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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan tentang sistem informasi 

manajemen di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kabupaten 2 Kotawaringin Timur 

sudah berjalan dengan baik, penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Madrasah Tsanawiyah Negeri Kabupaten 2 Kotawaringin Timur sistem 

informasi manajemen tidak hanya berfokus pada website, tetapi tedapat juga 

sistem informasi akademik seperti EMIS (education management information 

system), RDM (raport digital madrasah), SIMPATIKA (sistem informasi 

manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan), dan ANBK (Asesmen 

Nasional Berbasis Komputer) dengan melakukan beberapa prosedur dalam 

pelaksanaannya yaitu pengumpulan data, pengolahan data dan penginputan 

data. 

a. Pengumpulan data, berupa data yang diperlukan sistem informasi 

manajemen. Website berupa data profile, kegiatan madrasah dan PPDB. 

EMIS berupa profil madrasah, profil siswa, lulusan dan tenaga pendidik 

serta kependidikan. RDM berupa data nilai siswa dan biodata siswa. 

SIMPATIKA berupa sertifikasi guru, tunjangan profesi guru, pelatihan 

guru dan beasiswa guru. ANBK berupa pelaporan madrasah atau sekolah 

dalam pencapaian kompetensi minimum pada mutu pendidikan.  
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b. Pengolahan data, pada sistem informasi manajemen berbasis website data 

yang dari hasil persetujuan kepala madrasah, untuk sisem aplikasi yang 

kembangkan oleh kemenag yaitu EMIS, RDM, SIMPATIKA dan ANBK 

data mutlak. 

c. Penginputan data, data website, EMIS, RDM, SIMPATIKA dan ANBK 

penginputan data dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada 

masing-masing sistem. 

2. Faktor pendukung proses sistem infromasi manajemen di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu, sarana dan 

prasarana yang mampu menunjang pengelolaan sistem informasi manajemen, 

tersedianya tim operasional dan adanya pembelajaran TIK. Faktor 

penghambat proses sistem informasi manajemen yaitu, guru kesulitan 

menerapkan sistem informasi manajemen, error pada sistem aplikasi dan 

penambahan unit data dari kementrian agama pusat. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa saran yang penulis 

berikan guna meningkatkan sistem informasi manajemen yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kabupaten Kotawaringin Timur 

diharapkan memberikan pelatihan khusus kepada tenaga pendidik dan 

kependidikan dalam hal penggunaan sistem informasi manajemen  

2. Staf tata usaha dan guru sebagai tim operator di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

2 Kabupaten Kotawaringin Timur, diharapkan lebih meningkatkan 
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pengelolaan sistem informasi manajemen yang diterapkan agar berjalan 

secara efektif dan efesien. 

3. Bagi peneliti lain, diharapkan lebih mengembangkan penelitian ini apabila 

melakukan penelitian berhubungan dengan sistem informasi manajemen. 


