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ABSTRAK 
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Surabaya. Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah 
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Pemanfaatan sistem informasi manajemen khususnya dalam bidang 

pendidikan   sudah   sangat   diperlukan   dalam   pengelolaan. Agar analisis 

kebijakan dan keputusan dapat memberikan alternatif yang sebaik baiknya, 

diperlukan informasi yang lengkap benar dan cukup up to date. Karena itu, dalam 

skripsi ini peneliti berupaya secara lebih jauh untuk menggali informasi tentang 

pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Dalam hal 

ini peneliti mengambil obyek di SMP Baitussalam Surabaya sebagai lokasi 

penelitian. Hal ini tentunya didasari atas berbagai macam pertimbangan, antara lain : 

sekolah ini merupakan salah satu lembaga pendidikan islam yang ada di surabaya 

yang sudah mulai menerapkan sistem informasi manajemen seperti adanya fasilitas 

website yang user friendly, e-library, E-Learning, PPDB online.  

Fokus penelitian ini pada impelementasi dan  pemanfaatan sistem informasi 

manajemen yang dikaitkan dengan pengambilan keputusan kepala sekolah di SMP 

Baitussalam Surabaya. Secara terperinci penelitian ini membahas tentang (1) 

Implementasi Sistem Informasi Manajemen yang digunakan di SMP Baitussalam 

Surabaya. (2) Pengambilan Keputusan kepala madrasah di SMP Baitussalam 

Surabaya. (3) Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen dalam pengambilan 

keputusan Kepala SMP Baitussalam Surabaya. Adapun jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang banyak berhubungan 

langsung dengan obyek yang diteliti. Data penelitian ini dikumpulkan melalui 

interview, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan 

analisis data deskriptif kualitatif. 

Dari hasil penelitian, pengolahan data dan analisis data yang telah peneliti 

lakukan tentang implementasi dan pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam 

pengambilan keputusan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi dan 

pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan kepala 

sekolah SMP Baitussalam Surabaya dimulai dari pengumpulan data, tahap 

pengelolaan data dan pemrosesan data lalu kemudian data yang sudah diproses 

disajikan dalam bentuk informasi yang dituangkan didalam sebuah aplikasi kemudian 

aplikasi ini bertindak sebagai BANK DATA. Lalu kemudian kepala madrasah dalam 

kaitanya pengambilan keputusan mendasarkan segala keputusan itu sesuai dengan 

program-program yang sudah ada didukung dengan informasi yang ada di BANK 

DATA, setelah kemudian dimusyawarahkan bersama dengan jajaran manajer sekolah 

untuk menentukan kebijakan-kebijakan sekolah. 


