
JurnalDarma Agung
' Volume XII No. 02 /Jull l2W7

":*:::.::y:t**.
Penanfaotan Darn $ryhong Bubah ailuk Penhgfutan Mua Gtzl

y:: ::!:"- :::::::yy:y rinsPangarib'an

F^ttcrtflhott 1,2 ; 5,64t-0-Isopropiliden-D-Sorbltol Poda Sirrlteia
tY j'1:::::**.. . . ., . . . r . . . . . . . . . . . . .,rirty Roida pardede

PanbeloJarun Melalul Pcngenbangan Modul Anuh Menbgfut*on
Konpeteasl don Kreatlfros Srfl,c

...Adikahriani

Agarlanlwu Dalarn Patsl Srdney Lanler YoW Eeduld : ' C O R N '
lvfartha Pardede

::::* ::, .:::*, ::.yI .Y::.. . . . . .Nu,hayati rud'ng

Sbtent l4fonwl Derbusls Konpuur Unfi* Pcngelolaan Sehololt
. . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Erb in  S i torus

Apllfusl Asunun Auunfrh Pado Pentbblarw Kortukfual
.Ade ChairunisaGultom

Upoya Keluarga Menrbangun Komunltos Petult An&
Frida Dinar

Pedhfungu Terhodry Peranpuan DonAnok Kufun K*qwan
Sr.sta Tl4lotutt llaht rr BeryerspeWJender

E ika lrotom Xontehs Kqeruwotun holxbnol
.........Erledis Sinaqiuntak

Ilubungan KecerfusanEnpsbnot Dengan Hafit Dc$ar Ftsrhasittr,c
SilANeged WMetun

... . . . . . . . . . . .  . . .MajuHutapea

No ISSN z MJ2-7296 STT No. : 2IST/SIVDIT.|EN PFGTSTT/1996



Jurnal DarmaAgung
Volume XII No. 02 / Juli I 2007

Pelindung:
Ketua Umum YPDA/ISTP/APP-DA
(Ny. Sariaf P.R. Siregar br Pardede)

Penasehat:
Rehor Universitas Darma Agwg
(Prof.Dr. Robert Sibarani, M.S.)

Penenggungiaweb :
Pembantu Rektor I UDA

(Dr. Binsar Panjaitan, M.Pd-)

Pemimpin Redaksi:
Ka. Lemlit UDA
(Dr. B. Patdaitan)

Sekretaris Redaksi:
Torang F. Simanjuntak, SE

Penyunting Ahli :

Erledis Simanjuntak, SKM, M.Kes.. Universitas DamaAgung

. Sekretarirt:
Romauli Manalu, ST
Monalisa Siehaan, SH

Sirkulasi;
Hotman Tulus Sianipar, SE, Ak, MM

Huller Sinaga, SH

Alamat Kantor :
Lembaga Penelitian Universitas Darma Agung, Jl. DR. T.D. Pardede No- 2l Medan

Telp. (061) 453563 I - 4s35432

Dr. Efendi Napitupulu, M.Pd.
Dr. Berlin Sibarani, M.Pd.

Universitas Negeri Medan
Universitas Negeri Medan

Faisal AkbarNasution, SH, M.Hum. Universitas Sumafera Utara
Universitas Darma Agung
Universitas Darma Agung
Universitas Darma Agung
Universitas Darma Agung

Ir. Berlin Saragih, MT.
Ir. Wilmar Suragih, ItI.Si.
Jonner L,umban Gaol, Drs., M.Si.
Arifin Sihombing, Drs., M.Si.

No.ISSN z 085H296 STT No. z 2LST|SK4DITJEN PPG/STT/1996



1996

Jurnal Darma Agung
Volume XII No.02 /Juli 12007

H NOMOR /T'J'

Evaluasi Hasil Pembelajann
Sorgang Siagian

Pemanfaahn Daun Singkong Bubuk Untuk Peningkahn Mutn Gtzi
Makanan Jajanan Dan Penghasilan Masyarakat
Lina Pangaribuan....

Esterifi kasi 1,2;5, &Di-O-l sopropilidi n-D-Sortifol Pada Sinfesa
S u rt a kk n 3, 4 Dilau roil- D- S orbitol
Tuty Roida Pardede

Pembelajann Melalui Pengembangan Modul Untuk Meningkatkan
Kompetensi Dan keatifrtas Siswa
Adikahriani

Agrarianisme Dalam Puisi Sidney LanierYang Beriudul :'C O RN,
Martha Pardede

Pe n gemba nga n Ku rikulum Berbasrls Kom petensi
Nurhayati Tanjung

Sisfem I nformasi Berbasis Kom puter Il nfu k Pengelolaan Sekolah
Erbin Sitorus

Aplikasi Asesmen Autentik Pada Pembelajann Konteksfitat
Ade Chairunisa Gultom...

Upaya Keluarga Membangun Komunitas Peduli Anak
Frida Dinar

Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekensan
Suafu Tinjauan Hukum Berperspektif Jender
Hisar Siregar . . . . . . . . .

Etika Dalam Konteks Keperawakn Profesional
Erledis Simanjuntak

Huhungan KecerdasanEmosional Dengan Hasil Belajar Fisika Siswa
SMA Negeri lV Medan
Maju Hutapea... . . .

11

15

19

47

No. ISSN z 0852*-7296 STT No. :. 2197 lSKIDITJEN PPG/STT/1996



r

SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER
T]NTUK PENGELOLAAN SEKOLAH

Erbin Sitorus
Staf Pengajar Kopertis Wilayah I dpk ISTP Medan

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan kurikulum

pendidikan V*g tot**.tkkun Teknologi lnformasi Komputer (TIK) menjadi

mata pelajaran waiib di sekolah untuk itu lembaga pendidikan seharusnya

memperlengkapi sikolatrnya dengan fasilius komputer dan jaringan intemet

agff protJr pembelajaran berjalan dengan baik, dan pebelajar dap{

ti"ogoptt*ikan, memahami dan menguasai teknologi informasi dengan baik'

Persiingan antar lembaga pendidikan semakin kuat. Sekolah negeri yang

didanai-pemerintah lebih iengtcap fasilitas sedangkan di sekolah swasta

kqrang merata fasilitas yang dimilikinya, membuat promosi melalui internet

unttrk-memberi informasi kepada calon siswa baru dibutuhkan biaya yang

besar. Sebenarnya masalatr diatas tidak akan ada bila paxa pengurus sekolah

lebih realistis blrpikir dan tujuan utama adalah untuk membentuk sumber

daya manusia yang kompgten dibidangnya s9$ngga setelatr melalui proses

p.naiA**oyu'tk* *uttit, dan terampil dalam menggunakan teknologi

informasi di lingkungan tepat dia bermasyarakat.

A. Pendahuluan
Di Era Globalisasi ini Persaingan

antara sumber daya manusia (SDM) semakin
ketat dan selektii oleh karena perkembangan
dunia yang menrurtut tersedianya SDM yang
berkualitas. Kualitas SDM terbentuk oleh
karena beberapa factor salah satunya ialatt
berapa lama SDM terscbut mengenyam
penaia*an formal maupun non formal, sebab
melatui pendidikan manusia akan menjadi tattu
dari apa yang merekatidak ketahui.
Jejang pendidikan di negara kita sudah sangat
rnemadai mulai dari Sekolatr dasar sampai ke
perguruan tinggi, tinggal bagaimana para
pes-rta didik bersedia mengikuti serta mentaati
iemua kurikulum yang ada pada lembaga
pendidikan, setelah para peserta didik bersedia
untuk didik serta dibina maka kesiapan
lembaga pendidikanlah yang pada akhimya
menentukan kualitas peserta didiknya setelah

mereka selesai mengenyam pendidikan pada

lembaganya masing-masing.
Persaingan antara lembaga pendidikan

khususnya Sekolah Menengah Umum (Slvfu)
dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kian
hari kian ketat, hal tersebut memaksa sekolah-
sekolah yang ada berlombaJomba menawar
kan pelayanan dan fasilitas terbaik bagi calon
peserta didiknya. Persaingan yang kian me
ng*t tidak akan menjadi masalah besar bagi
sekolah-sekolah negeri, sebab untuk sekolalt
negeri mereka mendapatkan bantuan fasilitas
dari pemerintatr secara merata sedangkan
sekolah swasta hanya sedikit mendapatkan
bantuan. Sejalan dengan perkembangan dunia
teknologi setiap sekolah dituntut untuk
memasukan tekno'logi khususnya teknologi
informasi sebagai bagian dari kurikulum
pendidikan di sekolah bersangkutan, dengan
masuknya teknologi informasi kedalam
kurikulum sekolah diharapkan lulusannya
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lelak memiliki keterampilan lain disamping
pengetahuan-pengetahuan inti yang mereka
dapatkan selama mengikuti proses pem
belajaraan di sekolah.

Masuknya teknologi informasi pada
setiap sekolah juga dapat meningkatkan daya
raing sekolah bersangkutan dengan sekolah
hin misalnya Komputer yang dimiliki terbaru
(up to date), adanya inlernet gratis dil.
Demikian juga dengan hal promosi dengan
nembuat website di intemet sehingga
memudahkan siapa saja untuk mencari
irformasi yang berkaitan dengan sekolah
trfavorite khusus nya calon siswa baru.

Disamping hal tersebut diatas
:knologi informasi pun akan dapat dijadikan
rbagai batran evaluasi bagi para pemegang

rjakan di sekolah untuk mengambil
yang tepat sehingga sedini mungkin
akan dapat diminimalisir.

Pengertian dasar Sistem Informasi
Keterpaduan informasi ,merupakan

il yang diharapkan dari upaya
embangan sistem informasi. Oleh karena

lu, perlu lebih dahulu dikemukakan beberapa
ian dasar dan azaz-azaz sistem

irformasi. Sistem diartikan sebagai kumpulan
dani komponen yang saling berkaitan untuk

bersama-sama menghasilkan safu
Mengenai hirarki perrgelompokkanny4
dikemukakan bahwa apabila suatu

di dalam suatu sistem membentuk
sendiri maka komponen ini dinamakan

dan seterusnya sehingga akan ada
nama modul, submodul, aplikasi dan
likasi. Hirarki ini berlaku relatif.

dari jenjang manajerial manakah
nya.
lnformasi diartikan sebagai hasil

data yang digunakan untuk suatu
uan, sehingga penerimanya akan

rangsangan untuk melakukan
. Data adalah fakta yang jelas lingkup,
dan waktu-nya. Data diperoleh dari
data primer atau sekunder dalam

Sistem lnformasi Berbasis Komputer

Pengertian informasi dan data berlaku sangar
relatif tergantung pada posisinya terhadap
lingkup permasalahannya. Jenis - jenis
informasi dapat dipandang dari 3 segi yaitu
manajerial, sumber dan rutinitasnya. Dari segi
manajerialnya dibagi tiga jenis: (l). Informasi
strategis, @. Informasi taktis dan (3).
Informasi operasional. Informasi strategis
adalah informasi yang digunakan untuk
kegiatan manajerial tingkat atas (top
manajemen) dan umumnya mempunyai daya
jangkau untuk waktu 5 sampai 15 tatrun
batrkan mungkin 75 tatrun. Informasi taktis
digunakan untuk rnanajerial tingkat menengah
(midle manajemen) pada umumnya dengan
daya jangkau satu tahun. Sedangkan informasi
operasional adalah informasi yang digunakan
oleh kegiatan manajerial tingkat bawah (low
manajerial) dan pada umrunnya mempunyai
dayajangkau dalam hitungan beberapa hari.

Informasi dilihat dari sumbernya
dibagi menjadi dua jenis: internal dan
eksternal. Informasi intemal adalatr informasi
yang menggambarkan keadaan (profile), dan
informasi eksternal addah informasi yang
menggambarkan ada tidalarya perubahan di
luar organisasi itu. Informasi eksternal lebih
banyak digunakan oleh kegiatan manajerial
tingkat atas. Jenis informasi dibagi mer{adi
informasi insendentil dan rutin. Informasi rutin
digunakan secara periodik terjadwal dan
digunakan untuk penanggulangan masalah-
maslaah rutin. Infomasi insendentil diperlukan
unhrk penanggulangan masalah-masalah
khusus.

Pengertian sistem informasi dapat
dilihat dari segi fisik dan fungsinya. Dari sigi
fisiknya dapat diartikan susunan yang terdiri
dari perangkat keras, perangkat lunak dan
tenaga pilaksananya yang secara bersama-
sama saling mendukung untuk menghasilkan
suatu produk. Sedangkan dari segi fungsi
informasi merupakan suatu proses berurutan
dimulai dari pengumpulan data dan diakhiri
dengan komunikasi/desiminasi. Selanjutrya
sistem informasi dikatakan berdaya guna jika
mampu menghasilkan informasi yang baik,
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tinggr alctnasinya, tepat waktu, lengkap dan
ringkas isinya.

Akurasi adalah ukuran berupa rasio
antara jumlah informasi yang benar dan tidak
benar. Suatu sistem dikatakan mempunyai
akurasi tinggi apabila akurasinya sebesar 957o.
Narnun akurasi tinggi tidak akan berguna
apabila kedatangannya terlambat dan tidak
teratu. Oleh karena itu sistem informasi
dituntut untuk lengkap, ringkas dan teratur
sehingga tidak memusingkan pengguna
infonnasi tersebut.

C. lvaz -aza:zsistem informasi
Azaz -azaz di sini berupa prinsip yang

menjiwai sistem informasi baik pengembang
an, pemeliharaan dan peng-operasiannya.
Untuk lingkungan perpustakaan ada tiga azaz
yaitu: l). azaz satu pengelolq Suatu sistem
informasi dapat diselenggarakan apabila ada
suatu unit kerja yang diberi tanggug jawab
untuk mengelolanya.Tugas pengelola ini
adalatr melaksanakan koordinasi dalam pe
ngembangan, pemeliharaan dan pengoperasi
an, melayani permintaan dat4 pengembangan
teknik atau metode analisis dalam rangka
pendayagunaan informasi, dan bertanggung
jawab atas semua kualitas data dan informasi
yang dihasilkan. 2). Kepekaan, Sistem
infonnasi dapat berguna apabila memberi
layanan sesuai dengan apa yang seharusnya
diperlukan. Untuk itu diperlukan peremajaan
(update) agax penyusunan informasi sesuai
dengan keadaan lapangan. Suatu mekanisme
yang harmonis antara sumber data dengan
pusat penyimpanan data harus saling meng
rurtungkan. Dalam pada itu informasi yang
dihasilkan harus mempunyai beragam bentuk
dan secara langsung mampu memberikan se
macam "warning" kepada penerima informasi
tentang adanya fbktor-faktor negatif yang
perlu segera ditanggulangi. 3).kesederhanaan,
Sistem informasi harus tersusun dari se
rangkaian perangkat keras, perangkat lunak
dan juga prosedur yang mudah dimengerti
maupun dioperasikan serta dipelihara oleh se
lurlrh unit ke.jq agar dapat dihindari ke

Sistem Informasi Berbasis Kom

mungkinan kesalahpahaman atau peluang
jadinya penylmpangan. Untuk itu harus adl
ketentuan yang jelas dan sistematik dalam
membantu terselenggaranya perputaran rodr
sistem informasi manajemen. Dari semua
pengertian dasar dan azaz-azazint, serta saling
keterkaitan yang terkandung di dalamnya
maka dapat ditarik beberapa kesimpulan di
mana secara ringkas dapat dinyatakan bahwa
l). Sistem informasi dapat berkeja biala ada 4
komponen, yaitu: data, Software, hardware
dan manusia. Ada tiga peranan manusia yang
diperlukan oleh sistem informasi yatiu sebagai
pemberi dat4 pengolah, dan pengguna data
Ketiga peranan ini merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisatrkan di mana yang satu tidak
merasa lebih penting dari yang lain. Peranan
ini tidak ada hubungannya dengan jabatan
struktural dan berlaku sangat relatif terhadap
lingkup permasalahannya. (2). Sistem
informasi harus mempunyai kejelasan tujuan
dan bukan berarti komputerisasi total.(3).
Sistem informasi adalah proses yang
berlangsung secara periodik dan beroperasi
dalam suatu siklus yang bergerak secara
teratur/rutin. (4). Sistem informasi
memerlukan satu pengelola yang berperanan
sebagai koordinator baik dalam pemeliharaan
maupun dalam pengembangannya
Dari konsepsi teoritis diatas jika dikaitkan
dengan pengelolaan perpustakaan maka
system informasi diperpustakaan harus di
kelola oleh tenaga yang professional yang
memiliki keahlian dalam menata dan
menyimpan literature sehingga memudalrkan
pengunjung dalarn mencari literature yang di
perlukan. Dalam penyimpanan penataan buku
sebagaimana perlu di ingat aspekaspek
kepekaan, dalam arti dalam menata buku harus
mampu memberikan pelayanan terbaik baik
para pengunjung, aspek Kesederhanaan artinya
penataan buku harus memudahkan para
pengunjung dalam mencari literaturnya sebab
yang mereka butuhkan adalah informasi.

C. Sistem Informasi Berbasis Komputer
Sistem informasi berbasis computer secara

sederhana adalah segala bentuk penyajian informasi
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dengan menggunakan media computer hal ini dilakukan
unfuk memudahkan serta kerapihan kearsipan yang
mungkin dapat berguna di kemudian hari. Syarat
berjalannya system informasi berbasis komputer adalah
: (l).Basic Data, Data merupakan input dalam sistem
informasi berbasis computer yang kemudian akan di
olah menjadi informasi yang lebih mudah di fahami
oleh pihak lain. Contoh basic data adalah : a. Profile
Sekolah, b. Data Base Kurikulum, c. Data Base Siswa
yang ad4 d. Data Base Guru, e. Data Base Nilai, (2).

Hardware, merupakan alat yang di gunakan untuk
menyimpan data-data yang akan di oleh menjadi
informasi. Contoh hardware : a. Monitor, b. CPU, c.
Keyboard, d. Mouse, e. Hard Dislq f. Sabilizer, g. UPS,
h. Flashdisk, (3). Software, merupakan program yang
dapat digunakan untuk mengolah data. Contoh software
: a. Microsoft Excel, b, Microsoft Word, c. Visual
Basic, (4). Operator, orang yang dapat

mengoperasikan computer dan mampu
mengolah data menjadi informasi yang lebih
mudah untuk di fahami

D. Kendala-kendala berkaitan dengan SIM
berbasis IT

Seperti telah di ulas sebelumnya bahwa
terdapat perbedaan dntara sekolah swasta
dengan sekolah negeri, bagi sekolah negeri
untuk mengadakan fasilitas teknologi
informasi mungftit tidak begitu sulit hal ini
berbeda dengan sekolah swasta untuk
mengadakan fasilitas teknologi informasi
mereka harus cermat dalam mengalokasikan
sumber dana sebab di sekolah swasta tenaga
pengajarnya pun lebih banyak guru swasta.

E. Simpulan
1. Keberadaan teknologi informasi dirasakan

sangat perlu dan sangat membantu dalam
pelaksanaan manajerial sekolah, jika hal ini
dilakukan pihak sekolah akan sangat mudah
dalam memberikan informasi kepada pihak
lain atau pihak sekolah akan sangat mudah
mengakses informasi yang datangnya dari
luar yang mungkin sangat berguna bagi
perkembangan sekolah.

2. Disamping itu dengan adanya system
infomasi berbasis komputer juga akan
meningkatkan daya saing sekolah juga
dapat meningkatkan pelayanan bagi para

Sistem Informasi Berbasis Komputer

peserta didik
bersangkutan.
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