN 2 Tulungagung, tanggal 11 April 2018 

pukul 10.00-10.20 WIB di Ruang Administrasi Madrasah.        
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akhirnya  membawa  madrasah kapada  visi, misi  yang 

diinginkan 

2) Pengambilan keputusan  

Sistem  informasi  manajemen  yang  digunakan  dalam 

menyelesaikan  tugas  pada  bidang-bidang  di  MAN 2 

Tulungagung  memberikan  dampak  yang besar atas pencapaian 

tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Sementara 

informasi-informasi tersebut berdasarkan fakta yang terjadi di 

lapangan dan juga dari  berbagai laporan  yang ada. Pada 

akhirnya, peranan tersebut juga akan mempengaruhi 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala madrasah. 

Hal ini disebabkan karena segala keputusan yang lahir dalam 

ruang  lingkup  sekolah  akan  mengarah  kepada  pengambil  

keputusan  tertinggi dalam hal ini ialah kepala madrasah. 

c. Pengendalian Sistem Informasi Manajemen bagi kepala 

Madrasah dalam Mengambil Keputusan 

Pengendalian sistem informasi merupakan bagian yang tak 

dapat dipisahkan dari pengelolaan sistem informasi, bahkan ia 

melakukan fungsi yang sangat penting karena mengamati setiap 

tahapan-tahapan dalam proses pengelolaan informasi. Pengendalian 

Sistem Informasi Manajemen di MAN 2 Tulungagung memiliki  

tiga denmensi berikut: 
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1) Pengendalian pengelolaan Sistem Informasi Manajemen 

Tentang pengelolaan pengendalian  Sistem Informasi 

Manajemen dalam rangka pengambilan keputusan kepala 

madrasah sebagai yang tetah disampaikan oleh ibuk kepala 

madrasah MAN 2 Tulungagung di bawah ini: 

“Maka  saya evaluasi Sistem Informasi Manajemen  

setiap hari sabtu, saya rapat kemudian dari seluruh programnya 

dan waka setiap waka meng-update P2M (pengendalian mutu 

madrasah). Ada LP2M yang setiap bulan itu  ngumpulkan 

administrasi, dari itu saya dapat tahu KBM (Kegiatan Belajar 

Mengajar).”41   

Dari hasil interview di atas peneliti dapat dibahaskan 

bahwa prosedur dalam pengendalian Sistem Informasi 

Manajemen di MAN 2 Tulungagung adalah kepala madrasah 

selaku manajer mengevaluasikan semua programnya, semua 

bidang yang meliputi   waka kulikulum, waka kasiswaan, waka 

tata usaha, waka humas, waka sarana prasarana  satu kali 

perminggu dan kepala madrasah mendapat laporan-laporan 

tentang administrasi dari LP2M setiap bulan. Untuk lebih 

terinci dapat diurai dibawah ini: 

a) P2M (Pengendalian Mutu Madrasah)  

(1) Perencanaan, yaitu menyusun tujuan dan standar-

standar performansi. Tujuan kegiatan dirumuskan 

dalam bentuk performansi yang mengandung standar-

                                                           
41Wawancara, Dr. Hj. Miftachurohmah, M.Ag, Kepala MAN 2 Tulungagung, tanggal 9 April 2018 

pukul 08.40-09.00 WIB di Ruang Kepala Madrasah.      
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standar pengukuran untuk menentukan sampai sejauh 

mana performansi dapat dicapai. 

(2) Pengukuran performansi nyata. Tugas yang harus 

dilakukan adalah mengukur secara akurat performansi 

nyata yang dicapai. Pengukuran ini hatus akurat 

sehingga dapat diketahui perbedaan antara apa yang 

dicapai dan apa yang diharapkan dicapai (ideal). 

(3) Membandingkan performansi hasil pengukuran 

dengan performansi standar. 

(4) Memperbaiki performansi dan situasi yang dihadapi. 

Apabila situasi problematis yang dihadapi (situasi 

aktual dibawah standar), hendaknya dicari cara-cara 

untuk menyelesaikan atau mengatasinya. Apabila 

situasi oportuniti yang ditemukan (situasi aktual 

melebihi/ diatas standar) yang harus dicari adalah 

tindakan menjaga atau memelihara. 

b) KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) 

Untuk dapat menentukan tercapai tidaknya 

tujuan pembelajaran, perlu dilakukan usaha atau tindakan 

penilaian/evaluasi. Tujuan evaluasi KBM di MAN 2 

Tulungagung sebagai berikut: 

http://www.blog-guru.web.id/2012/04/macam-metode-mengajar-guru.html
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(1) Untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah 

dicapai oleh siswa dalam suatu kurun waktu proses 

belajar 

(2) Untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang 

siswa dalam kelompok kelasnya 

(3) Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka 

melakukan perbaikan proses belajar mengajar 

(4) Bahan pertimbangan bagi bimbingan individual siswa 

(5) Membuat diagnosis mengenai kelemahan - kelemahan 

dan kemampuan siswa 

(6) Bahan pertimbangan bagi perubahan atau perbaikan 

kurikulum 

(7) Mengetahui status akademis seorang murid dalam 

kelompok 

(8) Mengetahui efisiensi metode mengajar yang 

digunakan 

(9) Memberikan laporan kepada murid dan orang tua  

(10) Sebagai alat motivasi belajar mengajar 

(11) Mengetahui efektifitas cara belajar dan mengajar 

2) Pengendalian  data Sistem Informasi Manajemen 

Adapun wawancara sama operator MAN 2 

Tulungagung beliau menyampaikan bahwa: 

 “Proses pengendalian Sistem Informasi Manajemen, 

setiap tiga bulan satu kali  kadang dua bulan sekali kadang 1 

javascript:;
javascript:;
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tahun sekali itu ada update software otomais di inforkan ke 

saya, tolong update aplikasi otomatis update. Jadi kalau 

pengendaliannya cuma kita ikut pusat dan tinggal 

menunggunya ikut pusat (Kemenag).”42 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa 

proses pengendalian Sistem Informasi Manajemen bagi kepala 

madrasah dalam mengambil keputusan di MAN 2 

Tulungagung  yaitu operator pusat madrasah meng-update 

Software yang terbagi menjadi dua jenis di bawah ini: 

a) Update OS (Operating System) 

Karena sistem operasi merupakan bagian penting 

untuk mengendalikan perangkat keras dan perangkat lunak 

pada komputer. Ini memiliki sejumlah kerentanan 

keamanan. Operator bukan hanya bertugas mengumpulkan 

data-data dan upload ke aplikasi secara online tetapi 

memperbarui sistem operasi setiap tahun agar sistem 

berjalan lebih lancar. 

b) Update Aplikasi 

Di MAN 2 Tulungagung operator meng-update 

secara rutin setiap dua bulan atau tiga bulan tergantung 

situasi dan kondisi. 

3) Pengendalian  sarana prasarana Sistem Informasi Manajemen 

                                                           
42Wawancara,Bapak Ali Wijayani, S.Pd, Operator Tata Usaha MAN 2 Tulungagung, tanggal  9 

April 2018 pukul 11.30-12.00 WIB di Ruang Administrasi Madrasah.      
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Sedangkan pengendalian Sistem Informasi 

Manajemen pada aspek sarana prasarana di MAN 2 

Tulungagung sebagai  konfirmasi berikut:  

 “pengendalian  Sistem Informasi Manajemen salah 

satu adalah pengendalian komputer, jadi saya kontrolnya 

mengikuti apa saja yang saya sudah planning dan mengikuti 

apa saja yang telah disampai oleh kepala madrasah.Salah satu 

contoh kontolnya adalah selama UNBK tidak boleh ada suara, 

selama ujian tidak boleh ada yang pinjam  ruang operasi dan 

sebagainya.”43   
 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa 

pengendalian Sistem Infomasi Manajemen (peralatan 

komputer) pada MAN 2 Tulungagung  dari contohnya 

menunjukan bahwa  pengendalian peralatan komputer itu 

sangat dibutuhkan, karena komputer itu merupakan salah satu 

komponen pada sebuah Sistem Informasi Manajemen, selain 

itu pengendalian tersebut agar sarana prasana  (komputer) yang 

dimiliki oleh madsarah dapat digunakan dengan tujuan yang 

diinginkan.  

d. Proses Pengambilan Keputusan Kepala Madrasah 

Berkaitan dengan sistem pengambilan keputusan yang 

dilakukan di MAN 2 Tulungagung selama ini banyak dipengaruhi 

oleh beberapa hal, tentunya adanya data serta informasi yang 

beredar dan banyaknya fokus yang harus diselesaikan 

membutuhkan kecermatan dan kehati- hatian. Sesuai dengan 

                                                           
43Wawancara, Bapak Febriyanto, S.Pd waka Sarana Prasana MAN 2 Tulungagung, tanggal 11 

April 2018 pukul 11.30-12.00 WIB di Ruang Administrasi Madrasah.        
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panduan wawancara yang peneliti buat berikut jawaban yang 

didapatkan. Sistem pengambilan keputusan yang dilakukan disini 

ada dua macam yang pertama melalui hasil rapat, hal ini berpegang 

pada musyawarah karena kepala madrasah selaku penanggung 

jawab utama yang berada di madrasah menerapkan sistem kerja 

team work jadi siapapun berhak dan bertanggung jawab 

menuangkan aspirasi, ide atau gagasannya sesuai dengan topik 

bahasan yang dibahas.44 

Dan yang kedua adalah sistem pengambilan keputusan 

yang sifatnya normatif, sistem normatif ini biasanya dilakukan 

berdasarkan aturan main yang berlaku atau dalam arti kata sudah 

ada petunjuk teknisnya secara detail yang mengatur hal tersebut, 

seperti sudah diatur oleh undang -undang, peraturan pemerintah, 

peraturan menteri atau peraturan daerah. tentunya semuanya itu 

harus dipelajari dulu. 

“Saya disini pakai sistem team work, jadi setiap bagian itu 

bertanggung jawab dan memiliki tugas di masing- masing bagiannya 

kadangkala saya juga ambil keputusan sendiri yang karena memang 

jika saya rapatkan itu tidak akan pernah selesai, karena mereka tidak 

tahu topik bahasan nya apa.”45 

Senada dengan apa yang disampaikan oleh kepala 

madrasah, bapak Ahmad Rofi’i selaku wakil kepala bidang 

kesiswaan mengatakan bahwa: 

                                                           
44Observasi, pada 12-15 April 2018.    
45Wawancara, Dr. Hj. Miftachurohmah, M.Ag, Kepala MAN 2 Tulungagung, tanggal 9 April 2018 

pukul 08.40-09.00 WIB di Ruang Kepala Madrasah.         
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“Keputusan yang ada disini itu sepertinya ada yang 

memang sudah terprogram dan ada yang sifatnya insidental atau 

situasional.”46 

Hal ini pun dirasa sangat efektif karena sangat membantu 

dalam tugas manajerial karena dalam hal menyelesaikan berbagai 

masalah dan problem ada pihak -pihak yang dilibatkan tentunya juga 

melihat keputusan atau kebijakan apa yang akan dihasilkan. Sebagai 

contoh pada saat sidang kelulusan ini ada dua rapat untuk bisa 

meluluskan masing -masing siswa yang pertama sidang pra-pleno 

yang biasanya lingkupnya kecil dan diikuti oleh guru atau pihak 

yang bersentuhan langsung Sedang yang kedua adalah rapat pleno 

disini rapat yang sesungguhnya lulus tidaknya siswa dibahas disini  

peserta nya pun seluruh stakeholder lembaga. 

 “Jadi sistem pengambilan keputusan disini lagi-lagi 

melihat permasalahan atau pokok bahasan apa yang akan 

diputuskan.”47 

 

“Biasanya pengambilan keputusan itu juga melihat fokus 

apa yang akan dihadapi, kalau dibagian saya jika ada program-

program apa gitu biasanya saya mintai proposal berikut dengan LPJ 

nya sebagai bukti bahwa program itu memang sudah berjalan.”48 

Jika berbicara tentang tipe- tipe keputusan ada dua tipe 

yang cukup jelas diperlihatkan yakni tipe demokratis, yang 

senantiasa bertumpu pada mufakat bersama, seperti pelibatan 

pembuatan RKT, RKM dan lain-lain  dan tentunya ini semua 

                                                           
46Wawancara, Ahmad Rofi’i, S.Pd, Waka Kesiswaan MAN 2 Tulungagung, tanggal 9 April 2018 

pukul 13.00-14.00 WIB di Ruang Administrasi Madrasah.          
47Wawancara, Dr. Hj. Miftachurohmah, M.Ag, Kepala MAN 2 Tulungagung, tanggal 9 April 2018 

pukul 08.40-09.00 WIB di Ruang Kepala Madrasah.          
48Wawancara, Ahmad Rofi’i, S.Pd, Waka Kesiswaan MAN 2 Tulungagung, tanggal 9 April 2018 

pukul 13.00-14.00 WIB di Ruang Administrasi Madrasah.          
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bertumpu pada visi misi yang dibuat lalu kesemuanya itu dituangkan 

dalam berbagai macam program yang akan dijalankan oleh 

madrasah.49 

Yang kedua adalah tipe otoriter, dimaksudkan disini bahwa 

kepala madrasah memiliki hak prerogatif dalam membuat keputusan, 

tipikal otoriter ini banyak digunakan dalam kaitannya pada sistem 

kepegawaian atau guru yang memang hal ini sudah diatur oleh 

undang- undang atau peraturan yang berlaku. Sehingga tanpa 

melibatkan banyak pihak pun kepala madrasah sudah dapat 

mengambil keputusan, yang nantinya akan disosialisasikan kepada 

pihak- pihak yang berkepentingan. 

Langkah- langkah dalam proses pengambilan keputusan 

tentunya juga melihat topik bahasan yang akan diputuskan itu seperti 

apa. Serta memperhatikan berbagai hal yang harus dipertimbangkan. 

Tapi terkadang karena banyak nya pihak yang dilibatkan sering 

dibuat sebuah draft yang diajukan yang nantinya akan disetujui atau 

tidak didalam rapat. 

“Biasanya saya buatkan draft program, kemudia nanti saya 

alukan atau usulkan dalam rapat lalu mereka yang menyeleksi mana-

mana yang sesuai lika tidak sesuai apa argumen dan alasannya.”50 

                Sesekali dalam situasi tertentu, juga diterapkan sistem 

bottom-up atau memberi tugas kepada semua pihak termasuk guru 

karyawan untuk membuat program-program yang nantinya akan 

                                                           
49Dokumentasi, Rencana Kerja MAN 2 Tulungagung.  
50Wawancara, Dr. Hj. Miftachurohmah, M.Ag, Kepala MAN 2 Tulungagung, tanggal 9 April 2018 

pukul 08.40-09.00 WIB di Ruang Kepala Madrasah.          
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dibahas dalam rapat. Tapi semuanya juga melihat topik bahasan nya 

apa. Agar sesuai dengan real nya apa. Karena jika tidak sesuai 

dengan topik bahasan bukan tidak mungkin rapat itu gagal 

dilaksanakan. 

Kewenangan dalam melakukan pengambilan keputusan 

secara mutlak memang menjadi kewenangan seorang kepala 

madrasah. Namun kadangkala juga kewenangan ada pada wakil 

kepala sekolah tapi itu sifatnya koordinatif, tetap semua ada pada 

kendali kepala madrasah sebagai ujung tombak serta penanggung 

jawab utama jalannya lembaga pendidikan. 

“Memang kewenangan mutlak itu ada pada saya (kepala 

madrasah) namun kadang saat saya tidak ditempat atau sedang tugas 

diluar saya beri kewenangan tertentu pada wakil kepala madrasah.”51 

Tentang siapa saja yang dilibatkan dalam pengambilan 

keputusan melihat problem apa yang akan diatasi atau dipecahkan 

sebagai contoh dalam mengatasi topik bahasan keuangan, pihak- 

pihak yang dilibatkan pun orang-orang yang memang kesehariannya 

bertugas dan bertanggung jawab dalam hal itu seperti kepala TU dan 

bendahara dan tidak mungkinmelibatkan dan mengikutsertakan pihak- 

pihak lain yang memang bukan wilayahnya dalam membahas topik 

bahasan tersebut. 

Frekuensi pengambilan keputusan yang dilakukan pun 

karena di MAN 2 Tulungagung menganut sistem teamwork maka 

                                                           
51Wawancara, Dr. Hj. Miftachurohmah, M.Ag, Kepala MAN 2 Tulungagung, tanggal 9 April 2018 

pukul 08.40-09.00 WIB di Ruang Kepala Madrasah.           
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hampir hampir pengambilan keputusan ini melihat porsi- porsi 

tertentu. Ada kalanya pengambilan keputusan itu dilakukan dalam 

satu tahun sekali atau bahkan ada yang dilakukan dalam kurun waktu 

satu bulan sekali, pada umumnya keputusan yang diambil itu 

berdasarkan program-program yang sudah dibuat, lalu nantinya akan 

diadakan evaluasi dan beberapa pembenahan. 

“Kalau team work itu porsi frekuensi pengambilan 

keputusan nya 50% disaya selebihnya pada guru dan lain- lain.”52 

Berkaitan dengan sistem kontrol pengambilan keputusan di 

MAN 2 Tulungagung sendiri jika tingkatan nya manajerial biasanya 

akan dilangsungkan rapat pimpinan paling tidak satu minggu sekal, 

hal ini untuk melihat sejauh mana perkembangan yang sudah 

berjalan terkait program masing-masing sektor, berikut juga evaluasi 

dan pemecahannya. Pengamatan secara langsung pun juga dilakukan 

sebagai bahan pendukung sistem kontrol melalui rapat, biasanya 

dilakukan dengan bertanya secara langsung ke penanggung jawab 

program atau bertanya langsung kepada siswa tentang keluhan atau 

masukan tentang program dan sebagainya.  Pada kasus kasus tertentu 

pun jika diambil langkah cepat yaitu disidangkan secara langsung hal 

ini biasanya terkait dengan kenakalan siswa atau murid. 

“Sistem kontrol saya biasanya banyak langsung melakukan 

pengamatan langsung, saya kan juga ngajar kadang saya bertanya 

                                                           
52Wawancara, Dr. Hj. Miftachurohmah, M.Ag, Kepala MAN 2 Tulungagung, tanggal 9 April 2018 

pukul 08.40-09.00 WIB di Ruang Kepala Madrasah.            
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pada siswa tentang apapun, atau kalau tidak begitu saya datangi 

penanggung jawab program untuk menanyakan berbagai hal.”53 

Urgensi informasi dalam menuang pengambilan keputusan 

sangatlah penting, hal ini untuk menghindari adanya 

kesimpangsiuran informasi atau data. Karena adanya sistem itu 

bersifat saling berkesinambungan dan berkebutuhan sehingga tatkala 

informasi atau data yang tidak akurat itu didapatkan maka keputusan 

yang diambil pun juga tidak akan tepat guna. Sehingga kebutuhan 

akan informasi yang tepat akan berbanding lurus dengan keputusan 

atau kebijakan yang dibuat. Walau terkadang ada pro dan kontra 

dalam pengambilan keputusan itu sudah menjadi dinamika dalam 

sebuah lembaga pendidikan. Tetap berjalan pada jalan yang ada serta 

fokus pada program menjadi sebuah keniscayaan.  

Kebenaran informasi itu juga didapatkan dari sumber yang 

baik sehingga nantinya akan didapatkan keputusan atau kebijakan 

yang.54 

 

B. Temuan Penelitian 

1. Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung  

a. Perencanaan Sistem Informasi Manajement bagi Kepala dalam 

Mengambil Keputusan 

1) Upaya untuk merencanakan Sistem Informasi Manajemen bagi 

kepala madrasah dalam mengambil keputusan di MAN 2 

                                                           
53Wawancara, Dr. Hj. Miftachurohmah, M.Ag, Kepala MAN 2 Tulungagung, tanggal 9 April 2018 

pukul 08.40-09.00 WIB di Ruang Kepala Madrasah.             
54Wawancara, Dr. Hj. Miftachurohmah, M.Ag, Kepala MAN 2 Tulungagung, tanggal 9 April 2018 

pukul 08.40-09.00 WIB di Ruang Kepala Madrasah.             
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Tulungagung melaksana berbagai   langkah-langkahnya. Langkah 

pertama adalah membangun tim pengembangan Sistem Informasi 

Manajemen, langkah ini mengidentifikasi manajer proyek, analis 

sistem, dan manajer proyek. Langkah selanjutnya adalah 

Perencanaan konsep Sistem Informasi Manajemen yakni  kepala 

madrasah dan tim pengembangan yang merencanakan apa yang 

dimaksudkan oleh sistem pengembangan, siapa pengguna Sistem 

Informasi Manajemen  dan sebagainya, kemudian berencana untuk 

menyediakan infrastruktur, baik perangkat lunak (sotf ware) maupun 

perangkat keras (hard ware), ketika tiga langkah berikutnya telah 

selesai dan berjalan dengan baik. Langkah selanjutnya adalah rapat 

guru untuk menerima umpan balik (feed back). Dan langkah terakhir 

yang menentukan probabilitas kemunculan Sistem Informasi 

Manajemen adalah rapat komite madrasah untuk mendekripsikan 

tentang kepentingan pengembangan Sistem Informasi Manajemen 

tersebut, dan hal yang lebih peting pada tahap ini  adalah permintaan 

dukungan anggaran untuk pengembangan Sistem Informasi 

Manajemen.  

2) Perencanaan Sistem Informasi Manajemen bagi kepala madrasah 

dalam mengambil keputusan pada kesarprasan dalam konteks  

mengadaan peralatan komputer menjalankan sesuai dengan Rencana 

Kerja Tahunan Madrasah (RKTM) yang ditentukan, Dalam dua 
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tahun terakhir, sekolah tidak dapat memperoleh bantuan khususnya 

anggaran kesarprasan dari wali murid. 

b. Implementasi  Sistem Informasi Manajement bagi Kepala dalam 

Mengambil Keputusan 

1) Implementasi Sistem Informasi Manajemen di MAN 1 Tulungagung  

sudah mengguna Sistem Informasi Manajemen secara  bertahap 

dimulai dari PPDB Online, Rapot Online, E-Library dan menyusul 

akan dibuat sistem informasi alumni semua ini dilakukan bertahap 

karena masih tahap pengebangan. 

2) Upaya untuk implementasi Sistem Informasi Manajemen bagi 

kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Kepala MAN 1 

Tulungagung mengakses Sistem Informasi Manajemen yang 

digunakan oleh madrasah,  penggunaan setiap Sistem Informasi 

Manajemen tergantung pada masalah apakah kepala perlu 

mengambil keputusan. Misalnya Sistem Informasi Manajemen 

tentang sarana prasarana adalah SIMAK, Sistem Informasi 

Manajemen tentang keuangan adalah SAIBA dan sebagainya. 

3) Alur kerja implementasi Sistem Informasi Manajemen dimulai dari 

pengumpulan data adapaun frekuensi pengumpulan data Sistem 

Informasi Manajemen disini hanya bersifat periodik, dan yang 

bertugas mengumpulkan data itu kerjasama antara operator 

perbidang dan akhirnya mengumpul di operator pusat (operator Tata 
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Usaha) untuk meng-update ke Sistem Informasi Manajemen secara 

online. 

4) Output dari Sistem Informasi Manajemen tadi yakni adanya informasi, 

untuk distribusi informasi, ini hampir dilakukan secara menyeluruh 

dalam arti kata bahwa distribusi informasi atau data yang dikelola 

oleh bagian TU biasanya akan dimanfaatkan oleh beragam pihak di 

madrasah baik itu dari jajaran manajer ataupun guru. 

c. Pengendalian  Sistem Informasi Manajement bagi Kepala dalam 

Mengambil Keputusan 

Tahap Pengendalian Sistem Informasi Manajemen di MAN 1 

Tulungagung  

1) mereduksi data yang masuk 

2) memasukkan data tersebut ke komputer 

3) validasi data, supaya data yang di entry operator benar-benar sesuai 

dengan kenyataan dan bukan hasil rekayasa.  

4) Data disajikan dalam bentuk tabel. 

5) Menerjemahkan data Sistem Informasi Manajemen menjadi sebuah 

informasi yang dibutuhkan lembaga dibutuhkan lembaga. 

d. Proses Pengambilan Keputusan Kepala Madrasah 

Adapun proses pengambilan keputusan adalah berikut: 

1) Pengambilan keputusan yang dilakukan disini ada  dua macam yang 

pertama melalui hasil rapat, dan yang kedua adalah sistem 
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pengambilan keputusan yang sifatnya normatif, sistem normatif ini 

biasanya dilakukan berdasarkan aturan main yang berlaku. 

2) Tipe -tipe keputusan ada 2 tipe yaitu tipe demokratis, yang 

senantiasa bertumpu pada mufakat bersama, seperti pelibatan 

pembuatan RKT,RKM. Yang kedua adalah yang sudah diatur oleh 

peraturan atau undang-undang dimaksudkan disini bahwa kepala 

madrasah memiliki hak prerogatif dalam membuat keputusan, 

biasanya keputusan ini banyak digunakan dalam kaitannya pada   

sistem kepegawaian ada guru yang memang hal ini mudah diatur 

oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. 

3) Langkah- langkah dalam proses pengambilan keputusan tentunya 

juga melihat topik bahasan yang akan diputuskan itu seperti apa. 

4) Kewenangan dalam melakukan pengambilan keputusan secara 

mutlak memang menjadi kewenangan seorang kepala madrasah. 

5) Frekuensi pengambilan keputusan yang dilakukan pun karena di 

MAN 1 Tulungagung menganut sistem teamwork maka hampir-

hampir pengambilan keputusan ini melihat pori pori tertentu. 

6) Berkaitan dengan sistem kontrol pengambilan keputusan di MAN 1 

Tulungagung sendiri jika tingkatannya manajerial biasanya akan 

dilangsungkan rapat pimpinan paling tidak satu minggu sekali. 

Urgensi informasi dalam menunjang pengambilan keputusan 

sangatlah penting, hal ini untuk menghindari adanya 

kesimpangsiuran informasi atau data. 
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2. Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulungagung 

a. Perencanaan Sistem Informasi Manajemen bagi Kepala Madarasah 

dalam Mengambil Keputusan  

 

1) Upaya untuk merencanakan sistem informasi eksekutif untuk 

pengambilan keputusan melelaksana dalam bentuk proses 

perencanaan selangkah demi selangkah. Artinya, kepala sekolah 

akan menggali pendapat para guru dan tenaga kependidikan 

madrasah tentang perkembangan Sistem Informasi Manajemen, 

bagaimana mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan. 

Setelah itu adalah perencanaan strategis yaitu bahwa kepala sekolah 

akan menggunakan informasi yang tersedia madrasah internal 

maupun ekternal, seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman yang akan mepengaruhi pengembangan sebuah Sistem 

Informasi Manajemen, hal tersebut agar mewujudkan Sistem 

Informasi Manajemen yang efektif dan efisien. Ketika perencanaan 

strategis dilakukan dengan rapi. Tahap terakhir adalah rapat dengan 

stakeholders  madrasah dalam rangka memanfaatkan Sistem 

Informasi Manajemen kepada masyarakat. 

2) Perencanaan Sistem Informasi Manajemen pada konteks pengadaan 

sejumlah peralatan komputer ketergantungan kebutuhan dan tanggap 

terhadap kegiatan-kegiatan yang memerlukan peralatan komputer. 

Anggaran pengadaan sesuai untuk bagian yang dialokasikan oleh 

pemerintah. 
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b. Implementasi Sistem Informasi Manajemen bagi Kepala Madarasah 

dalam Mengambil Keputusan 

1) Implementasi Sistem Informasi Manajemen yang dijalankan MAN 2 

Tulungagung sudah tersistemkan secara sendiri -sendiri dalam arti 

kata bahwa setiap bagian yang ditangani oleh beberapa penanggung 

jawab sudah memiliki sistem yang baik yang nantinya dengan sistem 

itu akan dihasilkan data atau informasi yang benar. 

2) Personalia yang menangani Sistem Informasi Manajemen di MAN 2 

Tulungagung  memang secara struktural tidak tergambar. Di MAN 2 

Tulungagung  pengelola personalia Sistem Informasi Manajemen 

diambilkan dari beberapa unsur staf TU. 

3) Sistem pengumpulan data nya pun dilakukan secara berkala dalam 

arti kata bahwa pengumpulan data hanya akan dilakukan jika dirasa 

perlu untuk menghimpun 

4) Frekuensi pengambilan data sangat tergantung pada keadaan tertentu 

bahwa tidak selalu setiap hari akan ada pengumpulan 

5) Sistem input data yang diterapkan disini lebih kearah sentralistik 

dengan adanya beberapa staf  TU yang bertugas mengurusi beberapa 

hal yang berkaitan dengan kegiatan akademik. 

c. Pengendalian Sistem Informasi Manajemen bagi Kepala Madrasah 

dalam Mengambil Keputusan 

 

Tahap Pengendalian Sistem Informasi Manajemen di MAN 2 

Tulungagung  
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1) Kegiatan menyeleksi dan menghitung instrumen-instrumen yang 

masuk agar tidak terjadi duplikasi. Kegiatan ini dilakukan oleh 

operator Sistem Informasi Manajemen di bidang tata usaha. 

2) Kegiatan untuk merekam data-data yang terdapat pada instrument 

statistik ke dalam komputer agar tersimpan di dalam database melalui 

perantara software pengolahan data yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. Pada kegiatan ini dibantu dengan form exel dari 

Kemenag. 

3) Kegiatan untuk memeriksa ualang data-data yang telah terekam dan 

tersimpan di dalam database sehingga dapat mengurangi tingkat 

kesalahan pada saat disajikan.  

4) Kegiatan untuk merancang tampilan informasi yang akan disajikan 

kedalam bentuk table dan grafik. yaitu disesuaikan dengan kebutuhan 

pengguna. 

5) Menerjemahkan data Sistem Informasi Manajemen menjadi sebuah 

informasi yang dibutuhkan lembaga dibutuhkan lembaga. 

d. Proses Pengambilan Keputusan Kepala Madrasah 

Apapun proses pengambilan keputusan  di MAN 2 Tulungagung 

sebagai berikut: 

1) Tipe tipe keputusan yang ada di MAN 2 Tulungagung ada 2 tipe 

pokok keputusan yakni yang bersifat sesuai program yang sudah 

direncanakan dan satu lagi yang bersifat fleksibel atau insidental. 
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2) Dasar untuk menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan tentunya 

melalui data atau informasi yang ada dan sudah terhimpun ditambah 

lagi dengan beberapa hal yang berkaitan dengan putusan yang akan 

dibuat itu. 

3) Kewenangan melakukan pengambilan keputusan, bertumpu pada satu 

orang yakni kepala madrasah, sebagai ujung tombak sebuah madrasah 

kepala madrasah bertanggung jawab penuh atas segala hal yang ada di 

lembaga tersebut. 

4) Frekuensi pengambilan keputusan ada sekitar 3 macan yakni yang 

bersifat sesuai program yang memang sudah direncakan jauh-jauh 

hari, yang kedua bersifat fleksibel dalam arti memang dalam saat-saat 

tertentu harus pen mengambil keputusan on the spot dan yang ketiga 

adalah berniat situasional melihat apa dan bagaimana situas yang ada 

saat itu. 

5) Sistem kontrol terhadap kebijakan yang sudah dibuat ini memiliki 

setidaknya 2 model yakni yang bersifat personal yaitu melalui 

pengamatan langsung kedalam dan yang kedua bersifat kolektif 

bernama dalam arti kata semua sakeholder madrasah pun juga 

dilibatkan. 

C. Analisis Lintas Situs 

1. Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung 

a. Perencanaan Sistem Informasi Manajemen bagi Kepala Madrasah  

dalam Mengambil Keputusan  
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Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat perbedaan peranan  

Sistem Informasi Manajemen bagi kepala madrasah dalam mengambil 

keputusan di kedua lembaga yang diteliti. Perbedaan pertama terletak 

pada bentuk perencanaan Sistem Informasi Manajemen, dalam 

perencanaan Sistem Informasi Manajeme di MAN 1 Tulungagung   

Berdasarkan hasil dari dua lembaga penelitian, peneliti 

menemukan bahwa perbedaan dalam perencanaan Sistem Informasi 

Manajemen bagi kepala madrasah dalam mengambil keputusan di MAN 

1 Tulungagung  mempunyai  5 tahap yaitu pertama, membentuk tim 

kerja kedua, merencakan konsep Sistem Informasi Manajemen ketiga, 

membangun infrastruktur Sistem Informasi Manajemen keempat, rapat 

umum para guru dan kelima, rapat komite madrasah. 

Secara garis besar perencanaan Sistem Informasi Manajemen 

bagi kepala madrasah dalam mengambilan keputusan di MAN 1 

Tulungagung berfokus pada keterlibatan personil sekolah, baik guru, 

staf, dan stakeholders sekolah, seperti komite, lembaga lain untuk 

mendapatkan umpan balik  dari individu semacam itu, baik keuntungan, 

kerugian, peluang, hambatan sehingga membawa pengembangan sistem 

informasi yang baik dapat dapat memanfaatkan semaksimal mungkin. 

b. Implementasi Sistem Informasi Manajemen bagi Kepala Madrasah 

dalam Mengambil Keputusan 

Perbedaan Implementasi Sistem Informasi Manajemen bagi 

kepala madrasah dalam mengambil keputusan pada MAN 1 
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Tulungagung    dimaksudkan agar proses pengambilan keputusan 

berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan madrasah.  

Ada lima langkah dalam proses pengambilan keputusan 

berdasarkan Sistem Informasi Manajemen, pertama adalah menyajikan 

tujuan, kepala madrasah dan pihak yang berkaitan  dalam menyelesaikan 

masalah berpartisipasi dalam menentu tujuan khusus bersama untuk 

mengukur hasil madrasah kedua,  mengidentifikasi masalah, kepala 

madrasah menentukan masalah-masalah yang perlu diputuskan, ketiga, 

mengembangkan berbagai alternatif, kepala madrasah dan bawahannya 

menganalisis dan menginterpretasi  bersama berbagai pilihan-pilihan 

yang mungkin memecahkan masalah. keempat mengevaluasi alternatif, 

kepala madrasah dan pihak yang bertanggung jawab bersama-sama 

mengukur masing-masing alternatif dan memilih hanya satu pilihan dari 

semua alternatif yang sesuai dan lebih cocok dan sesuai dengan masalah 

yang terjadi kelima mengevaluasi keputusan, akhirnya setelah 

mengambil keputusan berdasar pilihan sebelumnya, kemudian 

pertimbangkan apakah keputusan itu benar dan tepat. Dapat 

menyelesaikan masalah dengan efektif. 

Secara keseluruhan impelementasi Sistem Informasi Manajemen 

bagi kepala madrasah dalam mengambil keputusan di MAN 1 

Tulungagung kepala madrasah mengguna Sistem Informasi Manajemen 

sebagai sarana untuk mengelola berbagai masalah-masalah secara 

efektivitas dan efisiensi. 
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c. Pengendalian Sistem Informasi Manajemen bagi Kepala Madrasah 

dalam Mengambil Keputusan 

Meskipun secara keseluruhan kontrol Sistem Informasi 

Manajemen adalah tanggung jawab Kementerian Agama, dalam 

praktiknya, madrasah itu sendiri memiliki kontrol atas Sistem Informasi 

Manajemennya  sendiri. Artinya, madrasah memiliki pengendalian 

sistem input, sistem kontrol keamanan data. Baik itu untuk memperbarui 

program, meng-update virus. 

Secara garis besar upaya dalam pengendalian Sistem Informasi 

Manajemen  di MAN 1 Tulungagung  dikendalikan selama tiga bulan 

sekali, namun tergantung pada kementerian agama, sementara 

pengendalian sistem input dikontrol setiap hari misalnya mengecek data-

data yang di entry agar data tersebut menjadi  informasi yang benar dan 

akurat sehingga kepala MAN 2 Tulungagung bisa memanfaatkan selaku 

bahan dalam pengambilan berbagai keputusan.  

d. Proses Pengambilan Keputusan Kepala Madrasah 

Proses pengambilan keputusan di MAN 1 Tulungagung sebagai berikut: 

1) Sistem pengambilan keputusan berdasarkan hasil rapat dan bebsifat 

normatif. 

2) Tipe demokratis dan tipe yang sudah diatur oleh undang-undang atau 

peraturan-peraturan lain. 

3) Dasar pijakan adalah data/ informasi. 

4) Kewenangan pengambilan keputusan mutlak kepala madrasah. 
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5) Frekuensi pengambilan keputusan teamwork 

6) Sistem kontrol secara individu dan kelompok 

 

2. Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulungagung 

a. Perencanaan Sistem Informasi Manajemen bagi Kepala Madrasah 

dalam Mengambil Keputusan  

Berdasarkan hasil dari dua lembaga penelitian, peneliti 

menemukan bahwa perbedaan dalam perencanaan Sistem Informasi  

Manajemen  bagi kepala madrasah dalam mengambil keputusan di MAN 

2 Tulungagung  mempunyai  4 tahap yaitu pertama, ekplore pandangan 

(guru, tenaga kependidikan, komite) kedua, rencana anggaran ketiga, 

rencana strategis keempat, rapat stakeholders madrasah. 

Secara garis besar perbedaan perencanaan Sistem Informasi 

Manajemen bagi kepala madrasah dalam mengambil keputusan di MAN 

2 Tulungagung adalah ada proses Renstra (Rencana Strategis) yakni 

kepala madrasah menganalisis dan menginterpretasikan informasi-

informasi yang disediakan untuk pertama dipertimbangkan tentang apa 

kekuatan menciptakan Sistem Informasi Manajemen, seberapa 

signifikansi dan faedah sebuah Sistem Informasi Manajemen dalam 

pengambilan keputusan agar sesuatu masalah dapat diselesai dengan 

cepat dan tepat. Kedua apa saja kelemahannya, kepala madrasah 

mempertimbangkan bahwa apa kelemahan Sistem Informasi 

Manajemen, jika ingin membagun  suatu Sistem Informasi Manajemen 
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bagaimana kelamah-kelemahan yang ada di madrasah dan lain-lain. 

Ketiga peluang,  apabila madrasah ingin mewujudkan sebuah Sistem 

Informasi Manajemen apa saja peluangnya untuk pengembangan  

tersebut. Dan akhirnya keempat  ancaman, apa ancaman dari internal 

maupun ekternal untuk mengembangkan Sistem Informasi Manajemen 

dan sebagainya. 

Di MAN 2 Tulungagung sangat menekankan tentang 

perencanaan strategis karena diyakini bahwa perencanaan Sistem 

Informasi Manajemen yang baik akan mengarah pada Sistem Informasi 

Manajemen yang baik. Akhirnya, sistem informasi akan memainkan 

peran penting dalam keputusan kepala sekolah, yang akan 

menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. 

b.  Implementasi Sistem Informasi Manajemen bagi Kepala Madrasah 

dalam Mengambil Keputusan 

Perbedaan Implementasi Sistem Informasi Manajemen bagi 

kepala madrasah dalam mengambil keputusan pada MAN 2 

Tulungagung    dimaksudkan agar sesuai dengan visi dan misi madrasah. 

Jadi kepala MAN 2 Tulungagung menggunakan Sistem Informasi 

Manajemen untuk merealisasikan apa saja visi dan visi madrasah,  

Dan ada empat langkah dalam proses pengambilan keputusan 

berdasarkan Sistem Informasi Manajemen, pertama,  Intelejen, kepala 

madrasah menentukan masalah-masalah yang perlu diputuskan, kedua, 

merancang, kepala madrasah dan bawahannya menganalisis dan men-
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design  berbagai pilihan-pilihan yang mungkin memecahkan masalah. 

Ketiga memilih, kepala madrasah memilih hanya satu pilihan dari semua 

alternatif yang sesuai dan lebih cocok dan sesuai dengan masalah yang 

terjadi keempat menelaah, kepala madrasah pengambil keputusan 

berdasar alternatif dipilih maka pertimbangkan dan menganalisis apakah 

keputusan itu benar dan tepat. Dapat menyelesaikan masalah dengan 

efektif. 

c. Pengendalian Sistem Informasi Manajemen bagi Kepala Madrasah 

dalam Mengambil Keputusan 

Meskipun secara keseluruhan kontrol Sistem Informasi 

Manajemen adalah tanggung jawab Kementerian Agama, dalam 

praktiknya, madrasah itu sendiri memiliki kontrol atas Sistem Informasi 

Manajemennya  sendiri. Artinya, madrasah memiliki pengendalian 

sistem input, sistem kontrol keamanan data. Baik itu untuk memperbarui 

program, meng-update virus. 

Upaya dalam pengendalian Sistem Informasi Manajemen  di 

MAN 2 Tulungagung  dikendalikan selama dua bulan atau tiga bulan 

sekali, dan yang terpanjang adalah setahun sekali, tergantung pada 

kementerian agama, sementara pengendalian sistem input dalam bentuk 

interval. Selama tidak ada siswa baru, data itu tidak akan berubah, tetapi 

jika kesalahan data itu segera diperbaiki. 

d. Proses Pengambilan Keputusan Madrasah 

Proses pengambilan keputusan di MAN 2 Tulungagung sebagai berikut: 
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1) Sistem pengambilan keputusan berdasarkan hasil rapat dan bebsifat 

normatif. 

2) Tipe demokratis dan tipe yang sudah diatur oleh undang-undang atau 

peraturan-peraturan lain. 

3) Dasar pijakan adalah data/ informasi. 

4) Kewenangan pengambilan keputusan mutlak kepala madrasah 

5) Frekuensi pengambilan keputusan sesuai program, bersifat fleksibel 

dan situasional. 

6) Sistem kontrol secara individu dan kelompok 

Tabel 4.1 

Analisis Lintas Situs 

 

No. 
Fokus Penelitian Temuan Situs  1 

MAN 1 Tulungagung 

Temuan Situs 2 

MAN 2 Tulungagung 
 

proposisi 

1. Bagaimana 

perencaan Sistem 

Informasi 

Manajemen bagi 

Kepala Madrasah 

dalam Mengambil 

Keputusan? 

Perencanaan Sistem 

Informasi Manajemen 

terdiri pada 5 langkah 

yaitu 1) bentuk tim 

pengembangan 2) 

Merencan konsep 

tentang Sistem 

Informasi Manajemen 

3) Membangun 

infastruktur Sistem 

Infomasi. Manajemen 

4) Rapat guru 5) Rapat 

komite madrasah 

Perencanaan Sistem 

Informasi Manajemen 

terdiri pada 4 langkah 

yaitu 1) Ekplore secara 

umum 2) Rencana 

anggaran 3) Rencana 

strategis 4) Rapat 

stakeholders 

Perencanaan 

Sistem Informasi 

Manajemen  itu 

dapat  proses 

pengembangan 

Sistem Informasi 

Manajemen  

selangkah demi 

selangkah seperti 

yang 

direncanakan dan 

memungkinkan 

untuk 

pengembangan 

Sistem Informasi 

Manajemen yang 

lebih mudah 

 
2. Bagaimana 

Implementasi 

Sistem Informasi 

Manajemen bagi 

Untuk proses 

pengambilan 

peputusan bagi kepala 

madrasah dapat 

Untuk optimalisasi 

perencanaan dan 

optimalisasi 

pelaksanaan 

Dengan  

mengguna Sistem 

Informasi 

Manajemen 
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Kepala Madrasah 

dalam Mengambil 

Keputusan? 

menjalan secara 

efektivitas dan 

efisiensi 

kepala madrasah 

dapat 

melaksanakan 

tanggung 

jawabnya 

mencapai visi dan 

misi  madrasah 

dan mengambil 

keputusan secara 

efektif dan 

efisien. 
3. Bagaimana 

pengendalian 

Sistem Informasi 

Manajemen bagi 

Kepala Madrasah 

dalam Mengambil 

Keputusan? 

-pengendalian 

keseluruhan (update 

aplikasi) dilaksanakan 

3 bulan sekali  

- pengendalian sistem 

input dikendalikan 

setiap hari  

 

- pengendalian 

keseluruhan (update 

aplikasi ) dilaksanakan 

2-3 bulan sekali 

terkadang 1 tahun 

sekali 

- pengendalian sistem 

input setiap hari  tapi 

data siswa dikendalikan 

satu tahun sekali 

-pengendalian 

Sistem Informasi 

Manajemen 

secara 

keseluruhan 

semakin sering 

diperbaharui 

(upate), semakin 

efisien sistemnya. 
- pengendalian 

sistem input 

dikotrol secara 

rutin. 
3.  Bagaimana Proses 

Pengambilan 

Keputusan Kepala 

Madrasah 

-Sistem pengambilan 

keputusan berdasarkan 

hasil rapat dan bebsifat 

normatif. 

-Tipe demokratis dan 

tipe yang sudah diatur 

oleh undang-undang 

atau peraturan-

peraturan lain. 

-Dasar pijakan adalah 

data/ informasi. 

-Kewenangan 

pengambilan 

keputusan mutlak 

kepala madrasah 

-Frekuensi 

pengambilan 

keputusan teamwork 

-Sistem kontrol secara 

individu dan kelompok 

 

-Sistem pengambilan 

keputusan berdasarkan 

hasil rapat dan bebsifat 

normatif. 

-Tipe demokratis dan 

tipe yang sudah diatur 

oleh undang-undang 

atau peraturan-

peraturan lain. 

-Dasar pijakan adalah 

data/ informasi. 

-Kewenangan 

pengambilan keputusan 

mutlak kepala 

madrasah 

-Frekuensi 

pengambilan keputusan 

sesuai program, bersifat 

fleksibel dan 

situasional. 

-Sistem kontrol secara 

individu dan kelompok 

 

Proses 

pengambilan 

keputusan bedasar 

dari hasil  

musyawarah 

bersama 

 


