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ABSTRAK 

Mu’azizah, Nofiatul. 2020. Implementasi Manajemen Program Sistem Informasi 

Akademik Sekolah dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan (Studi Kasus 

di SMA N 3 Ponorogo). Skripsi. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing Wahid Hariyanto, M.Pd.I 

Kata Kunci: Manajemen, Sistem Informasi Akademik, Pelayanan Pendidikan 

Meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah sangatlah penting. Oleh 

karena itu perlu adanya suatu upaya dan kebijakan sekolah untuk meningkatkan 

pelayanan pendidikan agar lebih efektif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan 

pelayanan pendidikan di SMA N 3 Ponorogo, Tim PDTI bersama Kepala Sekolah 

dan Wakasek merancang sistem informasi akademik sekolah yaitu SIAKSA untuk 

memudahkan dalam memanajemen sekolah. 

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti bermaksud mengadakan penelitian 

dengan tujuan: (1) Untuk mendeskripsikan  perencanaan program SIAKSA dalam 

meningkatkan pelayanan pendidikan di SMA N 3 Ponorogo. (2) Untuk 

mendeskripsikan  pelaksanaan program SIAKSA dalam meningkatkan pelayanan 

pendidikan di SMA N 3 Ponorogo. (3) Untuk mendeskripsikan evaluasi program 

SIAKSA dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di SMA N 3 Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Dan teknik yang dipakai dalam analisis data adalah reduksi data, display data, dan 

pengambilan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Perencanaan 

program SIAKSA dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di SMA N 3 

Ponorogo dimulai dengan menetapkan waktu rapat perencanaan, menetapkan pihak 

yang terlibat, membuat pembagian tugas dan wewenang pelaksana program, 

menentukan tujuan pengembangan aplikasi SIAKSA, menyiapkan komponen 

perancangan SIAKSA, menentukan langkah pengerjaan pengembangan SIAKSA 

serta menentukan strategi pengembangan SIAKSA. (2) Pelaksanaan Program 

SIAKSA dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di SMA N 3 Ponorogo 

dimulai dengan menetapkan waktu penerapan program, menentukan pihak yang 

terlibat dalam penerapan SIAKSA, melaksanakan program sesuai dengan tugas dan 

wewenang, dan menetapkan pengawas dalam pelaksanaan program SIAKSA. (3) 

Pelaksanaan evaluasi program SIAKSA dalam meningkatkan pelayanan 

pendidikan di SMA N 3 Ponorogo dimulai dengan menetapkan waktu pelaksanaan 

evaluasi, menetapkan pihak yang terlibat dalam evaluasi, melakukan evaluasi 

sesuai dengan mekanismenya, mengukur tingkat pencapaian pelaksanaan program, 

selanjutnya akan mendapat hasil evaluasi dan menetapkan tindak lanjut. Contoh 

sederhananya pada pelaksanaan PTS, beberapa siswa mengalami kendala pada 

jaringan dan perangkat yang kurang memadai. Dari tim PDTI melakukan perbaikan 

dan untuk perangkat yang kurang memadai diarahkan melakukan PTS di 

laboratotium komputer yang disediakan di SMA N 3 Ponorogo.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-undang Standar Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003 pendidikan diartikan sebagai suatu usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.1 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju, 

mengakibatkan perubahan-perubahan dalam hidup sangat cepat, terutama dalam 

bidang informasi. Dalam pendidikan, informasi merupakan sumber yang 

dibutuhkan seorang pimpinan lembaga pendidikan dalam memperbaiki kinerja 

di lembaga pendidikan.2 

Lembaga sudah mulai memanfaatkan sistem informasi yang telah 

berkembang untuk mengolah data dalam memberikan informasi yang efektif dan 

berkualitas.3 Salah satunya dengan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. 

Sistem informasi manajemen pendidikan adalah suatu subsistem informasi yang 

                                                             
1 Imam Machali dan Ara Hidayat. The Handbook of Educational Management Teori dan 

Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 36. 
2 Mira Farina, Ali Ibrahim, Pengembangan Sistem Informasi SMS Gateway dalam 

Meningkatkan Komunikasi Sekitar Akademika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya (VOL 

7 & NO. 2, Oktober 2015), 852. 
3 Rohmat Taufiq, Sistem Informasi Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 4. 
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menyeluruh dan saling terkoordinasi secara rasional, serta mampu mengolah 

data menjadi informasi berkualitas kepada pihak-pihak pendidikan.4 

Penerapan sistem informasi manajemen pendidikan ditujukan untuk 

membantu memudahkan mengolah data-data dan informasi yang berkaitan 

dengan lembaga meliputi penerimaan peserta didik baru, absensi peserta didik, 

nilai-nilai, akademis, dan informasi lainnya. Juga merupakan sebagai media 

interaktif   peserta didik agar mampu menggunakan teknologi.5 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju sistem  

informasi manajemen pendidikan sudah mulai bervariasi dalam memberikan 

informasi yang berkualitas, salah satunya yaitu Sistem Informasi Akademik. 

Sistem Informasi Akademik adalah sistem yang mengelola semua aktivitas yang 

berkaitan dengan kegiatan akademis yang ada di lingkungan sekolah, seperti 

proses pembelajaran, tugas, ujian, nilai, pengelolaan data peserta didik dan guru, 

kelulusan dan alumni.  

Penerapan sistem informasi akademik memang belum merata di setiap 

sekolah di Indonesia, tetapi beberapa sekolah memang sudah ada yang 

menerapkan sistem tersebut. Ini semua disebabkan oleh fasilitas yang diperlukan 

oleh sistem tersebut, di mana untuk penerapan sistem informasi akademik perlu 

memiliki komputer dengan spesifikasi server untuk menampung semua data 

yang diolah dalam sistem tersebut. Sedangkan untuk memiliki sebuah server 

                                                             
4 Yakub dan Vico Hisbanarto, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2014), 15. 
5 Hendri Murti Susanto, Willem Mantja, Ibrahim Bafadal, Ahmad Sonhadji, Pengembangan 

Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Pendidikan, (Universitas Negeri Malang, VOL. 

3 NO. 2, Juni 2015), 93.  
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tersebut tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit, serta memerlukan 

operator khusus untuk mengoperasikan sistem tersebut. Sehingga perlu adanya 

pelatihan khusus juga untuk operator tersebut.6 

Namun, selain hambatan-hambatan tersebut di atas sebenarnya banyak 

sekali manfaat yang dapat dirasakan jika sistem tersebut dapat di 

implementasikan pada sistem manajemen di sekolah. Mulai dari efektivitas dan 

efisiensi proses akademik dan manajerial sekolah, aksesibilitas yang mudah 

dicapai oleh guru dan peserta didik, serta sistem evaluasi yang sudah teratur 

sehingga semua pengelolaan bisa dikontrol dengan baik. 7 

Ketika Peneliti melakukan kegiatan Magang II tanggal 13 September – 20 

November 2019 di SMA Negeri 3 Ponorogo, Peneliti melihat fenomena unik 

yaitu dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan, di SMA Negeri 3 

Ponorogo mempunyai Sistem Informasi Akademik (SIAKSA) yaitu aplikasi 

yang berfungsi sebagai salah satu media informasi akademik yang dipantau 

langsung oleh operator sekolah. Dalam aplikasi ini tidak hanya peserta didik 

yang dapat mengakses, tetapi guru, pegawai dan juga bisa digunakan sebagai 

layanan laporan pembayaran. Dengan adanya SIAKSA ini akan memudahkan 

pihak sekolah dalam pengelolaan akademik, sehingga seluruh pengguna aplikasi 

ini merasa selalu up to date.8 

                                                             
6 M. Jaelani, “Sistem Informasi Pendidikan: Sistem Informasi Akademik Sekolah”, 

academia, 

https://www.academia.edu/4028098/Sistem_Informasi_Pendidikan_Sistem_Informasi_Akademik_

Sekolah, (diakses pada tanggal 5 Desember 2019 pukul 11.03 wib), 2. 
7 Ibid. 
8 Wawancara dengan Bapak Aryanto Nugroho selaku Waka Kurikulum di SMA N 3 

Ponorogo pada tanggal 18 November 2019. 

https://www.academia.edu/4028098/Sistem_Informasi_Pendidikan_Sistem_Informasi_Akademik_Sekolah
https://www.academia.edu/4028098/Sistem_Informasi_Pendidikan_Sistem_Informasi_Akademik_Sekolah
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Keunikan SIAKSA jika dibandingkan dengan sistem yang ada di sekolah 

lain adalah SIAKSA ini merupakan sistem yang banyak sekali manfaat yang 

diperoleh dan banyak sekali data yang dapat diakses oleh pengguna, serta banyak 

fitur-fitur yang terkoneksi dengan SIAKSA ini. Beda dengan misalnya 

SIMONTA, sistem monitoring tata tertib ini hanya bisa digunakan sebagai 

informasi megenai score tata tertib peserta didik. Jika dibandingkan, SIAKSA 

lebih luas cakupannya. 

Hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat kondisi SMA 

Negeri 3 Ponorogo merupakan salah satu sekolah yang sudah menerapkan sistem 

informasi akademik sekolah. Maka berdasarkan latar belakang di atas Peneliti 

mencoba untuk mencermati dan mengetahui bagaimana implementasi 

manajemen sistem informasi akademik sekolah dalam meningkatkan pelayanan 

pendidikan. Maka penelitian ini mengambil judul “Implementasi Manajemen 

Program Sistem Informasi Akademik Sekolah dalam Meningkatkan Pelayanan 

Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 3 Ponorogo)”. 

 

B. Fokus Penelitian 

SMA Negeri 3 Ponorogo adalah salah satu sekolah yang menganggap 

bahwa pelayanan pendidikan adalah bagian yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Salah satu strategi yang digunakan di SMA Negeri 3 

Ponorogo untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah adalah dengan 

menggunakan aplikasi Sistem Informasi Akademik Sekolah (SIAKSA). Selain 

itu juga untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada serta untuk 
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mendayagunakan sistem informasi manajemen yang ada di sekolah. Adapun 

pada penelitian ini difokuskan pada Implementasi Manajemen Program Sistem 

Informasi Akademik (SIAKSA) di SMA Negeri 3 Ponorogo yang mencakup: 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi manajemen sistem informasi akademik 

dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perencanaan program sistem informasi akademik sekolah dalam 

meningkatkan pelayanan pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo? 

2. Bagaimana pelaksanaan program sistem informasi akademik sekolah dalam 

meningkatkan pelayanan pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo? 

3. Bagaimana evaluasi program sistem informasi akademik sekolah dalam 

meningkatkan pelayanan pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan program sistem informasi akademik 

sekolah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di SMA Negeri 3 

Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program sistem informasi akademik 

sekolah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di SMA Negeri 3 

Ponorogo. 

3. Untuk mendeskripsikan evaluasi program sistem informasi akademik sekolah 

dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya kajian mengenai teori implementasi manajemen 

program sistem informasi akademik sekolah dalam meningkatkan pelayanan 

pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan pengetahuan tentang implementasi manajemen program 

sistem informasi akademik dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di 

sekolah. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pengetahuan tentang pentingnya penggunaan sistem informasi manajemen 

dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah. 

c. Bagi Peserta didik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

pengetahuan tentang implementasi manajemen program sistem informasi 

akademik sekolah yang diberlakukan oleh sekolah agar dapat 

meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah. 
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d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

penyelesaian studi S1 di jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tinjauan secara global permasalahan 

yang dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan atau Kajian Teori, bab ini 

berfungsi sebagai alat penyusunan instrumen pengumpulan data (IPD). Yang 

berfungsi untuk mengetengahkan kerangka acuan teori yang digunakan sebagai 

landasan melakukan penelitian terdiri dari pengertian sistem informasi 

manajemen, sistem informasi akademik sekolah  (SIAKSA), dan pengertian 

pelayanan pendidikan. 

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang metode yang digunakan 

Peneliti yaitu pendekatan, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan 

tahapan-tahapan penelitian. 

Bab IV Temuan Data, bab ini berisi temuan tentang data umum dan data 

khusus. Data umum berisi tentang deskripsi singkat profil lokasi penelitian. 
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Sedangkan data khusus berisi tentang temuan yang diperoleh dari pengamatan 

dan atau hasil wawancara serta dokumentasi lainnya yang terkait dengan 

implementasi manajemen program sistem informasi akademik sekolah dalam 

meningkatkan pelayanan pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo. 

Bab V Pembahasan, bab ini yang memuat gagasan-gagasan Peneliti terkait 

dengan implementasi manajemen program sistem informasi akademik sekolah 

dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo. Dalam 

bab ini berfungsi menafsirkan dan menjelaskan data hasil temuan di lapangan. 

Bab VI Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yang 

berfungsi mempermudah pembaca dalam menggambarkan intisari. Dalam bab 

ini berisi kesimpulan yang berisi jawaban atas rumusan masalah dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Setelah melakukan kajian terhadap beberapa karya ilmiah, Peneliti 

menemukan beberapa penelitian yang mempunyai tema serupa, di antaranya: 

1. Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada MTs Al Muawanah 

Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, skripsi oleh Ahmad Khoirul Rijal 

mahasiswa Program Studi  Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010 dengan rumusan masalah (a) 

Bagaimana membuat sistem informasi akademik yang dinamis, sederhana 

dan mudah digunakan? (b) Bagaimana sistem ini dapat membantu proses 

pencatatan data peserta didik, guru, kelas, jadwal mata pelajaran dan 

penilaian dengan menggunakan sistem berbasis web? Dan hasil dari 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pengembangan sistem di 

mana dalam penelitian tersebut menggunakan 4 tahap siklus pengembangan 

model RAD (Rapid Aplication Development) yang dibuat oleh James Martin, 

yang tediri dari empat proses yaitu perencanaan, perancangan, konstruksi dan 

pelaksanaan. Dengan adanya sistem informasi akademik berbasis web dapat 

memudahkan pihak sekolah dalam mengelola informasi yang berhubungan 
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dengan sekolah secara cepat dan akurat sehingga guru dan peserta didik bisa 

mengetahui informasi secara tepat.1 

2. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dalam Proses 

Pembelajaran di SMP N 21 Makasar, skripsi oleh Ristati Sinen mahasiswi 

Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN 

Alauddin Makasar Tahun 2017 dengan rumusan masalah (a) Bagaimana 

penerapan Sistem Informasi Manajemen di SMP N 21 Makassar? (b) 

Bagaimana Proses Pembelajaran di SMP N 21 Makassar? (c) Faktor-faktor 

apa yang menghambat dan mendukung tentang penerapan sistem informasi 

manajemen dalam kelancaran Proses Pembelajaran di SMP N 21 Makassar? 

Dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan sistem 

informasi manajemen di lembaga pendidikan khusunya di SMP N 21 

Makassar menggunakan aplikasi pengolah data yaitu DAPODIK dan 

teknologi informasi dalam mendukung proses pembelajaran memberikan 

layanan pendidikan dengan memfasilitasi praktek pembelajaran dengan 

menggunakan infrakstruktur teknologi, seperti fasilitas belajar dengan 

memadukan komputer dan pelaksanaan proses pembelajaran di SMP N 21 

Makassar berdasarkan hasil penelitian yaitu, sebelum melaksanakan proses 

pembelajaran harus melalui tiga tahap yaitu, tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan dan yang terakhir tahap evaluasi.2 

                                                             
1 Ahmad Khoirul Rijal, Sistem Informasi Berbasis Web pada MTs Al-Muawanah Kecamatan 

Curug Kabupaten Tangerang (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010). 
2 Ristati Sinen, Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dalam Proses 

Pembelajaran di SMP N 21 Makassar (Skripsi: UIN ALAUDDIN Makassar, 2017). 
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Adapun perbedaan penelitian yang Peneliti lakukan dengan penelitian 

terdahulu yang pertama adalah fokus pada sistem informasi akademik berbasis 

web saja, sedangkan pada penelitian kedua fokus pada penerapan sistem 

informasi manajemen pendidikan dalam proses pembelajaran, sedangkan 

penelitian yang akan Peneliti lakukan ini difokuskan pada impelementasi 

manajemen program sistem infomasi yang diterapkan di SMA Negeri 3 

Ponorogo yaitu implementasi manajemen program Sistem Informasi Akademik 

Sekolah (SIAKSA) dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang dilakukan 

oleh operator sekolah yang difokuskan pada manajemen perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang Peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang sistem informasi 

manajemen. 

 

B. Kajian Teori 

1. Manajemen Sistem Informasi Akademik Sekolah 

a. Sistem Informasi Akademik Sekolah 

1) Pengertian Sistem 

Sistem dapat terdiri dari sistem-sistem bagian (subsistem). 

Masing-masing subsistem juga terdiri dari subsistem-subsistem yang 

lebih kecil lagi. Subsistem-subsistem ini akan saling berinteraksi dan 

saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan untuk mencapai 
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tujuan dari sasaran sistem tersebut. Sebuah sistem akan berjalan dengan 

baik jika semua unsur subsistemnya lengkap.3 

Secara sederhana sistem menurut Goyal adalah seperangkat 

elemen yang saling bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan. 

Seperangkat elemen ini terdiri dari tiga elemen yaitu input, proses dan 

output. Sebuah sistem dapat memiliki satu input atau banyak input 

ketika input-input tersebut diolah melalui suatu proses transformasi 

yang akan diubah menjadi output.4 

Model umum sistem dapat digambarkan seperti berikut: 

 

 

 

Gambar 2.1 

Model Sederhana Sistem 

2) Pengertian Informasi 

Informasi merupakan komponen kedua dalam konsep sistem 

informasi manajemen. Informasi dianggap sebagai sumber daya yang 

sangat bernilai yang dibutuhkan manajemen dalam menjalankan 

organisasinya. Kebanyakan orang menganggap bahwa data sama 

dengan informasi. Tetapi pada dasarnya keduanya berbeda. Menurut 

                                                             
3 Elisabet Yunaeti Anggraini, Rita Irviani, Pengantar Sistem Informasi (Yogyakarta: Andi, 

2017), 1. 
4 Eva Andayani, Modul 1 Konsep dan Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen, 1.17. 

 
Output Input Proses 
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Kumorotomo data adalah merujuk fakta-fakta berupa angka-angka, 

teks, dokumen, gambar dan lain-lain yang mewakili deskripsi verbal.5 

Contohnya nama peserta didik yang tercatat di buku merah 

absensi keterlambatan di sebuah lembaga. Nama-nama itu jika disaring 

dan diolah melalui suatu pemrosesan akan memberikan nilai atau arti 

bagi penerimanya maka data itu sudah berubah fungsinya menjadi 

informasi. 

Hubungan data dengan informasi dapat digambarkan seperti 

berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Transformasi Data menjadi Informasi 

Dalam konteks sistem informasi manajemen, pengertian 

informasi mempunyai penekanan yang berbeda dengan pengertian 

umum informasi. Informasi yang disajikan dalam sistem informasi 

manajemen adalah informasi yang memenuhi persyaratan dan kriteria 

tertentu sesuai yang dibutuhkan manajemen untuk pengambilan 

keputusan.6 

                                                             
5 Ibid., 1.12. 
6 Ibid., 1.15. 
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Kemajuan sebuah lembaga terletak pada tingkat akurasi informasi 

dan kualitasnya. Informasi yang terpadu dan terintegrasi merupakan 

bagian terpenting yang harus dimiliki setiap lembaga. Ini akan menjadi 

suatu kemunduran jika sebuah lembaga tidak memiliki informasi yang 

tidak akurat dan tidak berkualitas. Oleh karena itu, agar menjadi 

informasi yang benar, akurat dan berkualitas, perlu adanya pengelolaan 

informasi yang baik. 

3) Pengertian Sistem Informasi Manajemen 

Sistem informasi manajemen menurut McLeod adalah suatu 

sistem yang berbasis komputer yang menyediakan berbagai informasi 

bagi pengguna yang mempunyai kebutuhan yang serupa. Sistem 

informasi akademik sekolah adalah kumpulan orang-orang yang saling 

berkerja sama dengan ketentuan aturan yang tersusun secara sistematis 

dan terstruktur dalam membentuk satu kesatuan yang melaksanakan 

suatu fungsi untuk mencapai tujuan sistem dan memiliki beberapa 

karakteristik atau sifat yang terdiri dari komponen sistem, batasan 

sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, 

keluaran sistem, pengolahan sistem dan sasaran sistem.7 

Sedangkan menurut Gayol sistem informasi manajemen adalah 

suatu sistem yang terdiri atas kumpulan orang, prosedur, mesin, 

database dan model data sebagai komponennya kemudian diolah dan 

                                                             
7 Elisabet Yunaeti Anggraini, Rita Irviani, Pengantar Sistem Informasi (Yogyakarta: Andi, 

2017), 1. 
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menyediakan informasi manajemen untuk membantu manajer dalam 

proses pengambilan keputusan. Sebagai suatu sistem yang terintegrasi 

maka semua bagian yang ada di dalamnya merupakan satu kesatuan dan 

rancangannya disesuaikan dengan sistem model secara keseluruhan.8 

4) Bagian-bagian Sistem Informasi Manajemen 

a) Sistem yang Terintegrasi 

Menurut Davis sistem yang terintegrasi didasarkan pada 

asumsi bahwa harus ada integrasi antara data dan pengolahan yang 

dapat dicapai melalui penggunaan database. Sedangkan menurut 

Kountur sistem yang terintegrasi adalah suatu pengolahan data yang 

terpusat, ketika data tersimpan dalam suatu pusat penyimpanan dan 

dapat digunakan oleh user dalam waktu yang bersamaan.9 

Sistem yang terintegrasi dapat digambarkan seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Sistem yang Terintegrasi 

                                                             
8 Ibid., 1.19. 
9 Ibid., 1.21. 

Pusat Penyimpanan Data 

 

Pusat Data   Pusat Data 

 

 

User 1      User 2  User 3 

 

 



16 

 

b) Sistem Manusia-Mesin yang Berbasis Komputer 

Secara konsep, sistem informasi manajemen dapat saja 

berjalan tanpa adanya sebuah komputer, namun adanya komputer 

menjadikan membuat sistem informasi manajemen menjadi layak. 

Teknologi dalam komputer dapat melakukan pengolahan data secara 

cepat, akurat dan dalam jumlah banyak. Konsep manusia-mesin pada 

sistem informasi manajemen menegaskan bahwa beberapa 

pekerjaan akan lebih mudah jika dilakukan oleh manusia, sementara 

pekerjaan lainnya akan lebih cepat dikerjakan oleh mesin. Dalam 

beberapa hal, manusia (user) dan komputer membentuk sebuah 

sistem kombinasi yang hasilnya diperoleh melalui interaksi antara 

user dengan komputer. 

5) Kriteria Sistem Informasi Akademik 

Menurut Ety, kriteria sistem informasi akademik yang efektif 

adalah dapat memberikan informasi yang tepat waktu, akurat, dan 

relevan bagi manajemen:  

a) Tepat waktu (Timeliness), artinya informasi yang datang pada 

penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak 

akan mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan landasan di 

dalam pengambilan keputusan. 

b) Relevan (Relevance), artinya informasi mempunyai manfaat untuk 

pemakaiannya dan relevansi informasi untuk tiap-tiap orang 

berbeda-beda. 
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c) Akurat (Accuracy), artinya informasi harus bebas dari kesalahan-

kesalahan dan tidak menyesatkan. Akurat juga berarti informasi 

harus jelas mencerminkan maksudnya.10 

6) Tujuan Sistem Informasi Akademik 

Sistem informasi akademik bertujuan untuk memberi informasi 

mengenai nilai dan jadwal pelajaran. Namun idealnya sistem informasi 

seharusnya juga dapat memberikan informasi mulai dari nilai, jadwal 

pelajaran, jadwal ujian, loket pembayaran SPP, dan lain-lain.11 

Menurut Ety Rohayati tujuan dari sistem informasi adalah 

menghasilkan informasi yang tepat waktu (timely) bagi manajemen 

tentang lingkungan eksternal dan operasi internal dan mendorong serta 

mempercepat proses pengambilan keputusan baik pada saat 

perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian.12 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

sistem informasi akademik adalah untuk memberikan informasi yang 

berkaitan dengan akademik kepada semua stakeholder lembaga. 

7) Manfaat Sistem Informasi Akademik 

Sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan data 

maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas 

                                                             
10 Ety Rochaety, et. al. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2010), 6.  
11 M. Jaelani, “Sistem Informasi Pendidikan: Sistem Informasi Akademik Sekolah”, 

academia, 

https://www.academia.edu/4028098/Sistem_Informasi_Pendidikan_Sistem_Informasi_Akademik_

Sekolah, (diakses pada tanggal 5 Desember 2019 pukul 11.03 wib), 6. 
12 Rochaety, et. al. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, 12. 
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organisasi kepada pengelola organisasi. Beberapa manfaat sistem 

informasi antara lain sebagai berikut: 

a) Dapat mengetahui berbagai macam informasi dengan lebih cepat dan 

akurat. 

b) Menambah pengetahuan kita terkait dengan teknologi informasi. 

c) Mempermudah kita dalam memanajemen berbagai hal. 

d) Menambah pengalaman kita dalam memahami bagaimana 

pentingnya informasi yang tersistem dengan baik dalam manajemen 

maupun hal lainnya. 

e) Dapat memperoleh kemudahan dalam menerima informasi.13 

8) Komponen Sistem Informasi Akademik 

a) Perangkat Keras 

Yaitu menunjukkan peralatan komputer fisik dan alat-alat 

yang berhubungan. Terdiri dari: unit komputer, unit penyimpan, unit 

pencetak, unit scan, unit modem, unit wifi, unit router, unit 

hub/switch hub. 

b) Perangkat Lunak 

Yaitu sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat 

keras untuk dapat memproses data. Terdiri dari: 

1. Sistem perangkat lunak sistem operasional dan sistem manajemen 

data. 

                                                             
13 Yosy Arisandy, et. al.  Sistem Informasi Manajemen (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), 

21. 
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2. Aplikasi perangkat lunak umum, contoh: model analisis dan 

sistem pendukung keputusan. 

3. Aplikasi perangkat lunak yang terdiri dari program yang khusus 

dibuat untuk aplikasi. 

c) Database 

Yaitu sekumpulan hubungan, tabel dan lain-lain yang 

berkaitan dengan penyimpanan data. Dapat berupa file yang berisi 

program dan sub program sebagai media penyimpan, manipulasi, 

editing, dan sebagainya. Contoh: Oracle, SQL Server, MYSQL, 

Postgre, Ms Access. 

d) Prosedur Pengoperasian 

Yaitu tatanan aturan atau petunjuk untuk mendayagunakan 

sistem informasi berbasis komputer.  Dapat berupa  panduan, 

instruksi, tata tertib, seperti: 

1. Instruksi persiapan masuk jaringan 

2. Instruksi pemakai 

3. Instruksi pemakai pusat dan fakultas 

e) Petugas/Personalia Pengoperasian  

Orang yang berkecimpung di dalam SIM. Contoh: operator 

komputer, analis sistem, programmer, operator data entry, manajer 

Sistem Informasi Akademik.14 

 

                                                             
14 Rusdiana, Moch. Irfan, Sistem Informasi Manajemen (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 102. 
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b. Manajemen Sistem Informasi Akademik Sekolah 

1) Pengertian Manajemen 

Secara etimologi kata manajemen merupakan terjemahan dari 

management (Bahasa Inggris). Kata management sendiri berasal dari 

kata manage atau magiare yang berarti melatih kuda dalam 

melangkahkan kakinya. Dalam pengertian manajemen, terkandung dua 

kegiatan yaitu kegiatan berpikir dan kegiatan tingkah laku. 

Secara umum dikatakan bahwa manajemen merupakan proses 

yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, pengawasan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia 

maupun sumber daya lainnya.15 Menurut Mary Parker Follet, 

manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.16 

Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen 

adalah suatu proses merencanakan, mengorganisir, menata, memimpin, 

memberikan motivasi, memberikan pengarahan, memfasilitasi, 

memberdayakan, dan mengawasi antar anggota organisasi dengan 

menggunakan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan 

yang efektif dan efisien. 

 

 

                                                             
15 Ety Rochaety, et. al. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, 4. 
16 Yosy Arisandy, et. al.  Sistem Informasi Manajemen, 96. 
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2) Fungsi Manajemen  

a) Perencanaan (Planning) 

Menurut George R. Terry perencanaan adalah suatu hal yang 

harus ada dalam setiap usaha untuk mengembangkan usaha atau 

lembaga tersebut. Perencanaan dianggap vital, maka harus dilakukan 

di awal. Perencanaan juga dapat dianggap sebagai kumpulan dari 

keputusan-keputusan, dimana keputusan-keputusan itu dianggap 

sebagai tindakan  untuk  mempersiapkan tindakan-tindakan di masa 

yang akan datang dengan jalan membuat keputusan sekarang. Ia juga 

menyatakan bahwa fungsi perencanaan meliputi menetapkan tujuan 

organisasi, menetapkan suatu strategi keseluruhan untuk mencapai 

tujuan dan mengembangkan suatu hierarki rencana yang 

menyeluruh untuk memadukan dan mengkoordinasikan kegiatan-

kegiatan.17 

Menurut Goyal perencanaan adalah suatu proses untuk 

memikirkan sesuatu yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. 

Fungsinya untuk menjembatani antara kondisi yang sebenarnya 

terjadi saat ini dengan kondisi yang diharapkan di masa yang akan 

datang. Karena perencanaan adalah suatu perumusan tindakan yang 

akan dilakukan di masa yang akan datang, sehingga harus 

                                                             
17 Syamsuddin. Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Alauddin Makasar (VOL 1, NO. 1 Juni 

2017), 67. 
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mengandung aspek-aspek apa, bagaimana, mengapa, dimana, kapan 

dan siapa.18 

Sedangkan menurut Suharsimi, perencanaan adalah proses 

mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk 

dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi 

dengan atau tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Aspek-

aspek perencanaan meliputi apa yang akan dilakukan, siapa yang 

harus melakukan, kapan dilakukan, dimana dilakukan, bagaimana 

melakukan, dan apa saja yang perlu dilakukan agar tercapai 

tujuannya secara maksimal.19 

Selain itu Hasibuan juga menjelaskan bahwa hubungan 

perencanaan dengan perencana adalah perencana memproses 

perencanaan, dan hasilnya adalah rencana. Perencanaan adalah 

proses untuk menentukan rencana. Dalam suatu perencanaan juga 

ditentukan tujuan dan pedoman untuk mencapai tujuan itu.20 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi 

perencanaan adalah aktifitas atau kegiatan yang berupa proses 

penentuan program kerja, tujuan, pembagian tugas dan wewenang, 

serta strategi untuk pencapaian tujuan. Disinilah peran stakeholder 

sekolah sebagai penggerak dan penyelenggara manajemen sistem 

                                                             
18 Eva Andayani, Modul 1 Konsep dan Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen, 1.6. 
19 Suharsimi Arikunto, & Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan (Yogyakarta: Aditya Media, 

2012), 8. 
20 Syamsuddin. Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan, 67. 
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informasi sangat dibutuhkan. Dalam penelitian ini teori manajemen 

perencanaan dipakai untuk mengetahui bagaimana manajemen 

perencanaan sistem informasi akademik di sekolah. 

b) Pengorganisasian (Organizing) 

Menurut Hasibuan pengorganisasian adalah suatu proses 

penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam 

aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan 

orang-orang di dalamnya pada setiap kegiatan, menyediakan 

peralatan yang diperlukan, menetapkan tugas atau wewenang yang 

diberikan kepada setiap individu di dalamnya sehingga mereka dapat 

bekerja sama secara efisien untuk mencapai tujuan atau sasaran 

tertentu.21 

Sedangkan menurut George R. Terry pengorganisasian 

mencakup pembagian komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan, dan pengelompokan tugas serta wewenang. Di 

mana kegiatan pengorganisasian ini sangat erat kaitannya dengan 

manusia.22 

Jadi yang dimaksud pengorganisasian adalah tindakan 

mengusahakan hubungan yang efektif antara orang-orang, sehingga 

mereka dapat bekerjasama secara efisien dan memperoleh kepuasan 

pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi 

                                                             
21 Ibid., 68. 
22 Imam Machali dan Ara Hidayat, The Handbook of Educational Management Teori dan 

Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia, 21. 
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lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. 

Dalam penelitian ini teori manajemen pengorganisasian di pakai 

untuk mengetahui bagaimana pengorganisasian sistem informasi 

akademik di sekolah. 

c) Pelaksanaan (Actuating) 

Rangkaian tindakan atau program kerja yang telah ditentukan 

pada tahap perencanaan kemudian diimplementasikan dalam 

kegiatan pelaksanaan. Menggerakkan adalah sama artinya dengan 

pelaksanaan. Pelaksanaan adalah proses dilakukan dan 

digerakkannya perencanaan. Fungsi pelaksanaan merupakan proses 

manajemen untuk merealisasikan hal-hal yang telah disusun dalam 

fungsi perencanaan. 

Menurut George R. Terry actuating adalah usaha untuk 

menggerakkan anggota-anggota kelompok dengan sedemikian rupa 

hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan. Dalam suatu lembaga, kalau hanya 

ada perencanaan atau organisasi saja tidak cukup. Untuk itu 

dibutuhkan tindakan atau actuating yang konkrit yang dapat 

menimbulkan action. Dalam pelaksanaan para pengelola harus 

menunjukkan melalui tindakan dan keputusan-keputusan mereka 

bahwa mereka mempunyai perhatian yang dalam untuk anggota-

anggota organisasi mereka. Pada dasarnya actuating dimulai dari 

dalam diri pribadi masing-masing. Pengelola harus dimotivasi secara 
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pribadi untuk mencapai kemajuan dan untuk bekerjasama secara 

harmonis dan terarah dengan pihak lain. Dalam pelaksanaan harus 

bersikap obyektif dalam penentuan dan penggunaannya. Actuating 

berhubungan erat dengan sumber daya manusia yang pada akhirnya 

merupakan pusat aktivitas-aktivitas jalannya manajemen.23 

Sedangkan menurut Sondang, penggerakan adalah seluruh 

usaha, teknik, cara yang dilakukan untuk mendorong para anggota 

organisasi agar dapat bekerja dengan sebaik mungkin untuk 

mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis.24 

Dalam penggerakan (actuating) ini Kepala Sekolah 

menggerakan organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan 

pembagian kerja masing-masing serta menggerakan seluruh sumber 

daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan dalam 

pelaksanaan sistem informasi akademik yang dilakukan bisa 

berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan. 

d) Pengawasan (Controlling) 

Menurut George R. Terry fungsi terakhir yang dijalankan oleh 

para manajer adalah controlling. Setelah tujuan-tujuan ditetapkan, 

rencana-rencana dirumuskan, pengaturan struktural digambarkan, 

dan orang-orang dipekerjakan, dilatih, dan dimotivasi masih ada 

kemungkinan bahwa ada sesuatu yang keliru. 

                                                             
23 Ibid. 
24 Kompri, Manajemen Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015), 41. 
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Untuk memastikan bahwa semua urusan berjalan seperti 

seharusnya, manajemen harus memantau kinerja organisasi. Kinerja 

yang sebenarnya harus dibandingkan dengan tujuan-tujuan yang 

ditetapkan sebelumnya. Jika terdapat penyimpangan yang cukup 

berarti, tugas manajemen untuk mengembalikan organisasi itu pada 

jalurnya. Pemantauan, pembandingan, dan kemungkinan 

mengoreksi inilah yang diartikan dengan fungsi controlling/ 

pengawasan.  

Sedangkan Manulang, menyatakan bahwa pengawasan adalah 

suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilakukan, 

menilainya, mengoreksi, apabila perlu dengan maksud agar 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Oleh 

Handoko juga dijelaskan bahwa pengawasan adalah suatu proses 

untuk menjamin bahwa tujuan organisasi tercapai atau tidak. Dalam 

proses evaluasi akan ada hasil yang diperoleh serta juga ditentukan 

tindak lanjutnya.25 

Menurut Cronbach controlling adalah upaya menyediakan 

informasi untuk disampaikan kepada pengambil kebijakan atau 

pimpinan. Menurutnya untuk memantau pelaksanaan kegiatan 

dengan memperhatikan tujuan dan pencapaian target kegiatan, 

apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan di 

                                                             
25 Syamsuddin. Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan, 67. 
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awal. Selain itu evaluasi juga digunakan untuk melihat kekurangan 

dan kelemahan program yang telah dilaksanakan guna untuk 

perbaikan dan penyempurnaan dalam kegiatan selanjutnya.26 

Dapat disimpulkan bahwasannnya pengawasan dipakai untuk 

mengetahui apakah pelaksanaan sistem informasi akademik di 

sekolah sudah sesuai dengan perencanaan sehingga tujuan dari 

penerapan sistem informasi akademik akan tercapai.  

2. Pelayanan Pendidikan 

a. Pengertian Pelayanan Pendidikan 

Berbagai definisi diberikan untuk menjelaskan tentang jasa 

pelayanan. Kottler mendefinisikan pelayanan/jasa sebagai suatu perbuatan 

di mana seseorang atau suatu kelompok menawarkan pada 

kelompok/orang lain sesuatu yang pada dasarnya tidak berwujud dan 

produksinya berkaitan atau tidak berkaitan dengan fisik produk.27 

Menurut Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.28 

                                                             
26 Rusdiana, Manajemen Evaluasi Program Pendidikan Konsep, Prinsip dan Aplikasinya di 

Sekolah/Madrasah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 25. 
27 Tim dosen Administrasi Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen Pendidikan 

(Bandung: Alfabeta, 2010), 334. 
28 Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. 
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b. Karakteristik Layanan Pendidikan 

1) Tidak Berwujud (Intangibility) 

Jasa tidak berwujud seperti produk fisik, yang menyebabkan 

pengguna jasa pendidikan tidak dapat melihat, mencium, mendengar, 

dan merasakan hasilnya sebelum mereka mengkonsumsinya (menjadi 

subsistem di lembaga pendidikan). Untuk menekan ketidakpastian, 

pengguna jasa pendidikan akan mencari tanda atau informasi tentang 

kualitas jasa tersebut. 

2) Tidak Terpisah (Inseparability) 

Jasa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu 

lembaga pendidikan yang menyediakan jasa tersebut.  

3) Bervariasi (Variability) 

Jasa pendidikan yang diberikan seringkali berubah-ubah. Hal ini 

akan sangat tergantung kepada siapa yang menyajikannya, kapan, serta 

di mana disajikan jasa pendidikan tersebut. Oleh Karena itu, jasa 

pendidikan sulit untuk mencapai kualitas yang sesuai dengan standar. 

4) Mudah Musnah (Perishability) 

Jasa pendidikan tidak dapat disimpan dalam jangka waktu 

tertentu atau jasa pendidikan tersebut mudah musnah sehingga tidak 

dapat dijual pada waktu mendatang. Karakteristik jasa yang cepat 

musnah bukanlah suatu masalah jika permintaan akan jasa tersebut 

stabil karena jasa pendidikan mudah dalam persiapan pelayanannya.29 

                                                             
29 Buchari Alma, Pemasaran Stratejik Jasa Pendidikan, 173. 
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c. Bentuk Layanan Pendidikan 

Menurut Marzuki Mahmud, secara garis besar terdapat 6 layanan 

pendidikan, yaitu: 

1) Layanan informasi. Layanan informasi diberikan dalam bentuk lisan 

maupun tertulis. Informasi lisan dapat diperoleh melalui kontak 

langsung secara tatap muka, sedangkan informasi tertulis dapat 

diberikan melalui berbagai buku pedoman seperti: brosur, spanduk, 

pamflet, papan pengumuman, situs website dan lain-lain. 

2) Layanan sarana dan prasarana. Layanan sarana dan prasarana 

merupakan pemberian layanan dalam bentuk penyediaaan sarana 

prasarana atau fasilitas fisik seperti: gedung sekolah, perpustakaan, 

laboratorium dan lain-lain. 

3) Layanan administrasi. Layanan administrasi meliputi pembayaran SPP 

dan pembuatan surat keterangan dan sebagainya. 

4) Layanan bimbingan. Layanan bimbingan diawali dengan program 

orientasi sekolah, bimbingan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan 

khususnya kesulitan belajar dan juga masalah-masalah pribadi, 

bimbingan pendidikan dan pengajaran (KBM), dan bimbingan praktik 

keilmuan. 

5) Layanan pengembangan bakat dan minat serta keterampilan. Layanan 

pengembangan bakat dan minat serta keterampilan dilakukan melalui 

kegiatan ekstrakurikuler bagi peserta didik. 
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6) Layanan kesejahteraan. Di antara bentuk pelayanan kesejahteraan 

kepada peserta didik adalah pemberian beasiswa kepada peserta didik 

yang berprestasi khususnya kalangan kurang mampu serta pemberian 

keringanan SPP.30 

Bentuk pelayanan dalam lembaga pendidikan ada dua, diantaranya 

adalah: 

1) Layanan pokok 

Dalam memenuhi kebutuhan peserta didik yang berhubungan 

dengan pelayanan peserta didik di sekolah, dalam menjalankan 

tugasnya kepala sekolah dibantu oleh para personil profesional sekolah 

yang dipekerjakan pada sistem sekolah di antaranya adalah: 

a) Personil pelayanan pengajaran, terdiri dari orang-orang yang 

tanggung jawab pokoknya ialah mengajar, baik sebagai guru kelas, 

guru kegiatan ekstrakulikuler, tutor, dan lain-lain. 

b) Personil pelayanan administrasi, meliputi mereka yang 

mengarahkan, memimpin, dan mengawasi personil lain dalam 

operasi sekolah serta bagian-bagiannya. 

c) Personil pelayanan fasilitas sekolah, meliputi perpustakaan, pusat-

pusat sumber belajar dan laboratorium bahasa, ahli-ahli teknik dan 

tenaga yang terlibat dalam fungsi mengajar atau fungsi melayani 

peserta didik. 

                                                             
30 Marzuki Mahmud, Manajemen Mutu Perguruan Tinggi (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2012), 63. 
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d) Personil pelayanan murid atau peserta didik, meliputi pada spesialis 

yang tanggung jawabnya meliputi bimbingan dan penyuluhan, 

pemeriksaan psikologis dan kesehatan, nasihat medis dan 

pengobatan, testing dan penelitian, penempatan kerja dan tindak  

lanjut, serta koordinasi kegiatan murid. 

2) Layanan Bantu 

Perubahan dinamika masyarakat yang cepat seperti yang kita 

alami saat ini, sekolah merupakan pemegang peranan penting, dengan 

memberikan banyak pelayanan yang diharapkan dari sekolah, antara 

lain adalah: 

a) Pelayanan perpustakaan merupakan salah satu sarana pembelajaran 

yang dapat menjadi sebuah kekuatan untuk mencerdaskan bangsa. 

Perpustakaan mempunyai peranan penting sebagai jembatan menuju 

penguasaan ilmu pengetahuan. Perpustakaan memberi kontribusi 

penting bagi terbukanya informasi tentang ilmu pengetahuan. 

b) Pelayanan gedung dan halaman sekolah dengan memelihara gedung 

sekolah secara sistematis dapat menghasilkan keuntungan yang 

besar bagi operasi sekolah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 

peningkatan pemeliharaan yang terus menerus untuk menjamin 

kondisi gedung sekolah yang paling baik. Sehingga dapat 

menciptakan suasana belajar yang nyaman, memajukan kesehatan 

dan keamanan, melindungi barang-barang milik sekolah, dan 

memajukan citra masyarakat yang sesuai. 
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c) Pelayanan kesehatan dan keamanan. Tujuan penting pendidikan di 

sekolah adalah kesehatan fisik dan mental, maka sekolah 

memperkenalkan program pendidikan jasmani dan kesehatan. Maka 

perhatian sekolah diarahkan pada terciptanya kesehatan yang lebih 

baik dan lingkungan fisik yang lebih membantu bagi proses 

belajar.31 

 

                                                             
31 Oteng Sutisno, Administrasi pendidikan (Bandung: Angkasa, 1985), 65. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati 

bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang 

ditemukan di lapangan, bersifat verbal, kalimat-kalimat, fenomena-fenomena, 

dan tidak berupa angka-angka.1 Jenis penelitian yang Peneliti lakukan adalah 

studi kasus yang dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian 

kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk 

mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. 

Dalam hal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan peran 

serta peneliti di lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang 

kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.2 Dalam studi 

kasus, digunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, 

observasi, studi dokumentasi semuanya difokuskan untuk mendapatkan 

kesatuan data dan kesimpulan.3  Studi kasus memusatkan perhatian pada suatu 

                                                             
1Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT: Remaja Rosda Karya, 

2014, 2). 
2 Ibid., 26. 
3 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2014), 62. 
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kasus secara intensif dan mendetail. Subjek yang diselidiki terdiri dari satu unit 

(kesatuan unit) yang dipandang sebagai kasus.4 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kedudukan Peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus 

merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan 

pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Peneliti bertindak sebagai 

instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain peneliti juga pedoman 

wawancara, pedoman observasi dan sebagainya, tetapi fungsinya sebatas sebagai 

pendukung tugas peneliti sebagai instrumen. Pengertian instrumen di sini tepat 

karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.5  

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Ponorogo 

yang beralamat di Jl. Laksamana Yos Sudarso Gg. III no. 1, Desa Paju, 

Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih tempat di SMA 

Negeri 3 Ponorogo, dengan beberapa pertimbangan salah satunya yaitu SMA 

Negeri 3 Ponorogo merupakan salah satu sekolah menengah negeri atas yang 

sudah menggunakan sistem informasi akademik dalam pengelolaannya sehingga 

sesuai dengan judul penelitian yang akan Peneliti lakukan.6 

 

                                                             
4 Subana, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah Cet 3 (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 30.  
5 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 168. 
6 Wawancara dengan Bapak Aryanto Nugroho selaku Waka Kurikulum di SMA Negeri 3 

Ponorogo pada tanggal 18 November 2019. 
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D. Sumber Data 

Menurut Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian 

adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.7 Dalam hal ini, sumber data dalam 

penelitian ini berupa manusia dan non manusia. Maka dari itu, sumber data 

dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber pertamanya.8 Menurut Jusuf Soewandi data primer adalah data yang 

diperoleh peneliti langsung dari objek yang diteliti.9 Data primer merupakan 

sumber informasi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap 

pengumpulan ataupun penyimpanan data atau disebut juga sumber 

data/informasi tangan pertama.10 Adapun sumber data primer dalam penelitian 

ini adalah operator SMA Negeri 3 Ponorogo. Selain itu, sumber data lainnya 

adalah kepala sekolah, beberapa guru, dan peserta didik, di SMA Negeri 3 

Ponorogo. Data primer yang dibutuhkan pada penelitian ini berkenaan dengan 

Implementasi Manajemen Program Sistem Informasi Akademik Sekolah 

(SIAKSA) dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Di SMA Negeri 3 

Ponorogo. 

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dokumen, publikasi 

yang sudah dalam bentuk jadi. Selain itu, data sekunder juga diperoleh melalui 

                                                             
7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2002), 107. 
8 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru (Bandung: Remaja 

Rodakarya, 2012), 162. 
9 Jusuf Soewandi, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 

147. 
10 Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan: Prosedur dan strategi (Bandung: Angkasa, 

1987), 42. 
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bahan kepustakaan.11 Lexy J. Molong menjelaskan bahwa data sekunder adalah 

data yang mendukung terhadap data primer. Data ini bersumber dari referensi 

dan literatur yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian 

ini seperti buku, jurnal, catatan, dan dokumen.12 Dari sini, sumber data sekunder 

dalam penelitian ini berkaitan dengan literatur dan dokumen-dokumen seperti 

dokumen pengelolaan mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi sistem 

informasi akademik di sekolah. Selain itu juga data sekunder berupa buku-buku 

yang berisi tentang teori yang mendukung judul penelitian ini. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data secara teknis sudah dirancang oleh peneliti 

berdasarkan hasil prasurvei.13 Umumnya, setiap metode pengambilan data 

memiliki panduan pelaksanaan dan peneliti dituntut memahaminya sejak awal.14 

Berikut teknik pengumpulan data dalam penelitian ini: 

1. Observasi 

Observasi ialah metode pengumpulan data secara sistematis melalui 

pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dalam artian 

luas observasi berarti pengamatan yang dilaksanakan secara tidak langsung 

dengan menggunakan alat bantu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. 

Dalam arti sempit observasi berarti pengamatan secara langsung terhadap 

                                                             
11 Jusuf Soewandi, Pengantar Metodologi Penelitian, 147. 
12 Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, 122. 
13 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru, 162. 
14 Hendrik Rawambaku, Metodologi Penelitian Pendidikan : Dasar-dasar analisis 

danPengolahan Data Statistik  (Jakarta: Libri, 2015), 60. 
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fenomena yang diselidiki baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi 

buatan. Metode ini baik secara langsung maupun tidak langsung menuntut 

adanya pengamatan bagi peneliti terhadap objek penelitiannya.15 Dengan kata 

lain observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara 

mendatangi lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung situasi, 

kondisi, serta hal yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Metode 

Observasi ini digunakan untuk mengetahui secara langsung kondisi nyata 

SMA Negeri 3 Ponorogo, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme 

sistem informasi akademik sekolah dan pelayanan pedidikan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. 

2. Wawancara 

Wawancara dipergunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan 

jalan mengadakan wawancara dengan narasumber atau responden. Teknik 

wawancara mempunyai kelebihan yakni penanya dapat menerangkan secara 

detail pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.16  

Wawancara ini akan dilakukan kepada pihak yang bersangkutan dan 

dapat dijadikan narasumber/informan. Dalam menentukan informan utama 

peneliti menggunakan purposive sampling dan snowballing sampling.17 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama yaitu Operator Sekolah 

untuk mendapatkan data terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

program SIAKSA, dan informan lainnya meliputi kepala sekolah, beberapa 

                                                             
15 Ibid.,139. 
16 Ibid. 
17 Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Ponorogo, 2019, 33. 
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guru, serta peserta didik di SMA Negeri 3 Ponorogo yang akan Peneliti gali 

datanya terkait pelaksanaan dan evaluasi program SIAKSA serta layanan 

pendidikan. Kegiatan wawancara ini untuk mendapatkan data dan informasi 

yang berhubungan dengan segala aktivitas dan hal-hal yang berhubungan 

dengan implementasi manajemen programsistem informasi akademik, dan 

pelayanan pendidikan di sekolah. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara 

mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan yang lainnya. 

Teknik pengambilan data dengan menggunakan metode ini dianggap lebih 

mudah dibanding dengan teknik pengambilan data yang lain seperti angket, 

wawancara, observasi ataupun tes.18  

Dalam teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan informasi 

tentang implementasi sistem informasi akademik dan pelayanan pendidikan 

di sekolah. Selain itu, metode ini digunakan untuk mencari informasi terkait 

gambaran umum SMA Negeri 3 Ponorogo seperti profil sekolah, letak 

geografis, visi misi tujuan, struktur organisasi, dan sebagainya yang 

menunjang penelitian. 

 

 

                                                             
18 Hendrik Rawambaku, Metodologi Penelitian Pendidikan: Dasar-dasar Analisis dan 

Pengolahan Data Statistik, 160. 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data dan menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.19 

Teknik analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles & 

Huberman. Miles & Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus 

pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data, meliputi: data reduction, data display dan 

conclusion/verification.20 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dan membuat kategori. Dengan demikian data yang telah 

direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Pada tahap reduksi 

ini, Peneliti akan memilah data yang sesuai dengan rumusan masalah dan 

                                                             
19 Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Ponorogo, 2019, 45 
20 Ibid. 
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domain dalam teori. Sehingga Peneliti selanjutnya akan mendeskripsikan data 

berdasarkan hasil pemilahan tadi. Data yang dipilah meliputi implementasi 

manajemen sistem informasi akademik sekolah dalam meningkatkan 

pelayanan pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data ke 

dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, 

matrik, network dan chart. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung 

oleh data, maka pola tersebut menjadi baku dan akan disajikan pada laporan 

akhir penelitian.  

Dalam hal ini data yang disajikan adalah data-data temuan yang 

berkaitan dengan manajemen sistem informasi akademik sekolah dan 

pelayanan pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo. 

3. Kesimpulan Sementara (Conclusion Drawing/Verification) 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang 

diharapkan adalah merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang 

jelas kemudian diteliti menjadi jelas dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Kesimpulan ini digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan sejak 

awal.21  

                                                             
21 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. Cet. 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), 345.  
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Dalam hal ini, Peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan deskripsi 

manajemen sistem informasi akademik sekolah dan pelayanan pendidikan di 

SMA Negeri 3 Ponorogo. Kesimpulan ini akan ditulis sesuai dengan 

pembagian fokus penelitian. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas), keandalan (reliabilitas), dan derajat kepercayaan 

keabsahan data (kredibilitas). Berikut ini dipaparkan teknik pengecekan 

keabsahan data dalam proses penelitian kualitatif adalah:22 

1. Keikutsertaan yang diperpanjang 

Perpanjangan keikutsertaan Peneliti berarti tinggal di lokasi penelitian 

sampai mencapai kejenuhan dalam pengumpulan data tercapai. Maksudnya 

adalah bahwa peneliti sebelum melakukan penelitian sudah menetapkan 

berapa lama penelitian akan dilakukan, tetapi karena ada beberapa hal yang 

belum didapat akhirnya peneliti harus menambah waktu penelitian di luar 

target. Apabila hal itu dilakukan: 23 

a. Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks. 

b. Membatasi kekeliruan (biases) peneliti.  

c. Mengonpensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau 

pengaruh sesaat. 

                                                             
22 M. Djunaidi, Metodologi Penelitian Kualitatif , 320.  
23 Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, 327.  
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d. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan meningkatkan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. 

Pada penelitian ini, Peneliti membuat jadwal pada bulan Februari-

Maret, akan tetapi jika ternyata data yang diperlukan belum cukup, Peneliti 

akan melanjutkan penggalian data pada bulan April. 

2. Pengamatan yang tekun/keajegan pengamatan 

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi 

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau 

tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa 

yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat.24 Pada penelitian ini, 

Peneliti akan mengadakan pengamatan secara optimal dengan intensitas 2 

kali dalam seminggu untuk mendapatkan data yang diperlukan. 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling 

banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi 

dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda 

dalam penelitian kualitatif.25 Pada penelitian ini, Peneliti akan 

membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi. Selain itu 

                                                             
24 Ibid., 329. 
25 Ibid., 330. 
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Peneliti juga akan membandingkan hasil wawancara dari satu informan 

dengan informan yang lain, guna untuk mendapatkan data yang valid. 

 

H. Tahapan Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian kualitatif diharapkan memberikan gambaran tentang 

keseluruhan kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengumpulan data, analisis dan penafsiran data, sampai penelitian laporan.26 

Menurut Lexy J. Moelong tahapan penelitian kualitatif secara umum 

sebagai berikut: 27   

1. Tahap Pra-Lapangan  

a. Menyusun rancangan penelitian  

b. Memilih lokasi Penelitian 

c. Mengurus perizinan 

d. Menjajagi dan melihat keadaan 

e. Memilih dan memanfaatkan informan 

f. Menyiapkan instrumen penelitian  

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

b. Memasuki lapangan   

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data 

 

                                                             
26 M. Djunaidi, Metodologi Penelitian Kualitatif, 144. 
27 Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, 127. 
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3. Analisis Data  

a. Analisis data  

b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi  

c. Narasi hasil analisis 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil SMA Negeri  3 Ponorogo 

Tabel 4.1  

Profil SMA Negeri 3 Ponorogo 

A Identitas Sekolah 

1 Nama Sekolah : SMA Negeri 3 Ponorogo 

2 NPSN : 20510146 

3 Jenjang Pendidikan : SMA 

4 Status Sekolah : Negeri 

5 Alamat Sekolah : Jl. Laks Yos Sudarso III/1 

 RT/ RW : 1/3 

 Kode Pos : 63415 

 Kelurahan : Paju 

 Kecamatan : Ponorogo  

 Kabupaten/ Kota : Ponorogo 

 Provinsi : Jawa Timur 
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 Negara : Indonesia 

6 Letak  Geografis : Lintang -7 

  : Bujur 111 

B Data Pendukung 

7 SK Pendirian 

Sekolah 

: 0348/U/1989 

8 Tanggal SK 

Pendirian 

: 1989-06-15 

9 Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah 

10 SK Izin Operasional : 0348/U/1989 

11 Tanggal SK Izin 

Operasional 

: 1989-06-15 

12 Kebutuhan Khusus 

Dilayani  

: Tidak Ada 

13 Nomor Rekening  : - 

14 Nama Bank : BPD JAWA TIMUR 

15 Cabang KCP/ Unit : BPD JAWA TIMUR CABANG 

PONOROGO 
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16 Rekening Atas Nama : BOSSMAN3PONOROGO 

17 MBS : Ya 

18 Luas Tanah Milik 

(m2) 

: 1 

19 Luas Tanah Bukan 

Milik (m2) 

: 60000 

C Kontak Sekolah 

20 Nomor Telepon : (0352)481525 

21 Nomor Fax : - 

22 Email  : sman3ponorogo@gmail.com 

23 Website : www.smagaponorogo.sch.id  

D Data Periodik 

24 

 

Waktu 

Penyelenggaraan 

: Sehari Penuh (5 h/m) 

25 Bersedia Menerima 

Bos 

: Bersedia Menerima 

26 Sertifikasi ISO : Belum Bersertifikat 

http://www.smagaponorogo.sch.id/


48 

 

27 Sumber Listrik : PLN 

28 Daya Listrik (watt) : 23000 

29 Akses Internet : Telkom/ Speedy 

E Data Lainnya 

30 Kepala Sekolah : SUGIYANTO 

31 Operator Pendataan : YUDHA YOGA PAMUNGKAS 

32 Akreditasi : A 

33 Kurikulum : Kurikulum  2013 

 

2. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 3 Ponorogo1 

Sebelum tahun pelajaran 1988/1989 dunia pendidikan di Indonesia 

masih banyak diwarnai dengan adanya jenis Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 

(SLTA). SLTA tersebut terdiri dari berbagai jurusan antara lain: STM, 

SMEA, SMKK, SAA, SPK, SPG, SGO dan lain-lain. Dua jenis sekolah 

terakhir (semula) memang dipersiapkan untuk menjadi guru di tingkat SD. 

Terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 

tahun 1989 no. 03/10/U/1989, tanggal 5 juni 1989 menyatakan bahwa kuota 

untuk calon guru di SD telah tercukupi. Setelah itu mutu guru (khusunya guru 

SD) perlu ada peningkatan. Oleh karena itu Sekolah Pendidikan Guru (SPG) 

                                                             
1 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 01/D/10-II/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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dan Sekolah Guru Olah Raga (SGO) dialih fungsikan menjadi jenis sekolah 

lain. 

Di Kecamatan Ponorogo jumlah SMA Negeri  baru ada dua unit, sedang 

jenis sekolah kejuruan negeri sudah ada 4 yaitu: STM, SMEA, SMKK dan 

SPG. Adapun SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas) dan SPK (Sekolah 

Perawat Kesehatan) adalah sekolah milik Pemerintah Daerah. Perlu diketahui 

sekolah-sekolah SMA maupun sekolah kejuruan milik swasta di Ponorogo 

jumlahnya juga cukup banyak. 

Menindak lanjuti Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan RI (Prof. 

Fuad Hassan) no. 03/10/U/1989, tertanggal 5 Juni 1989 tentang alih fungsi 

sekolah SPG dan SGO untuk menjadi sekolah kejuruan lain atau SMA. Bapak 

Soetono selaku pejabat Kepala SPG Negeri Ponorogo segera berkoordinasi 

dengan Kepala Depdikbud Kabupaten Ponorogo dan juga BP3 (Komite 

Sekolah) untuk menentukan jenis sekolah apa yang sebaiknya dipilih. 

Akhirnya SMA-lah jenis sekolah yang dipilihnya. 

Awal tahun pelajaran 1989/1990 dibukalah pendaftaran calon peseta 

didik baru SMA Negeri  3 Kecamatan Ponorogo untuk kali pertama. Calon 

peseta didik baru yang diterima sebanyak 200 anak putra dan putri. Peseta 

didik baru ini dibagi menjadi 5 rombongan belajar. Dan hari senin ketiga pada 

bulan Juli 1989 dimulailah Kegiatan Belajar Mengajar di SMA Negeri  3 Kec. 

Ponorogo (SPG Negeri Ponorogo). 

Sejalan dengan berlangsunya Kegiatan Belajar Mengajar bagi peseta 

didik kelas 2 dan kelas 3 SPG Negeri, bertebaran lah aroma kurikulum SMA 
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Negeri  3 Ponorogo. Guru dan karyawan SPG Negeri Ponorogo juga menjabat 

sebagai guru dan karyawan di SMA Negeri  3 Ponorogo. Di samping itu juga 

ada tambahan pengajar (guru) baru dari luar SPG Negeri Ponorogo. 

Tahun 1990-1991 peseta didik kelas 1 SMA Negeri  Ponorogo yang 

naik kelas ke kelas 2 dipilah untuk penjurusan, SMA Negeri  3 Ponorogo 

memiliki 3 jurusan yaitu jurusan Fisika (A.1), jurusan Biologi (A.2), dan 

jurusan IPS (A.3). Tahun 1990/1991 SMA Negeri  3 Ponorogo sudah 

memiliki peseta didik kelas 1 dan 2. Sedangkan kelas 3 masih diduduki 

muruid SPG Negeri. 

Sesuai dengan program, pada tahun ajaran 1991/1992 SPG Negeri telah 

lulus semua. Lembaga Pendidikan SPG resmi tutup sesuai dengan Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut di atas. Tahun 1991/1992 

peseta didik yang belajar di kampus Paju, Jl. Yos Sudarso III/1 mutlak peseta 

didik SMA Negeri  3 Ponorogo. 

Tahun 1997/2003 nama SMA di seluruh Indonesia diubah menjadi 

SMU (Sekolah Menengah Umum) sebagai imbangan sekolah-sekolah 

kejuruan yang namanya dilebur menjadi SMK (Sekolah Menengah 

Kejuruan). 

Pada dasarnya istilah Sekolah Menengah Umum (SMU) memang lebih 

mudah untuk membedakan jenis sekolah yang lain yaitu sekolah kejuruan. 

Istilah SMU memang terdengar lebih serasi untuk mendampingi istilah SMK. 

Namun pada tahun 2003 ada perubahan dimana istilah SMU dihapus dan 

kembali Pemerintah menggunakan istilah SMA (Sekolah Menengah Atas). 
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Sebagai motivasi peningkatan mutu dan kredibilitas suatu sekolah 

pemerintah mengeluarkan suatu aturan penilaian terhadap sekolah-sekolah di 

seluruh Indonesia. Aturan penilaian itu disebut Akreditasi. Akreditasi 

dilakukan oleh Pemerintah setiap 5 tahun sekali. 

Badan Akreditasi Nasional di Surabaya setelah melakukan penilaian di 

SMA Negeri  3 Kecamatan Ponorogo melalui surat (sertifikasi) tertanggal 21 

Oktober 2009 menyatakan bahwa SMA Negeri  3 Ponorogo menduduki posisi 

(peringkat) A. Posisi pada peringkat A ini berlaku hingga tahun ajaran 

2014/2015. 

 

3. Visi, Misi dan Tujuan SMA Negeri  3 Ponorogo2 

a. Visi 

“Menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan peseta didik 

bertaqwa, cerdas, terampil yang mampu menghadapi tantangan global dan 

berbudaya lingkungan hidup.” 

b. Misi 

1) Membentuk peserta didik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan menumbuhkembangkan kehidupan beragama. 

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga SMA Negeri  3 

Ponorogo serta komitmen terhadap tugas pokok dan fungsinya. 

                                                             
2 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 02/D/10-II/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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3) Meningkatkan sistem pembelajaran dan bimbingan secara aktif, efektif, 

kreatif, inovatif sehingga peseta didik dapat berkembang sesuai dengan 

potensi yang dimiliki. 

4) Membangun manusia yang cerdas dan terampil dalam menghadapi 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mandiri 

dalam berkarya. 

5) Menerapkan manajemen partisipatif transparan dan akuntabel sehingga 

menjadi sekolah pilihan masyarakat. 

6) Menerapkan Program Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

yang terintegrasi dengan pengembangan kurikulum sekolah. 

c. Tujuan 

1) Membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Meningkatkan kemampuan guru/karyawan dalam memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat. 

3) Menerapkan sistem komputerisasi dalam administrasi dan terciptanya 

administrasi sekolah yang memenuhi standar. 

4) Menghasilkan peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian, 

cerdas, berkualitas dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi, olah raga dan seni. 

5) Menanamkan kepada peserta didik sikap ulet, cakap, terampil dan 

mandiri dalam berkarya serta mampu beradaptasi terhadap 

perkembangan dan perubahan zaman. 
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6) Melestarikan dan mengenalkan peseta didik pada tata cara berbahasa 

daerah (jawa) dalam rangka membentuk kepribadian dan aklak mulia. 

7) Tercapainya nilai ujian nasional mata pelajaran sesuai standar yang 

ditetapkan BSNP. 

8) Menghasilkan peserta didik dengan memilki ketrampilan komunikasi 

bahasa asing dalam rangka menghadapi tantangan global. 

9) Membudayakan peran serta masyarakat, alumni dan lembaga swasta 

atau negeri dalam pengembangan sekolah. 

10) Menciptakan lingkungan yang bersih, sejuk indah, nyaman, sehat 

dan menyenangkan yang mendukung    dalam kegiatan pembelajaran. 

11) Meningkatkan kepedulian warga sekolah untuk melakukan 

pelestarian, pencegahan,pencemaran dan kerusakan  lingkungan. 

12) Terwujudnya sekolah sebagai pilihan utama dalam menentukan 

SMA oleh masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. 
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4. Struktur Organisasi SMA Negeri  3 Ponorogo3 

Gambar 4.1 

STRUKTUR ORGANISASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Letak Geografis SMA Negeri  3 Ponorogo4 

SMA Negeri  3 Ponorogo adalah salah satu lembaga pendidikan di 

Ponorogo. Tahun 1991/1992 peseta didik yang belajar di kampus Paju, Jl. 

Laks Yos Sudarso III/1 mutlak peseta didik SMA Negeri  3 Ponorogo. Jika 

                                                             
3 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 03/D/10-II/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
4 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 04/D/10-II/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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ditinjau dari letak geografisnya berada di Jl. Laks Yos Sudarso III/1, 

Lingkung Dua, desa Paju, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. 

Kabupaten Ponorogo memiliki luas 1.371,78 km2 yang terletak antara: 111o 

17’ – 111o 52’ Bujur Timur dan 7o 49’ – 8o 20’ Lintang Selatan dengan 

ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut, yang 

berbatasan dengan Sebelah Utara Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk. 

Sebelah Timur Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek. Sebelah Selatan 

Kabupaten Pacitan. Sebelah Barat dengan Kabupaten Pacitan dan Wonogiri 

(Jawa Tengah). 

Dilihat dari geografisnya, Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi 2 sub 

area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko dan 

Pulung serta Kecamatan Ngebel sisanya merupakan daerah dataran rendah. 

Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai dengan 

58 Km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi 

maupun holtikultura. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area 

perhutanan dan lahan sawah sedangkan sisanya digunakan untuk tegal 

pekarangan. Di Kabupaten Ponorogo terdiri dari dua musim yaitu musim 

penghujan dan musim kemarau. 

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Ponorogo memiliki fasilitas 

perdagangan yang cukup lengkap, fasilitas tersebut berupa pasar dan 

pertokoan yang tersebar di seluruh wilayah. Pasar-pasar besar di Kabupaten 

Ponorogo antara lain Pasar Legi Songgolangit di Kecamatan Ponorogo, Pasar 

Wage di Kecamatan Jetis, Pasar Pon di Kecamatan Jenangan dan pasar-pasar 
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lain yang umumnya buka menurut hari dalam penanggalan Jawa. Di 

Kabupaten ini juga terdapat Pasar Hewan terbesar di Karesidenan Madiun, 

yaitu Pasar Hewan Jetis yang buka setiap hari Pahing. 

Komoditas unggulan Kabupaten Ponorogo yaitu sektor perkebunan dan 

pertanian. Sektor perkebunan komoditas unggulannya adalah kakao, tebu, 

kopi, kelapa, cengkih dan jambu mete. Sektor pertanian komoditas yang 

diunggulkan adalah tembakau. Beberapa komoditas pertanian dan 

perkebunan lainnya adalah padi, ubi, kayu, jagung, kacang kedelai, dan 

kacang tanah. Komoditas sektor perkebunan tahun 2009 menghasilkan tebu 

12.985 ton, kelapa 3.915 ton, dan kopi 167 ton. Ketersediaan lahan 

perkebunan tahun 2011 yang sudah digunakan untuk cengkih seluas 2.876 ha, 

jambu mete seluas 1.340 ha, kakao seluas 1.723 ha, kelapa seluas 6.108 ha, 

kopi seluas 580 ha, dan tebu seluas 2.466 ha. 

 

6. Keadaan Guru dan Peseta didik5 

Di SMA Negeri  3 Ponorogo terdapat 44 guru PNS dan 22 guru non 

PNS, yang mana belum menjadi guru tetap di sekolah tersebut. Di samping 

itu, terdapat 5 guru PNS yang tambah jam mengajar di sekolah. Dan terdapat 

6 pegawai tetap atau PNS dan 17 pegawai tidak tetap atau NON PNS. 

Total keseluruhan peseta didik kurang lebih 1052 peseta didik dari kelas 

X, XI, dan XII. SMA Negeri 3 Ponorogo ini memiliki jurusan per tingkat 

kelas, yaitu jurusan IPA dan jurusan IPS. 

                                                             
5 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 05/D/10-II/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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7. Sarana dan Prasarana di SMA Negeri  3 Ponorogo6 

a. Sarana Pendidikan di SMA Negeri  3 Ponorogo 

1) Gedung Sekolah 

Lembaga ini memiliki gedung sekolah milik sendiri, yang 

digunakan pada pembelajaran, ekstrakulikuler, maupun kegiatan 

lainnya yang sedang berlangsung. Gedung sekolah ini berlantai dua. 

2) Ruang Kepala Sekolah 

Lembaga ini memiliki ruang Kepala Sekolah yang sangat luas dan 

nyaman. Fasilitas kepala sekolah juga memadai. Kepala Sekolah 

memiliki ruangan tersendiri yang dapat digunakan untuk pertemuan 

dengan tamu, berkonsultasi serta pengaduan dari orangtua. 

3) Ruang Guru 

Pada ruangan guru ini tidak seperti ruang Kepala Sekolah yang 

tidak terlalu sempit. Ruang guru ini termasuk ruangan yang paling luas 

daripada ruang Kepala Sekolah atau ruang kelas, karena ruangan ini 

digunakan untuk semua pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di 

lembaga ini. Ventilasi udaranya pun nyaman. Di ruang ini jumlah meja 

dan kursi sesuai dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang 

mengajar di sekolah ini.  

4) Ruang Kelas 

Pada sekolah ini terdapat beberapa ruang kelas antara lain, kelas 

X terdapat 10 ruang kelas terdiri dari IPA dan IPS, kelas XI terdapat 10 

                                                             
6 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 06/D/10-II/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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ruang kelas terdiri dari IPA dan IPS, dan kelas XII terdapat 10 ruang 

kelas terdiri dari IPA dan IPS. Jumlah ruang kelas di sekolah ini ada 30 

ruang kelas. Ruang kelas ini masih layak pakai untuk proses 

pembelajaran berlangsung. Di ruang kelas ini rata-rata jumlah meja dan 

kursi sesuai dengan jumlah peseta didik. Jika ada lebihnya antara kursi 

atau meja akan dikeluarkan dari kelas dan ditaruh di gudang atau 

tergantung guru yang mengajar di kelas tersebut. 

5) Proyektor 

Dalam penggunaan media pembelajaran dari kelas X sampai XII 

sudah ada proyektor, tetapi tidak setiap hari digunakan untuk 

pembelajaran. 

b. Prasarana di SMA Negeri 3 Ponorogo 

1) Laboratorium Kimia 

Laboratorium ini mempunyai alat praktik yang digunakan ketika 

terdapat materi yang membutuhkan praktik. Terutama bagi kelas IPA. 

2) Laboratorium Fisika 

Mempunyai satu laboratorium fisika yang sangat memadai untuk 

proses kegiatan praktikum berlangsung. 

3) Laboratorium Biologi 

Mempunyai satu laboratorium biologi yang sangat memadai 

untuk proses praktikum berlangsung. 
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4) Laboratorium Bahasa 

Tempat ini digunakan untuk mengasah dan pengembangan 

kemampuan bahasa peseta didik dalam berbahasa Inggris. 

5) Laboratorium Komputer 

Laboratorium ini mempunyai komputer yang layak dipakai untuk 

praktek mata pelajaran komputer kelas X, XI, dan XII. Laboratorium 

ini biasanya digunakan saat praktek komputer. 

6) Ruangan Server 

Pada ruangan ini banyak sekali unit-unit di dalamnya termasuk 

komputer, wifi, server, laptop, dan CPU. 

7) Perpustakaan 

Di dalam perpustakaan terdapat banyak buku seperti buku 

pelajaran, buku cerita fiksi, maupun non fiksi, dan masih banyak lagi. 

Di perpustakaan ini terdapat jadwal dalam membaca. Walaupun sudah 

terjadwal, jika ada waktu luang ada beberapa peseta didik yang 

memanfaatkan untuk membaca. Di dalamnya menyediakan tempat 

duduk yang layak untuk peseta didik tersebut. 

8) UKS 

UKS ini biasanya digunakan untuk para peseta didik yang sakit. 

Terdapat obat-obatan yang lengkap dan alat medis yang memadai. 

9) Gudang Pramuka 

Gudang ini biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan 

alat-alat kepramukaan seperti tongkat, tali, tenda dan lain-lainnya. Jika 
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ada lomba atau kegiatan kepramukaan dan membutuhkan alat, pasti 

diambil dari gudang pramuka ini.  

10) Kantin 

Terdapat ruang kantin yang sangat luas, nyaman dan sejuk. 

11) Halaman Sekolah 

Halaman sekolah di lembaga ini biasanya dipakai untuk mata 

pelajaran olahraga, upacara bendera dan kegiatan yang lain. 

12) Kebun 

Kebun ini terletak di sekeliling kelas. Kebun ini ditanami 

beberapa tanaman dan setiap hari disiram air agar selalu tampak indah. 

13) Kamar Mandi 

Kamar mandi disini berjumlah 6 putri dan 6 putra yang layak 

digunakan untuk peseta didik. Sedangkan untuk kamar mandi guru ada 

sendiri dan terpisah. 

14) Tempat Parkir 

Tempat parkir di sekolah ini sudah cukup luas untuk parkir sepeda 

motor peseta didik, karyawan sekolah dan sepeda motor untuk guru 

yang terletak di depan sebelah kanan gedung sekolah. 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data tentang Perencanaan Program SIAKSA dalam Meningkatkan 

Pelayanan Pendidikan di SMA Negeri  3 Ponorogo 

Perencanaan adalah hal yang pertama harus dilakukan sebelum 

pengimplementasian suatu kegiatan. Begitu juga dengan program SIAKSA di 

SMA Negeri  3 Ponorogo, dimana dalam menjalankan sistem ini harus ada 

perencanaan yang matang yang dituangkan dalam bentuk program kerja. 

Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang terpadu untuk 

menyajikan informasi yang mendukung fungsi operator, manajemen dan 

pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Salah satu bentuk SIM yang 

diterapkan di SMA Negeri  3 Ponorogo adalah dengan adanya Sistem 

Informasi Akademik Sekolah (SIAKSA) yang berbasis web. Pengertian 

SIAKSA adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola informasi 

akademik sekolah dengan berbasis web,  dan  mempermudah kegiatan 

administrasi akademik di sekolah, yang mana kesemuanya dilakukan secara 

daring/online. Pernyataan ini adalah sebagaimana hasil wawancara dengan 

Bapak Drs. Sugiyanto, M.Pd sebagai Kepala SMA Negeri 3 Ponorogo 

sebagai berikut, “SIAKSA adalah sistem informasi yang dibuat untuk 

mengelola  informasi akademik sekolah dengan berbasis web  dan  

mempermudah kegiatan administrasi akademik di sekolah, yang mana 

kesemuanya dilakukan secara daring/online”.7 

                                                             
7 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/10-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
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Sedangkan menurut Bu Sri Yuda Mustika Cahyajati, S.Sos sebagai 

Koordinator Tim PDTI di SMAN 3 Ponorogo pengertian SIAKSA adalah 

sebagaimana hasil wawancara berikut, “SIAKSA cukup dalam satu kata. 

Yakni, roh. SIAKSA kini menjelma sebagai roh SMA Negeri  3 Ponorogo. 

Sebab, di dalamnya, segala urusan terintegrasi dalam satu aplikasi induk. 

Yang aplikasi ini adalah aplikasi yang mengintegrasikan semua hal di 

sekolah”.8 

Jika ingin menciptakan sebuah aplikasi baru  tentunya harus merancang 

terlebih dahulu. Begitu juga dengan aplikasi SIAKSA ini sudah mulai 

dirancang pada awal tahun 2018 sebelum Kepala Sekolah baru menjabat di 

SMA Negeri  3 Ponorogo. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Drs. 

Sugiyanto, M.Pd sebagai berikut, “SIAKSA mulai dirancang di SMA Negeri  

3 Ponorogo sejak tahun 2018 sebelum Kepala Sekolah baru menjabat di 

Sekolah ini. Akan tetapi dari pihak sekolah menunggu pergantian Kepala 

Sekolah baru dan akhirnya mulai dilanjutkan setelah Kepala Sekolah baru 

resmi menjadi Kepala SMA Negeri  3 Ponorogo”.9 

Ditambahkan juga oleh Bu Sri Yuda Mustika, S.Sos sebagai 

Koordinator Tim PDTI sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut: 

SIAKSA ini sebenarnya gagasannya sudah ada sejak dari awal tahun 2018. 

Tapi karena ada pergantian Kepala Sekolah jadi menunggu pergantian Kepala 

Sekolah dulu baru diajukan kalau misalnya dibuat aplikasi Sistem Informasi 
Sekolah bagaimana. Akhirnya Kepala Sekolah menyetujui dan sangat 

mengapresiasi dengan baik. Kemudian dari Tim melanjutkan proses 

perancangan Sistem ini secara bertahap10 

                                                             
8 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
9 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/10-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
10 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
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Selanjutnya dengan menciptakan sebuah aplikasi itu tentunya tidak 

terlepas dari hal yang melatarbelakanginya, begitu juga dengan adanya 

SIAKSA ini tentunya juga dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Salah satunya 

adalah untuk mempermudah pengelolaan data-data sekolah seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Nadhif Dwi Saputro, M.Pd sebagai Operator SMA 

Negeri  3 Ponorogo sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut: 

Pada tahun ajaran 2018/2019 dari beberapa guru yang berinisiatif untuk 

merancang aplikasi yang dapat mempermudah dalam pengelolaan data-data 

yang berkaitan dengan akademik di sekolah yang berbasis web. Dan ide ini 

sangat didukung dan diapresiasi oleh Kepala Sekolah baru. Akhirnya saya dan 
beberapa teman-teman melanjutkan proses perancangan dari aplikasi ini.11 

Selain itu diciptakannya suatu aplikasi tentunya guna untuk melakukan 

suatu perubahan di sekolah, dari yang awalnya manual beralih ke berbasis 

web. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan  Bu Yunia dalam 

wawancaranya: 

Jadi latar belakang perencanaan SIAKSA ini karena kami menginginkan suatu 
perubahan dan kemudahan akses dalam sistem pelayanan pendidikan di SMA 

Negeri  3 Ponorogo yaitu dengan sistem satu pintu yaitu dengan SIAKSA. 

Nah sebenarnya pengennya semua pelayanan pendidikan yang ada di SMA 
Negeri 3 Ponorogo itu terkoneksi dengan SIAKSA. Apalagi sekarang kan 

semua sistem sudah secara online. Ditambah lagi ada UASBN dan UN 

berbasis online. Jadi dengan adanya based online itu tercetuslah pengen deh 

bikin juga ada ujian PTS dan PAS di SMA Negeri  3 Ponorogo yang bisa 
online juga. Pengen sama juga dengan di Perguruan Tinggi, pengen juga 

memperkenalkan dengan guru, karyawan, peseta didik bahkan untuk 

walimurid untuk memanfaatkan teknologi informasi ini.12 
 

Dari latar belakang di atas dijabarkan bahwa SIAKSA ini juga 

mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini diciptakannya suatu 

                                                             
11 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 07/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
12 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 10/W/24-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
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aplikasi SIAKSA ini bertujuan untuk lebih mengefesiensikan dalam 

pengolahan data. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Nadhif, 

“Tujuannya adalah untuk mengefisiensikan ketika input data dengan jumlah 

peseta didik yang sangat banyak atau istilahnya big data di SMA Negeri 3 

Ponorogo. Juga untuk mewujudkan sikap proaktif peseta didiknya”.13 

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Nadhif, Ibu Mika 

menambahkan sebagai berikut, “Dengan adanya SIAKSA ini akan 

memudahkan peseta didik dalam menyimpan data-data pribadi nya ketika 

digunakan untuk daftar ujian, dan sistem ini diciptakan juga untuk 

mengefisiensikan pihak lembaga dalam mengolah data peseta didik”.14 

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Nadhif dan Ibu Mika, 

Bu Yunia juga menambahkan dalam hasil wawancaranya berikut, “Jadi 

tujuan SIAKSA ini adalah untuk menampung seluruh informasi di SMA 

Negeri  3 Ponorogo. Maksudnya disini adalah menampung seluruh sistem 

informasi penting yang dibutuhkan untuk memanajemen sekolah dan 

memudahkan pelayanan peserta didik dan juga memudahkan untuk 

penyusunan database dll”.15 

Selanjutnya dalam perencanaan sebuah aplikasi tentunya juga 

membutuhkan beberapa orang yang merancangnya untuk memaksimalkan 

dan mendukung  suatu program. Begitu juga dengan SIAKSA ini, tentunya 

tidak terlepas dari peran tim perancang yang berasal dari beberapa guru di 

                                                             
13 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 07/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
14 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
15 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 10/W/24-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
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SMA Negeri  3 Ponorogo, hal ini sejalan dengan pernyataan Bu Mika dalam 

hasil wawancara berikut: 

 

Di SMA Negeri  3 Ponorogo ada tim perancang SIAKSA. Namanya Tim 

PDTI. Jadi Pusat Data dan Teknologi Informasi itu yang mengelola seluruh 

aplikasi yang digunakan untuk kelangsungan sekolah. Tim ini terdiri dari 6 
orang terdiri dari saya sendiri sebagai Koordinator Tim, Bapak Nadhif, Bapak 

Gilang, Bapak Adin, Bapak Choirul Anwar dan juga Bu Yun. Masing-masing 

orang dalam tim ini ada job description nya. Ada pembagian tugas sendiri. 
Diantaraya ada bagian yang membuat coding nya, ada yang bagian 

aplikasinya, ada yang bagian membackup tiap jenjangnya dan lain-lain.16 

 

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Mika, Bapak Nadhif 

menambahkan sebagai berikut, “Ada tim namanya tim PDTI. Terdiri 6 orang 

termasuk saya juga. Dan tujuan tim ini adalah untuk menyederhanakan 

birokrasi dan untuk mencari solusi bagaimana pelayanan pendidikan di SMA 

Negeri  3 Ponorogo dan pada akhirnya terciptalah SIAKSA ini”.17 

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Mika dan Bapak Nadhif, 

Bapak Kepala Sekolah juga menambahkan, “SIAKSA ini dibuat oleh tim, 

namanya tim PDTI. Tim ini terdiri dari 6 orang. Dan masing-masing orang 

pasti memiliki jobdis sendiri-sendiri”.18 

Pada kegiatan perencanaan program ini juga ada pembagian tugas dan 

wewenang terkait program SIAKSA agar dalam pelaksanaanya nanti lebih 

terstruktur, seperti yang dikatakan oleh Bu Mika dalam hasil wawancaranya 

berikut, “Ada pembagian tugas dan wewenang sendiri. Jadi saya disini 

sebagai Koordinator Tim PDTI, ada yang memegang bagian admin media 

                                                             
16 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
17 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 07/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
18 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/10-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 



66 

 

sosial sekolah seperti IG, Twitter, Youtube dll.  Dan pembagian tugas dan 

wewenang ini juga tertuang dalam job description. Pada pembagian tugasnya 

itu juga terdokumentasikan dalam jobdis”.19 

Dari pemaparan yang disampaikan oleh bu Mika, Bu Yunia 

menambahkan dalam hasil wawancara berikut, “Pembagian tugasnya itu 

antara lain penanggung jawab, koordinator, bagian database peseta didik dan 

guru/DAPODIK, pengelola akun SIAKSA sendiri, dan pengelola akun media 

sosial sekolah. Sementara semua terbaginya itu. Dan ini semua tergabung 

dalam satu tim namanya tim PDTI”.20 

Dalam merencanakan suatu aplikasi tidak hanya orang-orang saja yang 

bekerja tetapi juga harus ada komponen lain yang terintegrasi seperti halnya 

hardware dan software. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bu Mika 

dalam hasil wawancara berikut, “Iya, dalam perancangan suatu aplikasi tidak 

hanya manusia komponennya. Akan tetapi kita juga membutuhkan seperti 

komputer, unit wifi, server, router, program-program untuk pengcodingan, 

kumpulan database dan lain-lain”.21 

Selain itu, Bu Yunia juga menambahkan bahwa dalam perancangan 

aplikasi SIAKSA ini dibutuhkan kerjasama antara manusia dengan mesin-

mesin yang mendukung aplikasi ini, berikut hasil wawancaranya, “Selain 

kemampuan-kemapuan kita, ya kita juga membutuhkan perangkat-perangkat 

lain seperti halnya komputer, unit wifi yang lebih menjangkau, kemudian 

                                                             
19 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
20 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 10/W/24-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
21 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
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membutuhkan server juga yang dana nya paling banyak mungkin di server 

nya ini”.22 

Pendapat yang disampaikan oleh Bu Mika dan Bu Yunia, juga didukung 

dengan data hasil observasi yang Peneliti lakukan pada hari Senin, tanggal 2 

Maret di ruangan server SMA Negeri  3 Ponorogo.23 

Dalam merencanakan suatu aplikasi tentunya harus melalui langkah-

langkah pengerjaan terlebih dahulu. Dalam perencanaan SIAKSA juga 

dibahas mengenai langkah-langkah pengerjaannya, seperti yang dikatakan 

oleh Bapak Nadhif dalam hasil wawancaranya berikut, “Dalam perencanaan 

juga tidak lupa dibahas tentang langkah-langkah pengerjaan dari SIAKSA 

dan tentunya juga dituangkan dalam SOP.”24 

Selain itu, Bu Yunia juga menambahkan dalam hasil wawancaranya 

berikut, “Dalam perencanaan SIAKSA sudah tentu dibahas langkah-langkah 

pengerjaannya atau pembuatan aplikasinya. Makannya aplikasi ini dikerjakan 

secara bertrahap sejak 2018 itu. Kemudian semua perencanaan itu dituangkan 

dalam SOP”.25 

Dalam perencanaan juga harus ditentukan siapa pelaksana dari suatu 

program. Dalam hal perencanaan SIAKSA ini juga ditentukan pelaksananya 

yang juga sudah dituangkan dalam SK Pelaksana SIAKSA. Hal ini juga 

disampaikan oleh Bu Mika selaku koordinator tim dalam hasil wawancaranya 

                                                             
22 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 10/W/24-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
23 Lihat Transkrip Observasi Nomor:  01/O/3-III/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
24 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 07/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
25 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 10/W/24-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
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berikut, “Pelaksana dari SIAKSA juga sudah ditentukan pada perencanaan 

dan semuanya juga tertuang di SK pelaksana SIAKSA”.26 

Dari pemaparan yang disampaikan Bu Mika, Bu Yunia menambahkan 

sebagai berikut, “Seperti yang saya katakan di awal tadi dalam perencanaan 

juga dibahas tentang langkah-langkah pengerjaannya, begitu juga 

pelaksananya juga sudah tertuang dalam SK SIAKSA.”27 

Bapak Nadhif juga menambahkan dalam hasil wawancara berikut, 

“Dalam perencanaan juga ditentukan siapa pelaksana dari SIAKSA itu 

sendiri. Karena ini hubungannya dengan user”.28 

Selain itu dalam merencanakan suatu program tentunya akan mengarah 

pada sesuatu yang ingin dicapai. Dalam perencanaan program SIAKSA ini 

juga berorientasikan pada peningkatan pelayanan pendidikan, sesuai dengan 

yang disampaikan Bapak Nadhif juga dalam wawancaranya berikut, “Ya, 

tentu. Karena kebutuhan sekolah untuk pengisian data untuk sekarang sudah 

serba digital dan ketika ada SIAKSA sekarang dengan sangat mudah peseta 

didik melihat informasi sekolah dan bisa mengisi data formulir nya sendiri.”29 

Selanjutnya dari pemaparan Bapak Nadhif, Bu Yunia juga 

menambahkan sebagai berikut: 

Tentunya dengan adanya SIAKSA ini akan meningkatkan pelayanan 

pendidikan di SMA Negeri  3 Ponorogo. Sementara yang sudah terlaksana itu 

melayani sistem informasi yaitu database/DAPODIK peserta didik, guru dan 
karyawan, sudah melayani PTS dan PAS mulai dari upload soal dari guru, 

                                                             
26 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
27 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 10/W/24-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
28 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 07/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
29 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 07/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
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kemudian sistem upload score nya yang bisa di upload dan diunduh oleh guru 

kemudian sebagai evaluasi penilaian peseta didik.30 

 

Dalam perencanaan ini tentunya banyak dukungan positif dari warga 

sekolah sehingga juga ada strategi yang dilakukan oleh pihak SMA Negeri  3 

Ponorogo untuk mewujudkan tercapainya tujuan dari program SIAKSA 

untuk meningkatan pelayanan pendidikan, sesuai yang dikatakan oleh Bu 

Mika dalam hasil wawancaranya berikut, “Dari kami ya terus 

mengembangkan fitur-fitur di dalamnya, agar pelayanan di sekolah ini 

semakin baik”.31 

Selain itu bu Yunia juga menambahkan dalam hasil wawancaranya 

berikut, “Kalau strategi yang dilakukan oleh pihak sekolah, karena proses 

penerapan SIAKSA ini kan dilakukan secara bertahap, lalu pengisian sistem 

pada si induk ini juga bertahap, maka sekolah dalam 1 tahun terakhir ini 

mencoba melakukan trial and error, sehingga selalu ada perbaikan untuk 

peningkatan pelayanan pada peseta didik.”32 

Dari uraian hasil wawancara tersebut di atas tentang latar belakang 

adanya SIAKSA di SMA Negeri  3 Ponorogo dapat diketahui bahwa SIAKSA 

tersebut dirancang tentunya sejalan dengan tujuan sekolah yaitu 

“Meningkatkan kemampuan guru/karyawan dalam memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat” ditambah sekarang ini sudah era globalisasi di mana semua 

                                                             
30 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 10/W/24-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
31 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
32 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 10/W/24-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
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diharapkan sudah berbasis teknologi dan SMA Negeri  3 Ponorogo telah 

merancang aplikasi SIAKSA yang efektif dan efisien dalam meningkatkan 

pelayanan untuk warga sekolah. 

 

2. Data tentang Pelaksanaan Program SIAKSA dalam Meningkatkan 

Pelayanan Pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan yang dilakukan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun di awal secara matang dan dianggap sudah siap. Dalam 

pelaksanaan Program SIAKSA di SMA Negeri 3 Ponorogo ini dilakukan 

secara bertahap juga.  Karena ini adalah aplikasi yang berjenjang dan tidak 

bisa digunakan dengan tergesa-gesa. Ini sebagaimana hasil wawancara 

dengan Bapak Drs. Sugiyanto M.Pd berikut: 

Jadi aplikasi SIAKSA ini tidak bisa langsung jadi dan dipakai. Karena dalam 

perancangannya ada beberapa langkah-langkah yang harus dikerjakan dan 

membutuhkan waktu yang sangat lama. SMA Negeri  3 Ponorogo mulai 
merancang SIAKSA ini pada awal tahun 2018 yang dilakukan oleh tim PDTI. 

Dan baru bisa diterapkan untuk uji coba pada PTS dan PAS tahun ajaran 

2019/2020 pada bulan September.33 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Bu Mika, selaku koordinator tim PDTI 

SMA Negeri  3 Ponorogo, sebagaimana hasil wawancaranya, yaitu, 

“SIAKSA mulai di uji coba pertama kali dilakukan pada saat PTS dan PAS 

di tahun ajaran 2019/2020 sekitar bulan September. Kemudian di launching 

ke peseta didik bapak ibu guru dan masyarakat sekolah mulai November.”34 

                                                             
33 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/10-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
34 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
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Sama halnya dengan yang disampaikan oleh salah satu peseta didik 

SMA Negeri  3 Ponorogo, Rara Ayu Firnanda kelas XI IPA 4, sebagaimana 

hasil wawancaranya sebagai berikut, “SIAKSA di SMA Negeri  3 Ponorogo 

mulai diterapkan pada tahun lalu tepatnya pada bulan September  2019. Pada 

saat itu di SMA Negeri 3 Ponorogo sudah menggunakannya pada PTS 

berbasis online”.35 

Karena SIAKSA ini merupakan program baru di SMA Negeri  3 

Ponorogo, maka sebelum diterapkan lebih jauh lagi, tim PDTI melakukan 

sosialisasi kepada seluruh peseta didik dan masyarakat sekolah agar mereka 

mengetahui manfaat, tujuan serta langkah-langkah penggunaan dari aplikasi 

ini, sesuai dengan yang dikatakan oleh koordinator tim PDTI bu Mika dalam 

wawancaranya: 

Kan tadi mulai di launching ke peseta didik, bapak ibu guru dan masyarakat 

sekolah mulai November. Dan launching ini dilakukan dengan cara 

mensosialisasikan aplikasi agar seluruh peseta didik dan masyarakat di SMA 
Negeri  3 Ponorogo mengetahui tujuan, manfaat serta langkah-langkah 

penggunaan dari aplikasi SIAKSA ini.36 

 

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Mika, Bu Yunia juga 

menambahkan dalam hasil wawancaranya berikut, “Ya cara kita 

mensosialisasikan ya dengan memasang banner-banner kecil di setiap mading 

sekolah, selain itu juga dilakukan sosialisasi lewat perkelas”.37 

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, dalam SIAKSA ini juga ada 

mekanisme pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang nya, sesuai 

                                                             
35 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 14/W/3-III/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
36 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
37 Lihat Transkrip Wawancara Nomor:11/W/24-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
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dengan yang dikatakan oleh Bapak Nadhif dalam wawancaranya sebagai 

berikut, “Mekanismenya sesuai dengan SK SIAKSA sudah jelas dan ada 

deskripsinya. Masing-masing ada tugas yang harus dikerjakan dalam 

berjalannya SIAKSA ini”.38 

Hal ini juga disampaikan oleh Bu Mika, selaku koordinator tim PDTI, 

sebagaimana hasil wawancaranya berikut: 

Dalam pelaksanaanya tim bekerja sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan 

wewenangnya masing masing. Seperti halnya dalam pelaksanaan tim ini 

terdiri dari 6 orang dan masing masing orang mendapat bagian 5 kelas. 

Apabila per 5 kelas itu ada kesulitan atau masalah maka lapornya ke 

penanggung jawab kelas masing-masing.39 

 

Dalam pelaksanaan program juga harus ada seseorang yang bertugas 

memantau untuk membandingkan kinerja nyata dengan standar di awal 

perencanaan untuk merancang umpan baliknya. Dalam pelaksanaan program 

SIAKSA ini juga ada pengawasnya. Yaitu langsung diawasi oleh Kepala 

Sekolah, seperti yang dikatakan oleh Bu Mika dalam wawancaranya berikut, 

“Jadi SIAKSA ini adalah aplikasi yang dibutuhkan kerja sama dalam semua 

pihak sekolah untuk kelangsungan atau kelancaran SIAKSA. Yang 

mengontrol pertama kali adalah tim PDTI, jadi misalnya ada masalah atau 

kendala dari user itu lapornya langsung ke tim. Selain itu juga tim PDTI tetap 

di bawah pengawasan Kepala Sekolah”.40 

Hal ini juga disampaikan oleh Bu Yunia, sebagaimana hasil 

wawancaranya yaitu, “Dalam pelaksanaannya, SIAKSA ini diawasi langsung 

                                                             
38 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 08/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
39 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
40 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
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oleh tim PDTI. Tetapi tetap berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab 

Bapak Kepala SMA Negeri  3 Ponorogo sebagai pimpinan sekolah”.41 

Dalam implementasi SIAKSA ini juga melibatkan beberapa 

stakeholder sekolah, yang tergabung dalam sebuah tim namanya adalah tim 

PDTI yang bertugas mengelola data peserta didik, dan Kepala Sekolah 

bertugas mengawasi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bu Yunia yaitu, 

“Yang terlibat dalam penerapan SIAKSA di SMA Negeri  3 Ponorogo adalah 

tim PDTI yang bertugas mengelola data peserta didik, dan Kepala Sekolah 

bertugas mengawasi dan semua guru karyawan serta peserta didik di SMA 

Negeri  3 Ponorogo”.42 

Hal serupa juga disampaikan oleh Bu Mika mengenai pihak-pihak yang 

terlibat dalam penerapan SIAKSA di SMA Negeri  3 Ponorogo, sebagaimana 

dengan hasil wawancaranya yaitu, “Semua masyarakat di sekolah ini terlibat 

dalam penerapan SIAKSA ini. Mulai dari peseta didik sampai Kepala 

Sekolah. Bahkan orang tua peseta didik juga bisa melihat data atau informasi 

peseta didik di SIAKSA melalui user peseta didik”.43 

Semua pihak-pihak yang ada di SMA Negeri  3 Ponorogo memiliki 

akses SIAKSA, pernyataan ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak 

Drs. Sugiyanto M.Pd selaku Kepala SMA Negeri  3 Ponorogo dalam hasil 

wawancaranya: 

Yang bisa mengakses SIAKSA ini adalah semua guru, peseta didik dan tenaga 

kependidikan di SMA Negeri  3 Ponorogo. Dalam hal ini yang membedakan 

hak aksesnya. Kalau guru mempunyai wewenang memberikan soal ujian, 

                                                             
41 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 11/W/24-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
42 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 11/W/24-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
43 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
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memberikan nilai, dan melihat hasil ujian peseta didik dll. Kalau peseta didik 

mempunyai wewenang untuk melihat data diri nya, melakukan PTS dan PAS 

melalui sistem ini, dll. Sedangkan dari tenaga kependidikan mempunyai 

wewenang yang hampir sama dengan guru tetapi ada tambahan dalam 
pengelolaan administrasi peseta didik, dll.44 

 

Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi Peneliti, bahwa dalam 

penggunaan aplikasi ini hanya bisa mengggunakan user masing-masing. Di 

antaranya sebagai guru/tenaga pendidik, peseta didik, piket sekolah dan 

pembayaran.45 

Suatu program baru diciptakan tentunya ingin mengarah pada suatu 

pembaharuan dan yang terbaik. Dalam pelaksanaan SIAKSA ini kaitannya 

dengan pelayanan pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo adalah sangat 

berpengaruh positif, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak 

Nadhif berikut, “Pelaksanaan SIAKSA selama ini yang kaitannya dengan 

pelayanan pendidikan sangat baik. Pelayanan di sekolah sudah sangat 

terbantu dengan adanya sistem ini”.46 

Ditambahkan juga oleh Bu Mika dalam hasil wawancaranya sebagai 

berikut, “Pelaksanaan SIAKSA di SMA Negeri  3 Ponorogo sangat 

membantu pihak sekolah dalam mengolah data tentunya ini bagian dari 

layanan sekolah untuk peseta didiknya”.47 

Hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan salah satu peseta didik 

bernama Fildani Nur Rahmani, Peseta didik kelas X IPA 3 dalam 

                                                             
44 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/10-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
45 Lihat Transkrip Observasi Nomor:  01/O/3-III/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
46 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 08/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
47 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
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wawancaranya sebagai berikut, “Pelaksanaan SIAKSA di SMA Negeri  3 

Ponorogo sudah  berjalan dengan baik walaupun kadang terjadi kendala-

kendala dan semua peseta didik dan guru sudah mengikutinya dengan baik 

dan ada progress nya juga”.48 

Dalam pelaksanaan program juga ada suatu hal yang membatasinya. 

Dalam pelaksanaan SIAKSA di SMA Negeri  3 Ponorogo sejauh ini sudah 

berjalan dengan baik, akan tetapi masih tetap ada beberapa masalah atau 

kendala yang terjadi dan harus mencari jalan keluarnya. Hal ini juga 

disampaikan oleh Bapak Nadhif, dalam hasil wawancaranya berikut: 

Dari internalnya. Aplikasinya masih baru dan perlu disempurnakan. Karena 

pada dasarnya yang sebenarnya ini adalah aplikasi yang sangat simple. Tapi 

yang namanya aplikasi ketika kita memikirkan sebuah start-up ya berarti 

harus ada server yang menyala 24 jam. Ketika server mati akses SIAKSA juga 
mati. Dana nya dari server ini juga tidak sedikit. Satu server untuk 

menampung data sebanyak itu bisa lebih dari 10 juta. Dan nantinya akan 

ditambah lagi.49 

 

Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan SIAKSA ini adalah 

selain dari masalah teknis juga dari sumber daya manusianya, hal ini 

sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sugiyanto M.Pd yaitu: 

Kendala ini bisa dari masalah teknis SIAKSA itu sendiri akan tetapi juga ada 

kendala yang berasal dari guru, ada beberapa guru yang masih belum bisa 

menggunakan aplikasi ini. Khususnya guru-guru yang sudah berusia senja 
merasa sedikit kesulitan dengan aplikasi ini. Tetapi dari pihak tim sendiri 

selalu melakukan sosialisasi terhadap pengguna dan tidak akan merasa 

keberatan jika ada guru, karyawan maupun peseta didik yang minta untuk 

dibimbing dalam penggunaan aplikasi ini.50 
 

                                                             
48 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 13/W/3-III/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
49 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 08/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
50 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/10-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
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Kendala lain juga disampaikan oleh koordinaor tim PDTI, Bu Mika 

dalam hasil wawancaranya berikut: 

Kendala terbesar disini adalah semakin berkembangnya kebutuhan. Jadi 

SIAKSA ini harus terus menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan yang 

ada. Seperti sekolah kan membuat SIAKSA ini acuannya juga DAPODIK. 

Jadi anak-anak bisa mengisi sendiri, nanti pembetulannya melalui admin. 
DAPODIK sendiri itu berkembang terus dan harus mengisi data-data nya, 

misalnya DAPODIK itu kan dulu tidak memerlukan koordinat rumah peseta 

didik, nah sekarang DAPODIK memerlukan koordinat rumah peseta didik. 
SIAKSA juga harus menyesuaikan. Dan solusinya ya berarti SIAKSA harus 

dikembangkan secara terus menerus.51 

 

Terkait dengan kendala dalam pelaksanaan SIAKSA, Bu Yunia juga 

lebih menjelaskan dalam hasil wawancaranya berikut: 

Kendala-kendala dalam pelaksanaan SIAKSA yang pertama yaitu masalah 

jaringan inti. Upaya yang kita lakukan dalam mengatasi hal itu adalah dengan 

pengadaan tambahan jaringan dan tambahan server. Kemudian yang kedua, 
saat pendataan peseta didik itu lumayan lama, karena yang didata adalah 

semua kelas X, XI, dan XII. Semua peseta didik harus masuk ke data 

DAPODIK mereka di SIAKSA. Dan itu butuh waktu yang lama sekitar 3 
bulan. Dan upaya yang kita lakukan ya dengan terus menerus memotivasi 

peseta didik agar segera dan segera mengisi. Kemudian pelaksanaan PTS dan 

PAS, ini kan pelaksanaannya dilaksanakan di ruang kelas dengan alat peseta 

didik sendiri yang menyediakan leptop atau HP  . Terkadang ada alat peseta 
didik yang tidak support dengan koneksi internet, atau trobel dan lain-lain. 

Dan upaya kita dalam mengatasi hal ini adalah jika masih bisa diperbaiki oleh 

teknisi ya berarti masih bisa melanjutkan ujian di kelas. Tetapi jika tidak bisa 
diperbaiki maka peseta didik terpaksa harus mengerjakan di laboratorium 

komputer yang tentunya sudah disiapkan dari sekolah. Kuncinya sih ya kalau 

untuk SIAKSA itu kalau menurut saya jika semua oke maka SIAKSA pun 
juga oke.52 

 

Dari sudut pandang peseta didik, Fildani Nur Rahmani peseta didik 

kelas X IPA 3 juga menyampaikan kendala yang selama ini dirasakan dalam 

pelaksanaan SIAKSA adalah masalah tentang teknis yaitu masalah paketan 

data atau wifi. Berikut hasil wawancaranya yaitu, “Saya sendiri pernah ada 

                                                             
51 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian 
52 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 11/W/24-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
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kendala. Contohnya waktu ujian. Kita sering terjadi gagal log in di saat ujian 

dan kita harus ke server pusatnya. Sehingga konsentrasi kita terganggu dan 

waktu kita berkurang. Terus kadang aplikasinya keluar dengan sendirinya. 

Mungkin itu yang harus diperbaiki agar kita para pengguna SIAKSA merasa 

nyaman”.53 

Selanjutnya untuk input (masukan) yang terdapat dalam SIAKSA ini 

ada berbagai macam hal, mulai dari data diri, jadwal, informasi sekolah dll. 

Seperti yang dikatakan oleh Bu Mika selaku koordinator tim PDTI dalam 

hasil wawancaranya berikut, “Input yang ada di dalam SIAKSA ini adalah 

identitas peseta didik, jadwal pelajaran, jadwal PTS, jadwal PAS, nilai ujian 

peseta didik dll. Dan di user guru juga dapat menemukan identitas guru, 

jadwal mengajar, dll”.54 

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Mika, Bapak Nadhif 

menambahakan dalam hasil wawancaranya berikut: 

Input nya sama seperti DAPODIK. DAPODIK tidak bisa dibuka oleh 

sembarangan. DAPODIK hanya diketahui oleh operator dan Kepala Sekolah. 

DAPODIK terbaru tahun 2020 ini tidak hanya data peseta didik dan guru, 
tetapi data gedung sekolah juga. Sub menu nya lengkap. Begitu juga dengan 

SIAKSA. Sistem ini juga juga menampilkan banyak sekali menu. Mulai dari 

data diri dan masih banyak lagi data lainnya.55 

  

Untuk menjadikan sebuah aplikasi yang memuat data-data informasi 

sebelumnya harus dilakukan pemrosesan data. Selanjutnya untuk pemrosesan 

                                                             
53 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 13/W/3-III/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
54 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian 
55 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 08/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
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data  dalam SIAKSA ini seperti yang dikatakan oleh Bu Mika dalam hasil 

wawancaranya berikut: 

Dalam SIAKSA ini ketika mengisi harus memilih user nya dan masuk 

menggunakan username dan passwordnya. Setelah itu akan menampilkan 

beranda yang di bagian atasnya ada pilihan menu dan log out. Data-data user 

ini diisi sendiri oleh user nya, dan nanti jika ada yang salah langsung 
diperbaiki melalui admin. Bapak ibu guru ketika mau meng upload soal juga 

harus melalui langkah-langkah tertentu.56 

 

Terkait cara pemrosesan data, sama halnya yang dikatakan oleh Bapak 

Nadhif dalam hasil wawancaranya berikut, “Pemrosesan data dalam SIAKSA 

ini, karena sifatnya SIAKSA ini agar peseta didik peduli dengan data 

pribadinya masing-masing, jadi peseta didik bisa mengakses SIAKSA lewat 

HP   masing-masing, dan juga bisa dilakukan di rumah masing-masing. Peseta 

didik tinggal log in melalui user peseta didik kemudian mengisi password 

nya”.57 

Selanjutnya untuk melakukan suatu program ada pijakan yang dipakai. 

Dalam pelaksanaan SIAKSA ini juga ada pedoman khusus yang digunakan 

oleh sekolah dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan, sesuai dengan 

pemaparan yang dikatakan oleh Bu Mika dalam hasil wawancara berikut, 

“Ada pedoman khusus pelakasanaan SIAKSA yang sudah tertuang dalam 

SOP”.58 

                                                             
56 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
57 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 08/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
58 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
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Hal serupa juga disampaikan oleh Bu Yunia terkait pedoman dalam 

pelaksanaan SIAKSA ini yaitu, “Ada, ada pedoman khususnya dan juga 

masuk dalam Standar Operasional Pelaksanaan”.59 

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara di atas tentang pelaksanaan 

SIAKSA di SMA Negeri  3 Ponorogo dalam meningkatkan pelayanan 

pendidikan dijelaskan bahwa SIAKSA ini mulai diterapkan pada tahun 

pelajaran 2019/2020 pada pelaksanaan PTS yang dilakukan pada bulan 

September sehingga sampai saat ini akan berjalan 2 semester. Selama 

pelaksanaan, sudah berjalan dengan lancar tetapi masih banyak sekali 

menemui beberapa kendala di antaranya berasal dari teknis nya dan ada 

beberapa guru yang sudah berusia lanjut merasa kurang menguasai teknologi 

dan merasa kesulitan. 

Dan solusi yang diberikan dari pihak sekolah adalah dengan menambah 

jaringan dan server agar pelaksanaannya lancar dan dari guru-guru muda atau 

dari tim nya melakukan sosialisasi secara terus menerus tentang penggunaan 

aplikasi ini.   

 

3. Data tentang Evaluasi Program SIAKSA dalam Meningkatkan 

Pelayanan Pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo 

Evaluasi adalah proses pengamatan dan pengukuran pelaksanaan suatu 

kegiatan dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan. Evaluasi tentunya sangat 

                                                             
59 Lihat Transkrip Wawancara Nomor:11/W/24-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
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diperlukan karena dengan adanya evaluasi ini kita bisa mengetahui sudah 

seberapa efektifkah adanya SIAKSA ini dalam meningkatkan pelayanan 

pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo.  

Evaluasi biasanya akan dilaksanakan di akhir tahun pembelajaran, kita 

akan menganalisis hal-hal yang menjadi kendala selama pelaksanaannya dan 

mencari cara untuk memperbaikinya. Tetapi untuk pelaksanaan evaluasi 

mengenai SIAKSA di SMA Negeri  3 Ponorogo adalah kondisional dan tidak 

mematok waktu, sesuai dengan pemaparan yang disampaikan oleh  Bu Mika 

dalam hasil wawancaranya, berikut, “Di PDTI sendiri itu ada rapat rutin yang 

biasanya dilakukan satu minggu 1x rapat. Dan itu hanya untuk membahas 

tentang apa yang perlu dilakukannya selama 1 minggu itu. Dalam kata lain 

kita tidak mematok waktu untuk pelaksanaan evaluasi program SIAKSA 

ini”.60 

Selain itu dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Mika, Bapak 

Nadhif juga menambahkan dalam hasil wawancaranya berikut, “Untuk 

evaluasi dari pelaksanaan SIAKSA di SMA Negeri  3 Ponorogo, sementara 

tidak menetapkan waktunya kapan, tetapi ketika dirasakan perlu biasanya dari 

koordinator atau Kepala Sekolah terkadang memberikan feedback. Jadi 

ketika dibutuhkan ya harus dilakukan pada saat itu.”61 

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Mika dan Bapak Nadhif, Bu 

Yunia juga menambahkan dalam hasil wawancaranya berikut, “Jadi evaluasi 

                                                             
60 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 06/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
61 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 09/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
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pelaksanaan SIAKSA di SMA Negeri  3 Ponorogo kami lakukan 1 bulan 1 

kali, terkadang 2 bulan 1 kali. Tergantung kebutuhan, bahkan pernah juga 

dilakukan tiap minggu. 2 minggu 1 kali juga pernah. Tergantung dari 

kebutuhannya dan trobel dan error yang ada”.62 

Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian atau 

pelaksanaan yang telah dilakukan untuk membandingkan hasilnya dengan 

perencanaan yang telah dilakukan di awal. Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan oleh Bu Mika selaku koordinator tim PDTI dalam hasil 

wawancaranya berikut, “Sudah 90 persen pencapaiannya. Misalnya saat ini. 

Karena ada pembatasan kerja di sekolah dari rumah, SMA Negeri  3 Ponorogo 

kan sudah ada aplikasi SIAKSA ini yang digunakan untuk melakukan PAT 

atau ujian kenaikan kelas secara online”.63 

Selain itu Bu Yunia juga menambahkan dalam hasil wawancaranya 

berikut, “Untuk pencapaiannya saya kira sudah mencapai 85 persen mbak. 

Soalnya tidak terduga juga saat ini keadaan yang memaksa semua kegiatan 

dilakukan secara daring dengan adanya aplikasi ini ya bermanfaat sekali 

tentunya, tujuan untuk meningkatkan pelayanan di SMAN 3 Ponorogo juga 

pelan-pelan tercapai”.64 

Selanjutnya untuk menyelesaiakan sebuah masalah yang berkaitan 

dengan proses kerja, juga harus ada mekanisme atau cara kerjanya. Seperti 

halnya dengan pelaksanaan evaluasi juga harus ada mekanismenya. 

                                                             
62 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 12/W/24-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
63 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 06/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
64 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 12/W/24-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
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Mekanisme evaluasi pelaksanaan SIAKSA di SMA Negeri  3 Ponorogo 

sesuai dengan yang dikatakan Bu Mika selaku koordinator tim PDTI dalam 

hasil wawancaranya berikut: 

 

Pelaksanaan evaluasinya ya sementara dilakukan 1x dalam 1minggu itu dan 

ketika ada yang harus diperbaiki dalam 1 minggu itu ya akan dilakukan 
perbaikan. Misalnya saja pada saat ujian bentuk soalnya akan disesuaikan, 

misalnya soalnya uraian ya harus dirubah ke bentuk uraian. Ketika ujiannya 

menggunakan soal pilihan ganda ya harus diubah menjadi pilihan ganda. Jadi 
evaluasinya tidak menunggu misalnya 3 bulan 1 kali atau 6 bulan 2 kali.  

Ketika kita butuh pengembangan ya pada waktu itu kita kembangkan juga 

aplikasinya.65 

 

Selain yang disampaikan oleh Bu Mika, Bu Yunia juga lebih 

menjelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan SIAKSA di SMA Negeri 3 

Ponorogo berdasarkan hasil wawancaranya berikut, “Untuk mekanisme 

evaluasi pelaksanaan SIAKSA sendiri, yang pertama tentu kita 

menerapkannya terlebih dahulu, ada trial dan error. Kemudian dari error-

error yang ditemukan itu ada kritik-kritik dan saran-saran dari peseta didik, 

guru maupun karyawan, itu kami tampung. Kemudian kita lakukan rapat 

evaluasi tim PDTI bersama Kepala Sekolah”.66 

Selain itu penggunaan aplikasi SIAKSA di SMA Negeri  3 Ponorogo 

sejauh ini disambut positif dan banyak keuntungan dan manfaat yang 

dirasakan oleh warga sekolah, seperti yang dikatakan oleh Bu Yunia dalam 

hasil wawancaranya berikut: 

Keuntungan dengan adanya SIAKSA di SMA Negeri  3 Ponorogo ini 

tentu semua warga sekolah lebih dimudahkan dalam hal pelayanan pada 

                                                             
65 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 06/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
66 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 12/W/24-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
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peseta didik khususnya, guru dan karyawan. Kemudian semua bisa 

dilakukan dalam 1 pintu dari SIAKSA. Jadi tentu peseta didik 

mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan modern dan juga bisa 

mengaplikasikan teknologi informasi.67 

 

Hal lain juga disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Drs. Sugiyanto, 

M.Pd. dalam hasil wawancaranya berikut, “Banyak sekali keuntungannya. 

Salah satu nya adalah efisiensi waktu dan pelayanan di sekolah ini semakin 

membaik”.68 

Sedangkan dari pandangan salah satu peseta didik kelas X IPA 3 Fildani 

Nur Rahmani dalam hasil wawancaranya, menyampaikan: 

Menurut saya dengan adanya SIAKSA,  progam KBM sedikit terbantu dan 

mampu mengurangi jumlah sampah kertas di lingkungan sekolah. Karena 

media yang digunakan dalam SIAKSA yaitu media elektronik yang bisa 

diakses melalui Handphone maupun  Leptop dan kalau bisa untuk di 
tingkatkan lagi agar aplikasi tersebut semakin nyaman digunakan peseta didik 

maupun Guru.69 

 

Sebelum adanya SIAKSA ini tingkat pelayanan pendidikan di SMA 

Negeri  3 Ponorogo masih cenderung rendah, karena semuanya masih 

menggunakan sistem manual. Ada yang memberitahukan informasi melalui 

alat speaker/pengeras suara dan juga ada pelayanan administrasi yang masih 

menggunakan kertas, bahkan ujian juga masih berbasis tulis. Hal ini sesuai 

dengan  hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sugiyanto M.Pd yaitu, 

“Sebelum adanya SIAKSA di SMA Negeri  3 Ponorogo peseta didik 

cenderung meremehkan data pribadinya, dan pelaksanaan pendataan peseta 

                                                             
67 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 12/W/24-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
68 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/10-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
69 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 13/W/3-III/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
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didik guru dan karyawan masih dilakukan dengan sistem manual sehingga 

banyak yang hilang.”70  

Selain itu, tingkat pelayanan pendidikan di SMA Negeri  3 Ponorogo 

juga mengalami perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah 

adanya SIAKSA, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bu Mika 

berikut: 

Ada. Terutama pada proses penilaian ujian baik PTS maupun PAS. Jadi 

sekarang sekolah sudah paperless, sudah tidak menggunakan kertas lagi. 

Bapak Ibu guru juga sudah bisa langsung meng upload soal ujian langsung di 

sini, dan juga bisa mendownload langsung nilainya di aplikasi ini juga. Peseta 
didik juga sudah bisa mengisi data melalui SIAKSA. Dulu sebelum ada 

SIAKSA harus mengisi data, kemudian di print dan mengecek satu persatu 

apakah sudah benar datanya. Jadi ya sangat membantu sekali.71 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Bu Yunia dalam hasil wawancaranya 

berikut, “Tentu ada perubahan yang signifikan. Mulai dari pelayanan 

DAPODIK, PTS, PAS dan lain-lain kepada semua peseta didik dan wali 

murid pun juga mengetahui hal ini”.72 

Perbedaan yang signifikan juga dirasakan oleh Rara Ayu Firnanda siswi 

kelas XI IPA 4 SMA Negeri  3 Ponorogo, pasalnya saat ini dia melihat adanya 

perubahan tingkat pelayanan pendidikan di SMA Negeri  3 Ponorogo, berikut 

adalah hasil wawancara dengan Rara, yaitu: 

Tentu saja ada dalam pribadi saya sendiri juga terlihat biasanya menggunakan 

kertas dan sekarang menggunakan laptop atau HP  . Harus lebih berhati-hati 

karena rawan sekali jika salah pencet atau salah memasukaan ID nya. 
Perbedaan SMA Negeri  3 Ponorogo setelah menggunakan SIAKSA sekarang 

pelajaran menjadi modern, lancar dan sangat mudah sekali karena semua 

dapat di akses melalui HP   atau laptopnya masing masing. Dapat mencegah 

                                                             
70 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/10-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
71 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 06/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
72 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 12/W/24-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
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banyaknya sampah karena saat ulangan sudah tidak menggunakan kertas 

lagi.73 

 

Selanjutya dalam pelaksanaan evaluasi tentunya ada hasilnya. Hasil 

evaluasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan suatu 

program yang dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau 

pencapaian yang terjadi. Dari hasil evaluasi juga kita dapat mengetahui 

kekurangan serta mencari solusi atau jalan keluar untuk berubah menjadi 

lebih baik ke depan. Dan untuk hasil evaluasi pelaksanaan SIAKSA dalam 

upaya peningkatan pelayanan pendidikan di SMA Negeri  3 Ponorogo beserta 

tindak lanjutnya menurut Bu Mika selaku Koordinator tim PDTI dalam hasil 

wawancaranya berikut: 

Untuk hasil evaluasi nya ya terus dikembangkan. Jadi ya SIAKSA ini tidak 

berhenti. Jadi SIAKSA ini sistemnya dinamis seperti perubahan teknologi 
yang terjadi. Kalau DAPODIK nya sendiri kebutuhan datanya juga tidak itu-

itu saja, tetapi nanti akan terus menerus dan ini juga sama akan 

dikembangkannya. Lalu untuk tindak lanjutnya ya kita cita-citanya nanti juga 
akan ada data alumni untuk kebutuhan legalisir online dan lain-lain.74 

 

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Mika, Bu Yunia juga 

menambahkan dalam hasil wawancaranya berikut: 

Untuk hasil evaluasi pelaksanaannya dalam upaya peningkatan pelayanan 

pendidikan yaitu SIAKSA melakukan perbaikan dan pengembangan sistem 
secara bertahap dan tentunya akan dilakukan secara terus menerus. Sedangkan 

untuk tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut adalah sekarang sedang proses 

pengembangan pelayanan lagi. Seperti contohnya layanan laporan 

pembayaran atau e-payment yang terkoneksi dengan SIAKSA, kemudian 
layanan e-card untuk kantin dan juga perpustakaan digital yang inginnya kami 

juga terkoneksi dengan SIAKSA.75 

 

                                                             
73 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 14/W/3-III/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
74 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 06/W/19-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
75 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 12/W/24-II/2020 dalam Lampiran Penelitian. 
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Dari deskripsi hasil wawancara di atas mengenai evaluasi pelaksanaan 

SIAKSA dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di SMA Negeri  3 

Ponorogo disimpulkan bahwa proses evaluasi merupakan proses yang sangat 

penting untuk dilaksanakan dalam proses organisasi. Sama halnya dengan 

evaluasi pelaksanaan SIAKSA di SMA Negeri  3 Ponorogo, sementara 

pelaksanaan evaluasi disini tidak mematok waktu, dilakukan secara 

kondisional dan sesuai kebutuhan. Jika dalam satu minggu ditemukan error 

maka setelah itu akan dilakukan evaluasi secara bertahap. Sedangkan untuk 

tindak lanjutnya, sekolah akan terus menerus mengembangkan aplikasi ini. 

Saat ini juga sedang dilakukan proses pengembangan laporan pembayaran/e-

payment yang terkoneksi dengan SIAKSA dan juga e-card yang digunakan 

untuk di kantin dan perpustakaan digital. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

1. Analisis Data tentang Perencanaan Program SIAKSA dalam 

Meningkatkan Pelayanan Pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo 

Perencanaan menurut Terry adalah fungsi yang sangat vital yang 

dilakukan di awal dalam fungsi manajemen. Perencanaan adalah suatu proses 

kegiatan menyiapkan secara terstruktur dan sistematis kegiatan yang akan 

dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.1 Berdasarkan teori yang ada dan data 

yang diperoleh Peneliti, perencanaan yang dilakukan dalam program SIAKSA 

di SMA Negeri 3 Ponorogo diawali dengan beberapa guru yang tergabung dalam 

satu Tim yang disebut dengan Tim PDTI melakukan suatu pembahasan 

mengenai program yang nantinya akan menghasilkan suatu aplikasi SIAKSA. 

Perancangan program SIAKSA untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di 

SMA Negeri 3 Ponorogo ini dilakukan sejak awal Tahun 2018. Pada awal tahun 

Tim Perancang merencanankan berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan 

majamenen sistem informasi. 

Hasibuan juga menjelaskan bahwa hubungan perencanaan dengan 

perencana adalah perencana memproses perencanaan, dan hasilnya adalah 

rencana.2 Dalam perencanaan program SIAKSA dalam meningkatkan pelayanan 

pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo perencananya terdiri dari beberapa 

                                                             
1 Syamsuddin. Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Alauddin Makasar (VOL 1, NO. 1 Juni 

2017), 67. 
2 Ibid. 
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stakeholder sekolah yaitu beberapa guru dan karyawan yang tergabung dalam 

sebuah Tim PDTI, Operator Sekolah, Kepala Sekolah serta Wakasek. 

Selanjutnya berdasarkan pendapat Terry dalam kegiatan perencanaan 

terdapat aktifitas atau kegiatan yang berupa pembagian tugas dan wewenang, 

untuk pencapaian tujuan. Disinilah peran stakeholder sekolah sebagai penggerak 

dan penyelenggara manajemen sistem informasi sangat dibutuhkan.3 

Sebagaimana pendapat dari Terry dalam kegiatan perencanaan  program 

SIAKSA dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di SMA Negeri 3 

Ponorogo langkah selanjutnya adalah pembagian tugas dan wewenang. Tugas 

dan wewenang itu terdiri dari sebagai pengawas, sebagai koordinator, sebagai 

operator sekolah, sebagai pengelola akun SIAKSA, serta sebagai pengelola akun 

media sosial sekolah.  

Tahap selanjutnya menentukan tujuan. Tujuan dari sistem informasi 

akademik adalah memberikan informasi mengenai nilai dan jadwal pelajaran. 

Namun idealnya sistem informasi seharusnya juga dapat memberikan informasi 

mulai dari nilai, jadwal pelajaran, jadwal ujian, loket pembayaran SPP, dan lain-

lain.4 Dari penjelasan terkait tujuan sistem informasi akademik, dalam 

perencanaan program SIAKSA di SMA Negeri 3 Ponorogo bertujuan untuk 

menampung seluruh informasi penting sekolah dan DAPODIK peserta didik, 

guru serta karyawan, jadwal pelajaran untuk peserta didik, jadwal mengajar bagi 

                                                             
3 Syamsuddin. Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan, 67. 
4 M. Jaelani, “Sistem Informasi Pendidikan: Sistem Informasi Akademik Sekolah”, 

academia, 

https://www.academia.edu/4028098/Sistem_Informasi_Pendidikan_Sistem_Informasi_Akademik_

Sekolah, (diakses pada tanggal 5 Desember 2019 pukul 11.03 wib), 6. 
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guru, untuk memudahkan dalam pengelolaan dalam administrasi serta untuk 

meningkatkan pelayanan pendidikan termasuk di dalamnya pelaksanaan ujian 

mulai dari PTS, PAS serta PAT. 

Komponen dalam perencanaan aplikasi tidak hanya manusia saja yang 

terlibat, akan tetapi juga membutuhkan perangkat-perangkat software dan 

hardware dalam perancangannya.5 

Selanjutnya hal yang tidak kalah penting dalam perencanaan adalah  

aspek-aspek yang akan dilakukan, salah satunya bagaimana cara 

melakukannya.6 Setelah menetapkan tujuan program SIAKSA dalam 

meningkatkan pelayanan pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo tahapan 

selanjutnya adalah menentukan langkah-langkah pengerjaannya. Pengerjaan 

program SIAKSA di SMA Negeri  3 Ponorogo sudah tertuang dalam Standar 

Operasional Pelaksanaan/SOP program SIAKSA. 

Langkah terakhir dalam perencanaan adalah menentukan strategi agar 

tercapai tujuan yang maksimal. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Suharsimi.7 

Dalam perencanaan program SIAKSA dalam meningkatkan pelayanan 

pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo strategi yang dilakukan yaitu dengan 

terus menerus mengembangkan fitur-fitur di dalamnya serta melakukan trial dan 

error pada program SIAKSA. 

Berdasarkan hasil analisis data perencanaan program SIAKSA dalam 

meningkatkan pelayanan pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo dapat 

                                                             
5 Yosy Arisandy, et. al. Sistem Informasi Manajemen, 21. 
6 Suharsimi Arikunto, & Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan (Yogyakarta: Aditya Media, 

2012), 8. 
7 Ibid.  
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disimpulkan bahwa dalam perencanaan yang pertama dilakukan adalah dengan 

menentukan waktu perencanaan yaitu dilaksanakan pada awal Tahun 2018. 

Kemudian menentukan orang-orang yang akan terlibat dalam perencanaan yaitu 

Tim PDTI bersama Kepala Sekolah beserta Wakasek. Ketiga, membuat 

pembagian tugas dan wewenangnya di antaranya sebagai pengawas, 

koordinator, penanggung jawab, pengelola aplikasi SIAKSA, serta pengelola 

akun media sosial sekolah. Selanjutnya menentukan tujuan program yaitu untuk 

menampung seluruh informasi penting sekolah, memudahkan dalam 

pengelolaan dalam administrasi sekolah serta meningkatkan pelayanan 

pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo. Kelima, menyiapkan perangkat keras 

dan perangkat lunak sebagai sarana merancang aplikasi. Ke enam menentukan 

langkah-langkah pengerjaan dari program yang sudah tertuang dalam Standart 

Operasional Pelaksanaan program SIAKSA. Dan yang terakhir menentukan 

strategi untuk mencapai tujuan yaitu dengan mengembangkan terus  menerus 

fitur-fitur di dalamnya serta melakukan trial dan error. 

Perencanaan pada program SIAKSA di SMA Negeri 3 Ponorogo dapat 

dilihat melalui gambar di bawah ini: 
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Gambar 5.1 

Perencanaan Program SIAKSA dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan di 

SMA Negeri 3 Ponorogo 

 

2. Analisis Data tentang Pelaksanaan Program SIAKSA dalam Meningkatkan 

Pelayanan Pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo 
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merealisasikan hal-hal yang telah disusun dalam fungsi perencanaan.8 Dalam 

pelaksanaan, program SIAKSA di SMA Negeri 3 Ponorogo baru dilaksanakan 

ketika semua perencanaan sudah selesai. Program SIAKSA baru digunakan pada 

pelaksanaan PTS pada bulan September 2019. 

Selanjutnya dalam pelaksanaan harus bersikap obyektif dalam penentuan 

dan penggunaannya. Actuating berhubungan erat dengan sumber daya manusia 

yang pada akhirnya merupakan pusat aktivitas-aktivitas jalannya manajemen.9 

Dalam pelaksanaan program SIAKSA semua stakeholder sekolah terlibat. Mulai 

dari peserta didik, Guru, Karyawan, serta Kepala Sekolah. 

Selanjutnya menurut Terry di dalam perencanaan terdapat usaha untuk 

menggerakkan anggota-anggota kelompok dengan sedemikian rupa sehingga 

mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah 

ditetapkan.10 Dalam pelaksanaan program SIAKSA dalam meningkatkan 

pelayanan pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo, tim perancang yang 

tergabung dalam Tim PDTI bekerja sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan 

wewenangnya masing masing. Mereka terdiri dari 6 orang dan masing masing 

orang mendapat bagian 5 kelas. Apabila per 5 kelas itu ada kesulitan atau 

masalah maka lapornya ke penanggung jawab kelas masing-masing. 

Menurut Sondang dalam penggerakan (actuating) ini Kepala Sekolah 

menggerakan organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan pembagian kerja.11 

                                                             
8 Imam Machali dan Ara Hidayat, The Handbook of Educational Management Teori dan 

Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia, 21. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Kompri, Manajemen Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015), 41. 
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Dalam pelaksanaan program SIAKSA dalam meningkatkan pelayanan 

pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo Kepala Sekolah yang langsung 

mengawasi proses pelaksanaan program. 

Berdasarkan hasil analisis data pelaksanaan program SIAKSA dalam 

meningkatkan pelayanan pendidikan yang dilakukan di SMA Negeri 3 Ponorogo 

dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan yang pertama dilakukan adalah 

dengan menentukan waktu penerapan atau pelaksanaan dari program SIAKSA 

yaitu mulai diterapkan pada bulan September 2019 pada saat pelaksanaan PTS. 

Kedua, menentukan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan program yaitu 

semua stakeholder sekolah mulai dari peserta didik, Guru, Karyawan dan Kepala 

Sekolah. Ketiga, melaksanakan program sesuai dengan tugas dan wewenang 

yang dimiliki yaitu Tim bekerja sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan 

wewenangnya masing masing. Seperti halnya dalam pelaksanaan tim ini terdiri 

dari 6 orang dan masing masing orang mendapat bagian 5 kelas. Apabila per 5 

kelas itu ada kesulitan atau masalah maka lapornya ke penanggung jawab kelas 

masing-masing. Dan yang terakhir menentukan pengawas dalam pelaksanaan 

dari program, dalam hal ini pengawas dalam pelaksanaan program SIAKSA 

adalah Bapak Kepala Sekolah Drs. Sugiyanto, M.Pd. 

Pelaksanaan program SIAKSA di SMA Negeri 3 Ponorogo dapat 

dilihat melalui gambar di bawah ini: 
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Gambar 5.2 

Pelaksanaan Program SIAKSA dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan di 

SMA Negeri 3 Ponorogo 

 

3. Analisis Data tentang Evaluasi Program SIAKSA dalam Meningkatkan 

Pelayanan Pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo 

Menurut Terry evaluasi adalah fungsi terkahir dalam manajemen.12 Dalam 

program SIAKSA evaluasinya dilakukan ketika sudah melakukan trial dan 

error. Jadi pelaksanaan evaluasi program SIAKSA tidak mematok waktu dan 

dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Biasanya dilakukan 1 kali dalam 2 minggu, 

                                                             
12 Syamsuddin. Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan, 67. 
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pernah juga bahkan 1 kali dalam 1 minggu. Dengan begitu pengelola bisa 

mengetahui kendala-kendala apa yang terjadi.  

Dalam evaluasi program ini melibatkan semua orang dalam Tim PDTI, 

Kepala Sekolah dan Wakasek untuk melihat bagaimana ketercapaian dan 

perkembangan dari program SIAKSA dan juga menerima kritik dan saran dari 

semua pengguna atau pemakai dari aplikasi SIAKSA dan untuk perbaikan 

selanjutnya, karena pihak pengguna dan pemakai lah yang bisa merasakan 

feedback tentang pelayanan pendidikan dari aplikasi SIAKSA ini. 

Selanjutnya dalam controlling menurut Terry terdapat suatu proses 

pengamatan dan pengukuran terhadap suatu kegiatan operasional dan hasil yang 

dicapai untuk dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya 

yang sudah terlihat pada rencana.13 Dalam kegiatan evaluasi program SIAKSA 

dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo 

mekanisme evaluasinya, yang pertama tentu menerapkannya terlebih dahulu, 

ada trial dan error. Kemudian dari error-error yang ditemukan itu ada kritik-

kritik dan saran-saran dari peserta didik, guru maupun karyawan, itu ditampung. 

Kemudian dilakukan rapat evaluasi tim PDTI bersama Kepala Sekolah. Dan 

sejauh ini pencapaiannya sudah 90 persen. Misalnya saat ini, karena ada 

pembatasan kerja dan sekolah dari rumah, SMA Negeri 3 Ponorogo sudah ada 

aplikasi SIAKSA ini yang digunakan untuk melakukan PAT atau ujian kenaikan 

kelas secara online. 

                                                             
13 Ibid. 
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Kemudian setelah melakukan evaluasi akan ada hasil yang didapat. Dan 

akan dilakukan tindak lanjut dalam hasil evaluasinya. Hal ini menurut 

Handoko.14 Dalam evaluasi program SIAKSA hasil yang diperoleh adalah 

Melakukan perbaikan dan pengembangan sistem secara bertahap dan dilakukan 

secara terus menerus. Sedangkan untuk tindak lanjutnya berupa Proses 

mengembangan pelayanan. Seperti contohnya layanan laporan pembayaran atau 

e-payment yang terkoneksi dengan SIAKSA, kemudian layanan e-card untuk 

kantin dan juga perpustakaan digital yang inginnya kami juga terkoneksi dengan 

SIAKSA. Contoh sederhananya pada pelaksanaan PTS dan PAS peserta didik 

mendapatkan kendala pada jaringan dan perangkat yang kurang memadai. 

Dalam hal ini dari tim PDTI mengambil langkah dengan melakukan perbaikan 

jaringan dan untuk perangkat yang kurang memadai diarahkan untuk 

melaksanakan ujian di ruang laboratorium komputer yang sudah disediakank 

sekolah.  

Berdasarkan hasil analisis data evaluasi program SIAKSA dalam 

meningkatkan pelayanan pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo dapat 

disimpulkan bahwa dalam evaluasi yang pertama dilakukan adalah dengan 

menentukan waktu pelaksanaan evaluasi yaitu dilakukan dengan tidak mematok 

waktu atau dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kedua, menentukan 

orang-orang yang terlibat dalam evaluasi yang terdiri dari semua orang dalam 

Tim PDTI, Kepala Sekolah dan Wakasek. Ketiga, melakukan evaluasi sesuai 

dengan mekanismenya, yaitu pertama menerapkannya terlebih dahulu, ada trial 

                                                             
14 Ibid. 



97 
 

dan error. Kemudian dari error-error yang ditemukan itu ada kritik-kritik dan 

saran-saran dari peserta didik, guru maupun karyawan, itu kami tampung. 

Kemudian kita lakukan rapat evaluasi tim PDTI bersama Kepala Sekolah.  

Selanjutnya mengukur tingkat pencapaian pelaksanaan program, yang sejauh ini 

sudah mencapai 90 persen. Kelima, akan didapat hasil evaluasi, yaitu melakukan 

perbaikan dan pengembangan sistem secara bertahap dan dilakukan secara terus 

menerus, dalam hal ini beberapa peserta didik ada kendala ketika pelaksanaan 

ujian yang disebabkan oleh jaringan dan dari perangkat yang kurang 

mendukung, sehingga dari tim PDTI melakukan perbaikan jaringan dan untuk 

perangkat yang kurang memadai diarahkan untuk melakukan ujian di ruang 

laboratorium komputer. Dan yang terakhir adalah menentukan tindak lanjut dari 

hasil evaluasi, dengan proses mengembangan pelayanan. Seperti contohnya 

layanan laporan pembayaran atau e-payment yang terkoneksi dengan SIAKSA, 

kemudian layanan e-card untuk kantin dan juga perpustakaan digital yang 

inginnya kami juga terkoneksi dengan SIAKSA.  

Evaluasi program SIAKSA dalam meningkatkan pelayanan pendidikan 

yang dilakukan di SMA Negeri 3 Ponorogo dapat dilihat melalui gambar di 

bawah ini: 
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Gambar 5.3 

Pelaksanaan Program SIAKSA dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan di 

SMA Negeri 3 Ponorogo 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada tiga rumusan masalah dari penelitian yang berjudul 

Implementasi Manajemen Program SIAKSA dalam Meningkatkan Pelayanan 

Pendidikan  (Studi Kasus di SMA Negeri 3 Ponorogo) Peneliti dapat 

menyimpulkan: 

1. Perencanaan Program SIAKSA dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan 

di SMA Negeri 3 Ponorogo  

Perencanaan program SIAKSA dalam meningkatkan pelayanan 

pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo dimulai dengan menetapkan waktu 

untuk rapat perencanaan, menetapkan pihak-pihak yang terlibat dalam 

perencanaan, membuat pembagian tugas dan wewenang pelaksana program, 

menentukan tujuan dan kegunaan pengembangan aplikasi SIAKSA, 

menyiapkan komponen-komponen dalam perancangan aplikasi, menentukan 

langkah-langkah pengerjaan pengembangan aplikasi SIAKSA serta 

menentukan strategi pengembangan SIAKSA. 

2. Pelaksanaan Program SIAKSA dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan 

di SMA Negeri 3 Ponorogo 

Pelaksanaan Program SIAKSA dalam meningkatkan pelayanan 

pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo dimulai dengan menetapkan waktu 

penerapan atau pelaksanaan program, menentukan pihak-pihak yang terlibat 
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dalam penerapan SIAKSA, melaksanakan program sesuai dengan tugas dan 

wewenang yang dimiliki, dan menetapkan pengawas dalam pelaksanaan 

program SIAKSA. 

3. Evaluasi Program SIAKSA dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan di 

SMA Negeri 3 Ponorogo 

Pelaksanaan evaluasi program SIAKSA dalam meningkatkan 

pelayanan pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo  dimulai dengan 

menetapkan waktu pelaksanaan evaluasi, menetapkan pihak yang terlibat 

dalam evaluasi, melakukan evaluasi sesuai dengan mekanismenya, mengukur 

tingkat pencapaian dari pelaksanaan program, selanjutnya akan mendapat 

hasil evaluasi dan menetapkan tindak lanjut. Contoh sederhananya pada saat 

pelaksanaan PTS beberapa peserta didik terjadi kendala pada jaringan internet 

dan perangkat yang kurang memadai. Dari tim PDTI segera melakukan 

tindakan perbaikan dan untuk perangkat yang kurang memadai diarahkan 

melakukan PTS di laboratotium komputer yang disediakan di SMA Negeri 3 

Ponorogo.  

 

B. Saran 

1. Bagi SMA Negeri 3 Ponorogo, dengan adanya SIAKSA ini harapan ke 

depannya lebih ditingkatkan lagi mutunya dan memperbaiki error-error yang 

ada. Sehingga dapat efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan 

pendidikan di SMA Negeri 3 Ponorogo. 
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2. Bagi tim PDTI atau tim pengelola SIAKSA di SMA Negeri 3 Ponorogo agar 

dapat mengimplementasikan manajemen khususnya dalam 

pengimplementasian SIAKSA agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan 

dengan baik dan memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Bagi peserta didik, guru serta karyawan di SMA Negeri 3 Ponorogo, dengan 

adanya SIAKSA diharapkan dapat meningkatkan kesadaran diri akan 

pentingnya pengelolaan data pokok pribadi sehingga bisa dijadikan sebagai 

bekal dalam dunia kerja maupun di kehidupan sehari-hari di kemudian hari. 
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