
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi membawa kemudahan di kehidupan manusia 

untuk mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja. Selain itu, setiap orang dengan 

jarak yang jauh sekalipun dapat berkomunikasi secara real time dengan bantuan smartphone. 

Kemajuan Teknologi di bidang Informasi dan Komunikasi telah diterapkan di berbagai bidang, 

salah satunya di bidang pendidikan. Salah satu bentuk penerapan teknologi di bidang 

pendidikan adalah Sistem Informasi Manajemen atau bisa disingkat dengan SIM. SIM 

merupakan Sistem informasi yang bertujuan untuk memberikan informasi yang berhubungan 

dengan sekolah misalnya, agenda sekolah, pembayaran SPP, nilai siswa, dan sebagainya. 

Manfaat adanya SIM di suatu sekolah sangat banyak yaitu, untuk mendukung perencanaan 

dan pengambilan keputusan bagi kepentingan sekolah ke depan; memberikan kemudahan 

akses informasi bagi komunitas sekolah seperti orang tua, guru, tenaga kependidikan, kepala 

sekolah, dan siswa; serta memberikan nilai tambah bagi profil sekolah sehinga sekolah yang 

menerapkan SIM akan mempunyai nilai tambah dibanding sekolah yang tidak menerapkan 

SIM.  

SMP Genrus Nusantara Boarding School (GNBS) merupakan salah satu sekolah 

swasta yang berada di Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah. SMP 

GNBS juga merupakan sekolah asrama/boarding school yang sebagian besar siswanya berasal 

dari luar daerah dan mengharuskan siswanya selalu berada di lingkungan sekolah selama 24 

jam. SMP GNBS menerapkan 2 macam kurikulum, yaitu Kurikulum Nasional dan Kurikulum 

Pondok. Kurikulum Nasional diterapkan ketika siswa melakukan kegiatan di dalam kelas, 

sedangkan Kurikulum Pondok diterapkan ketika siswa melakukan kegiatan di luar kelas untuk 

memperdalam ilmu agama. Sekolah ini mempunyai 14 rombongan belajar (rombel) dengan 

rincian sebagai berikut: kelas 7 terdiri dari 5 rombel, kelas 8 terdiri dari 5 rombel, dan kelas 9 



teridiri 4 rombel dengan total Siswa 311 orang. Dengan jumlah siswa yang tidak sedikit 

tersebut, tentu saja pekerjaan yang harus dilakukan Guru dan karyawan juga banyak, 

mengingat bukan hanya pekerjaan mengenai akademik siswa saja yang harus diseslesaikan, 

namun juga administrasi siswa dan sekolah. Hal tersebut menyebabkan para Guru dan 

karyawan kewalahan dalam melakukan pengelolaan data siswa dan administrasi sehingga 

pelayanan menjadi lambat dan sering terjadi kesalahan. Selain itu, pihak sekolah juga 

kesulitan dalam memberikan laporan kepada Orang Tua mengenai hasil belajar, agenda 

sekolah ataupun masalah yang terjadi di sekolah. Sama halnya dengan pihak sekolah, Orang 

Tua juga kesulitan mendapatkan informasi mengenai putra putrinya di sekolah. Informasi 

tersebut meliputi, hasil belajar siswa, pembayaran biaya akademik, agenda sekolah, dan 

sebagainya. 

Hal-hal tersebut di atas merupakan alasan SMP Genrus memutuskan untuk 

menerapkan SIM. Sistem Informasi Manajemen diharapkan dapat membantu mengatasi 

berbagai masalah, serta membantu mempermudah pekerjaan Guru dan karyawan di SMP 

Genrus. Pengguna SIM meliputi, Admin, Guru, Kepala Sekolah, dan Orang Tua. Untuk Admin 

dibedakan menjadi beberapa jenis yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. 

Admin bertugas untuk melakukan pengelolaan data uang saku siswa, pembayaran SPP, 

informasi akademik, data peminjaman dan inventaris perpustakaan, serta data pegawai. 

Kepala Sekolah selaku pengawas bertugas untuk mengawasi kinerja dan menerima laporan 

setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Orang Tua akan mendapatkan seluruh informasi 

akademik dari sekolah, serta informasi saldo uang saku dan pembayaran SPP. 

Penerapan SIM sudah berjalan selama enam bulan. Namun, belum ada evaluasi 

terkait kesuksesan implementasi SIM sehingga belum diketahui apakah sistem tersebut benar-

benar dapat berjalan dan membantu memudahkan pekerjaan elemen sekolah. Selama 

penerapan SIM ini, telah ditemukan beberapa masalah yaitu diantaranya 1) terdapat beberapa 

informasi meliputi SPP, nilai sekolah, nilai pondok, nilai ulangan harian yang tidak diunggah 



ke dalam  SIM. Hal ini diketahui dari komplain pengguna SIM terhadap institusi tentang kurang 

updatenya informasi yang disediakan di SIM 2) beberapa informasi yang diunggah ke SIM 

tidak sesuai dengan data sebenarnya. Hal ini diketahui sewaktu penerimaan Laporan Hasil 

Belajar siswa saat akhir semester. Data kehadiran siswa yang didapat dari SIM tidak cocok 

dengan absensi manual harian. 2) waktu yang dibutuhkan untuk mengakses SIM lama. Hal 

ini diketahui dari laporan admin keuangan yang bertugas setiap pagi untuk membagi 

keuangan siswa yang mengeluhkan lamanya loading yang diperlukan ketika mengakses SIM 

3) kurangnya pengetahuan target pengguna SIM tentang adanya SIM. Hal ini diketahui dari 

observasi peneliti di dua kelas bahwa banyaknya siswa dan orang tua yang tidak mengetahui 

bahwa mereka dapat melihat informasi SPP, uang saku, nilai dsb dari SIS.   

Selama ini belum pernah dilakukan evaluasi terhadap kesuksesan penggunaan SIM 

sehingga belum diketahui apakah sistem ini benar-benar sudah efekif dan efisien untuk 

menjawab kebutuhan pengguna dibalik kendala kendala yang telah dijabarkan diatas. 

Berdasarkan kebutuhan tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat 

kesuksesan penggunaan SIM. Tingkat kesuksesan akan diukur dari dampak, manfaat dan 

kepuasan pengguna setelah menggunakan SIM. Untuk mengukur tingkat kesuksesan 

tersebut, digunakan model pengukur kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean dalam 

penelitian ini. Model ini dipilih karena dianggap mampu untuk menjelaskan evaluasi sistem 

dari sisi pengguna yaitu kepuasan pengguna. Hasil dari evaluasi diharapkan dapat digunakan 

sebagai panduan untuk memperbaiki atau mengoptimalkan fungsi SIM. Penelitian ini 

menggunakan empat aspek dari teori DeLone dan McLean tentang kesuksesan SIM meliputi 

kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dan kepuasan pengguna. Suatu sistem 

yang tidak berkualitas, tidak dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna, tidak 

dapat memberikan layanan yang baik, dan tidak disukai oleh pengguna pada akhirnya tidak 

akan digunakan oleh pengguna. Hal tersebut bisa sangat merugikan SMP Genrus karena selain 



biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan SIM yang besar juga akan mengganggu kinerja 

elemen sekolah karena tidak sesuai dengan kebutuhan elemen sekolah. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan yang 

dapat diidentifikasi, yaitu:  

1. Informasi yang diunggah ke SIM kurang update.  

2. Terdapat kesalahan informasi yang diuggah ke dalam SIM.  

3. Koneksi yang dibutuhkan untuk mengakses SIM lama.  

4. kurangnya pengetahuan target pengguna SIM tentang adanya SIM.  

5. Implementasi SIM di SMP GNBS mengalami kegagalan.   

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan diselesaikan pada penilitian ini adalah implementasi SIM 

di SMP Genrus Nusantara Boarding School mengalami kegagalan. 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mengetahui     faktor-faktor 

yang menyebabkan kegagalan implementasi Sistem Informasi Manajemen pada SMP Genrus 

Nunsatara Boarding School? 

E. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kegagalan 

implemetasi SIM di SMP Genrus Nusantara Boarding School.  

F. Manfaat Penelitian 

Analisis kesuksesan implementasi SIM ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat 

yang diharapkan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 



a. Memberikan sumbangan pikiran atau pengetahuan dalam memperkaya konsep analisis 

kesuksesan implementasi sistem informasi manajeman. 

b. Dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian yang 

relevan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi SMP GNBS 

Memberikan informasi berupa hasil analisis untuk mengetahui kekurangan SIM yang 

diimplementasikan sehingga dapat melakukan perbaikan. 

b. Bagi Peneliti 

Memberikan pengetahuan tentang teknik analisis kesuksesan implementasi sistem 

informasi manajemen. 


