
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Sistem Informasi 

 Secara terminologi, sistem dari bahasa yunani “systema”  yang artinya 

“kesatuan”. Menurut Jerry Fith Gerald dalam Fundamentals of System 

Analysis ( Jogiyanto, 2000 ), sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 

melakukan  kegiatan atau menyelesaikan sasaran tertentu.  

 Menurut Turban, McLean dan Waterbe dalam buku Information 

Technology for Management Connection for Strategies Advantages 

(Mulyanto, 2009 ), mendefinisikan sistem informasi sebagai sistem yang 

mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan 

informasi untuk tujuan yang spesifik (O’Brien, 2005).  

 Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

adalah jaringan kerja yang dapat digunakan untuk memproses, menyimpan, 

menganalisis, dam menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu yang ingin 

dicapai.  

2.2 Pengertian Sistem Informasi Manajemen 

  Sistem informasi manajemen (SIM) memberikan informasi dalam bentuk 

laporan dan tampilan pada para manajer dan banyak praktisi bisnis (O’Brien, 

2005). Abdul Kadir  dalam bukunya Pengenalan Sistem Informasi, SIM 

sering kali disebut sebagai sistem peringatan manajemen (management 

alerting system) karena sistem ini memberikan peringatan kepada pemakai 

(umumnya manajemen) terhadap masalah maupun peluang (Haag, 2000).  

  Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang melakukan fungsi-

fungsi untuk menyediakan semua informasi yang mempengaruhi semua 

operasi organisasi. Sistem informasi manajemen merupakan kumpulan dari 

sistem-sistem informasi. Menurut Robert J. Verzello dan Jhon Router III 

membagi sistem informasi manajemen menjadi beberapa tingkat, yaitu 

manajemen tingkat atas (top level Management), tingkat menengah bawah 
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(middle level Management), dan manajemen tingkat bawah (lowewr level 

Management)(Jogiyanto, 1999). 

2.3 Pengertian Sekolah dan Landasan Hukumnya 

A. Sekolah 

 Kata sekolah berasal dari bahasa latin, yaitu 

skhhole, scola, scolae atau skhola yang berarti waktu luang atau waktu 

senggang. Sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah 

kegiatan mereka yang utama, yaitu bermain dan menghabiskan waktu 

menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang ialah 

mempelajari cara berhitung, membaca huruf-huruf dan mengenal tentang 

moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendamping dalam kegiatan 

sekolah anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi 

anak, sehingga memberikan kesempatan-kesempatan yang sebesar-besarnya 

kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai 

pelajarannya. 

 Menurut Sunarto pada saat ini kata sekolah telah berubah artinya menjadi 

bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat memberi dan 

menerima pelajaran. Setiap sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan 

kepala sekolah dibantu oleh wakilnya. Bangunan sekolah disusun secar 

meninggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan 

fasilitas yang lain. Ketersediaan sarana sekolah memiliki peranan penting 

dalam terlaksananya proses pendidikan. 

B. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 

 Rencana kerja bidang kesiswaan dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan 

peserta didik baru (PPDB) dan pembinaan siswa semasa berlangsungnya 

kegiatan kesiswaan. Sekolah atau Madrasah menyusun dan menetapkan 

petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik 

yang meliputi : 

1. Kriteria calon peserta didik 
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a) SD/MI berusia sekurang-kurangnya 6 tahun, pengecualian terhadap peserta 

didik yang kurang dari 6 tahun dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari 

pihak yang berkompeten, seperti konselor sekolah/madrasah maupun sikolog 

b) SDLB /SMPLB/SMALB berasal dari peserta didik yang memiliki kelainan 

fisik, emosional, intelektual, mental, sensorik, dan/ atau sosial; 

c) SMP/MTs berasal dari lulusan SD, MI, Paket A atau satuan pendidikan 

bentuk lainnya yang sederajat; 

d) SMA/SMK, MA/MAK berasal dari anggota masyarakat yang telah lulus dari 

SMP/MTs, Paket B atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat. 

2. Penerimaan peserta didik sekolah/madrasah dilakukan: 

a) Secara obyektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam 

aturan sekolah/madrasah. 

b) Tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status 

sosial, kemampuan ekonomi bagi SD/MI, SMP/MTs penerima subsidi dari 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 

c) Berdasar kriteria hasil ujian nasional bagi SMA/SMK, MA/MAK, dan 

kriteria tambahan bagi SMK/MAK 

d) Sesuai dengan daya tampung sekolah/madrasah. 

e) Orientasi peserta didik baru yang bersifat akademik dan pengenalan 

lingkungan tanpa kekerasan dengan pengawasan guru. 

3. Pendampingan Siswa  

 Sekolah memiliki program kerja melakukan pendampingan siswa semasa 

siswa tersebut berada di sekolah, yaitu : 

1. memberikan layanan konseling kepada peserta didik 

2. melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler untuk para peserta didik 

3. melakukan pembinaan prestasi unggulan 

4. melakukan pelacakan terhadap alumni 
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2.4 Review Modul Kesiswaan 

A. Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah 

 JIBAS lahir dari visi "Kebersamaan untuk Kemajuan Pendidikan 

Indonesia". Misi JIBAS adalah membangun jaringan informasi dan 

komunitas pendidikan yang bisa mewadahi interaksi dan aktivitas setiap 

elemen pendidikan dari siswa, guru, orang tua, sekolah,yayasan, pemerintah 

dan masyarakat umum. Sistem ini dapat mengatur operasional sekolah mulai 

dari akademik, perpustakaan, keuangan, pelaporan dan interaksi guru dengan 

siswa. Berikut ini adalah beberapa modul terkait dengan kesiswaan yang ada 

dalam sistem informasi sekolah JIBAS : 

1. Penerimaan Siswa Baru (PSB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Modul PSB dalam sistem ini digunakan untuk melakukan penerimaan 

siswa baru dan pendataan siswa baru. Berikut ini adalah beberapa sub modul 

dari modul PSB : 

a. Proses Penerimaan Siswa Baru 

Dalam sub modul ini digunakan untuk melakukan seleksi siswa baru melalui 

jalur Online. Dari sub modul ini dapat  diketahui berapa jumlah siswa yang 

diterima dan juga pendataan siswa yang mendaftar. 

 

Gambar 2.1 Modul PSB Jibas 
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b. Kelompok Calon Siswa 

Dalam sub modul ini terdapat daftar calon siswa sekolah, sub modul ini akan 

menampilkan daftar calon siswa setiap gelombang penerimaan siswa baru. 

Sama seperti proses penerimaan siswa baru, hanya saja sub modul ini datanya 

sudah terkategorisasikan. 

c. Pendataan Calon Siswa 

Dalam sub modul ini digunakan untuk melakukan pendataan calon siswa 

baru. Pada halaman awal sub modul terdapat detail nilai dan sumbangan 

wajib. Jika dilihat lebih detail akan terlihat data diri siswa.  

d. Penempatan Siswa Baru 

Dalam sub modul ini dapat digunakan untuk penempatan kelas siswa baru. 

Setiap siswa baru namanya akan muncul sesuai dengan kategorisasi yang 

diinginkan, setelah itu dapat ditempatkan ke dalam kelas yang sesuai 

e. Cari Calon siswa Baru 

Dalam sub modul ini terdapat menu pencarian yang dapat digunakan untuk 

melakukan pencarian terhadap siswa baru dengan kategorisasi tertentu. 

f. Konfigurasi Pendataan PSB 

Dalam sub modul ini terdapat menu untuk melakukan pengaturan mengenai 

data siswa baru yang akan ditampilkan. Dalam menu ini dapat dilakukan 

sesuai kebutuhan sekolah. 

g. Statistik PSB 

Dalam sub modul ini terdapat hasil statistik siswa baru yang masuk ke 

sekolah dengan kategorisasi data tertentu.  
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2. Kesiswaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modul Kesiswaan dalam sistem ini digunakan untuk melakukan 

pemantauan siswa dan penyimpanan data siswa. Berikut ini adalah beberapa 

sub modul dari modul Kesiswaan: 

a. Pendataan Siswa  

Dalam sub modul ini terdapat menu untuk melihat status siswa dan data siswa 

secara detail. 

b. Pencarian Siswa 

Dalam sub modul ini terdapat menu untuk melakukan pencarian data siswa 

yang dapat disesuaikan dengan kategorisasi data sesuai kebutuhan. 

c. Pindah Kelas 

Dalam sub modul ini terdapat menu untuk melakukan siswa pindah kelas jika 

diinginkan.  

d. Statistik siswa 

Dalam sub modul ini terdapat statistik data siswa yang sudah terkategorisasi 

sesuai kebutuhan.  

e. Pin Siswa dan Orang Tua 

Dalam sub modul ini terdapat data pin siswa dan orang tua. Tersedia juga 

apabila siswa dan orang tua ingin mengubah pin.  

 

Gambar 2.2 Modul Kesiswaan Jibas 
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3. Mutasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modul Mutasi dalam sistem ini digunakan untuk melakukan pencatatan siswa 

mutasi. Berikut ini adalah beberapa sub modul dari modul Kesiswaan: 

a. Jenis Mutasi 

Dalam sub modul ini terdapat panduan jenis mutasi siswa yang sesuai dengan 

peraturan sekolah. Selain itu terdapat menu untuk mengubah jenis mutasi. 

b. Mutasi Siswa 

Dalam sub modul ini terdapat menu untuk memindahkan data siswa ke data 

siswa yang dimutasi. 

c. Daftar Mutasi Siswa 

Dalam sub modul ini terdapat data siswa yang dimutasi. 

d. Statistik Mutasi Siswa 

Dalam sub modul ini terdapat data statistik mutasi siswa setiap tahun ajaran.  

B. Sistem Informasi Sekolah (SISKO) 

 SISKO adalah Program Komputer berupa Software Sistem Informasi 

Manajemen Sekolah berbasis web sebagai solusi Administrasi Terpadu untuk 

Sekolah, yang mencakup berbagai modul terintegrasi, dan bersifat multiuser 

sehingga SISKO dapat diakses oleh semua Siswa, Guru dan Karyawan di 

sekolah. Berikut ini adalah ulasan beberapa modul kesiswaan dalam SISKO : 

Gambar 2.3 Modul Mutasi Jibas 
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1. Admin Kesiswaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam modul ini terdapat beberapa sub modul, yaitu : 

a. Penerimaan Siswa Baru (PSB) 

Dalam sub modul PSB admin dapat mengatur segala keperluan saat sebelum 

berlangsungnya PSB, saat berlangsungnya PSB dan sesudah berlangsungnya 

PSB. Data siswa baru yang dinyatakan diterima akan langsung masuk ke 

daftar distribusi siswa ke kelas.  

b. Distribusi Siswa ke Kelas 

Dalam sub modul pendistribusian kelas ini admin dapat mengatur pembagian 

kelas kepada siswa, baik siswa baru maupun siswa naik kelas. Selain itu 

admin juga dapat mengubah status siswa, misalnya mengubah status siswa 

aktif menjadi siswa pindah sekolah. 

c. Buku Induk Siswa 

Dalam sub modul buku induk siswa admin memiliki database siswa siswi di 

sekolah. Database ini dapat digunakan untuk melihat seluruh data siswa 

selama berada di sekolah dan dapat digunakan untuk arsip sekolah. 

d. Bimbingan Konseling 

Dalam sub modul ini admin dapat melakukan pencatatan terhadap perilaku 

siswa. Tidak hanya perilaku buruk namun prestasi juga ada dalam catatan sub 

modul ini.  

Gambar 2.4 Modul Admin Kesiswaan Sisko 
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2.  Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dalam halaman ini terdapat sub modul yaitu data pribadi siswa. Sub 

modul ini merupakan identitas siswa di sekolah yang dapat digunakan untuk 

administrasi sekolah dan kegiatan yang bersangkutan dengan sekolah. Data 

pribadi siswa terdiri dari data diri siswa, data nilai, data perpustakaan, data 

kehadiran siswa, data keuangan dan data bimbingan konseling. Selain data 

siswa dan akademik halaman siswa juga memiliki akses ke e-learning.  

C. Perbandingan Aplikasi 

Tabel 2.1 Perbandingan Aplikasi Jibas dan Sisko 

 

No Fitur Jibas Sisko 
1. Penerimaan Siswa Baru (PSB) Ada  Ada 

2. Pendataan calon siswa Ada  

3. Distribusi kelas Ada  Ada 

4. Mutasi Siswa Ada  Ada 

5. Buku Induk Siswa  Ada 

 

 

Gambar 2. 5 Modul Siswa Sisko 


