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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengelolaan sistem manajemen keuangan sekolah di Madrasah
Aliyah Al-Mu’awanah serta implementasi pendayagunaan software Assisten dalam pengelolaan sistem manajemen keuangan
sekolah di Madrasah Aliyah Al-Mu’awanah. Pendekatan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan Research and Development (R&D). Hasil Penelitian menunjukan
bahwa dalam praktiknya pengelolaan keuangan di Madrasah
Aliyah Al-Mu’awanah masih berbasis pada sistem data input
manual sehingga dalam prosesnya terdapat hambatan khususnya dalam pengolahan data dan rekapitulasi data keuangan
sekolah. Implementasi pendayagunaan software asisten dalam
proses manajemen informasi keuangan sekolah memberikan
gambaran positif, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya respon yang baik dari responden. Berdasarkan sebaran
angket yang telah diberikan terhadap responden didapatkan
persentase kelayakan sebesar 84%. Persentase kelayakan yang
didapatkan menunjukan bahwa pendayagunaan software atau
perangkat lunak keuangan terkomputerisasai layak digunakan
sebagai perangkat lunak adminitrasi keuangan sekolah khususnya di Madrasah Aliyah Al-Mu’awanah..
Utilization of Assistant Software in Management of School
Financial Management Information Systems
Abstract: This study aims to determine the management of the
school's financial management system in Madrasah Aliyah Al-Mu'awanah and the implementation of Assistant software utilization in the
management of the school's financial management system in AlMu’awanah Madrasah. This research uses an approach to research and
development (R&D) research. Research results show that in practice
financial management in Madrasah Aliyah Al-Mu’awanah is still
based on a manual input data system so that in the process there are
obstacles especially in data processing and school financial data
recapitulation. Implementation of the use of assistant software in the
process of school financial information management provides a
positive picture, the statement is reinforced by the presence of a good
response from respondents. Based on the distribution of the questionnaire that has been given to the respondents, the percentage of eligibility is 84%. The percentage of feasibility obtained shows that the
utilization of computerized software or financial software is feasible to
be used as school financial administration software, especially in Madrasah Aliyah Al-Mu’awanah.
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PENDAHULUAN

bagi data, ketidaksamaan data dan ku-

Kebutuhan teknologi informasi dan

rangnya integritas data. Pelayanan yang

komunikasi di era digital menjadi sebu-

diberikan kepada orang tua murid men-

ah tuntutan baru dalam mempermudah

jadi tidak maksimal dikarenakan ke-

akses sistem informasi. Pendayagunaan

mungkinan dalam ketidakakuratan da-

mutlak diperlukan dalam infrastruktur

ta. Sulitnya membuat laporan yang di-

sekolah (Zaimatus, 2014). Teknologi in-

perlukan per periode yang diinginkan,

formasi yang semakin mudah diakses

karena sistem manual tidak dapat meng-

oleh siapapun, kapanpun dan dimana-

hasilkan secara cepat dan akurat. Untuk

pun, karena didukung oleh tersediannya

itu perlu pengembangan sistem infor-

media informasi dan komunikasi yang

masi agar dapat memperoleh kesempat-

canggih akan mendorong banyak aspek

an-kesempatan yang tidak dapat dimi-

untuk lebih mengefisienkan suatu peker-

liki oleh penggunan sistem manual.

jaan khususnya di sekolah. Informasi

Dengan adanya kesulitan pengelo-

yang terjadi di suatu sekolah dapat di-

laan sistem administrasi keuangan seko-

peroleh dengan mudahnya. Salah satu

lah menjadi perhatian penulis untuk

bentuk penggunaan teknologi atau me-

mendayagunakan software assisten seba-

dia komunikasi dan informasi dalam

gai sistem administrasi keuangan seko-

lingkungan pendidikan yaitu pendaya-

lah pada madarsah Aliyah Al-Mu’awa-

gunaan suatu sistem beerbasis perang-

nah tempat dimana penulis melakukan

kat lunak atau software guna mengelola

riset yang selama ini masih mengguna-

administrasi sekolah.

kan sistem manual dan belum menggu-

Madrasah Aliyah Al-Mu’awanah

nakan sistem yang terkomputerisasi da-

merupakan salah satu instansi pendidik-

lam melakukan segala transaksinya. Un-

an yang selalu berusaha meningkatkan

tuk itu dilakukanlah kajian penelitian

kualitas pelayanan pendidikan dari

terkait dengan Pendayagunaan software

waktu ke waktu. Saat ini, sistem penge-

Assisten dalam pengelolaan sistem infor-

lolaan administrasi sekolah di Madrasah

masi manajemen keuangan sekolah

Aliyah Al-Mu’awanah masih dilakukan

(HSDdMA, 2019). Penelitian ini bertu-

secara manual, sehingga menyebabkan

juan untuk mengetahui pengelolaan sis-

penumpukan kertas, keterbatasan ber-

tem manajemen keuangan sekolah di
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Madrasah Aliyah Al-Mu’awanah ser-ta

lam penelitian adalah antara 30 sampai

implementasi pendayagunaan software

dengan 500 (Sugiyono, 2012). Adapun

Assisten dalam pengelolaan sistem ma-

data dan sumber data lain yang mendu-

najemen keuangan sekolah di Madrasah

kung didasarkan pada hasil observasi

Aliyah Al-Mu’awanah..

dan hasil wawancara dengan tenaga ad-

METODE
Penelitian ini menggunakan jenis
pendekatan penelitian pengembangan
Research and Development (R&D). Metode R&D adalah metode penelitian yang
digunakan dalam pembuatan sebuah
produk tertentu, atau pengujian keefektifan produk (Sugiyono, 2013). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
wawasan terkait dengan kelayakan
pendayagunaan software asisten dalam
pengelolaan manajemen keuangan sekolah, sehingga didapatkan sebuah
gambaran

layak

tidaknya

software

tersebut dalam mengelola kegiatan input data sistem informasi manajemen
keuangan di Madrash Aliyah Al-Mu’awanah.

ministrasi di Mdrasah Aliyah Al-Mu’awanah.
Adapun prosedur dan teknik pengumpulan data Pada penelitian ini, penulis menggunakan wawancara, angket atau kuesioner, dan observasi untuk
mengumpulkan data yang diolah berdasarkan teknik anlisis data dengan
bentuk Skala likert. Skla likert merupakan teknik analisis data yang digunakan
untuk mengukur sikap, pendapat, dan
persepsi seseorang atau sekelompok
orang tentang kejadian atau gejala
sosial. Hasil persentase tersebut, kemudian dibandingkan dengan tingkatan
persentase yang skala likert (Guritno,
2011). Hasil kuantitatif yang diperoleh
dari sebaran angket kemudian dilaku-

Subjek penelitian dalam sebaran
angket merupakan 30 orang responden
yang terdiri dari siswa dan karyawan
tenaga adminitrasi di MA Al-Mu’awanah. Pemilihan jumlah responden berdasarkan buku Research Methods for Business oleh Roscoe yang dikutip oleh Sugiyono, ukuran sampel yang layak da-

kan perhitungan prosentase dengan rumus sebagai berikut:
Persentase kelayakan (%) =

Jumlah skor yang diperoleh
× 100%
Jumlah skor masksimal

Dengan kategorisasi persentase kelayakan sebagai berikut:
0 - 20%
21- 40%
41- 60%
61- 80%
81- 100%

: Sangat tidak baik
: Tidak baik
: Cukup baik
: Baik
: Sangat baik
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Sehingga hasil akhir akan mengha-

beberapa potret temuan pengelolaan ke-

silkan persentasi kumulatif dan predi-

uangan di Madrasah Aliyah Al-Mu’a-

kat kategorisasi berdasarkan skala likert

wanah.

didapatkan nilai kumulatif dari kelayakan software Assisten yang dimplementasikan dilingkungan sekolah MA
Al – Mu’awanah.
HASIL & PEMBAHASAN
Hasil
Berdasarkan observasi yang telah
dilakukan di Madrasah Aliyah AlMu’awanah ditemukan bahwa pengelo-

Gambar 1. Kartu SPP dan Kwitansi
Pembayaran Madrasah Aliyah Al-Muawanah

laan keuangan sekolah masih berbasis
pada sistem data input manual sehingga dalam prosesnya terdapat hambatan
khususnya dalam pengolahan data dan
rekapitulasi data keuangan sekolah. Dalam praktiknya ketika dilakukan proses
pencarian rekapitulasi keuangan seperti
data pemabayaran SPP memakan waktu yang cukup lama karena arsip pendataan masih disimpan dalam bentuk
hardcopy sehingga terdapat banyak tumpukan data file di ruang admintrasi
sekolah yang memberikan gambaran
bahwa pengelolaan data keuangan sekolah berbasis sistem manual akan
mempersulit dalam rekapitulasi data
yang membuat manajemen keuangan
sekolah tidak berlangsung efektif dan
efisien (HWdTUMA, 2018). Berikut ini

Gambar 2. Pembukuan Data Keuangan
Madrasah Aliyah Al-Mu’awanah

Pembahasan
Pengelolaan keuangan sekolah di
Madrasah Aliyah Al-Mu’awanah masih
bersifat manual sehingga dalam prakteknya ditemukan beberapa kendala atau permasalahan, khususnya terkait
dengan akses data dan pengelolaan data
informasi keuangan sekolah. Informasi
data sebagaimana fungsi dari sistem
informasi manajemen keuangan sekolah tentunya harus berlandaskan asas-
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asas informatif sehingga data yang hen-

atu kesatuan yang nyata dan merupa-

dak dipublikasikan bersifat menyelu-

kan suatu bentuk yang masih mentah

ruh dan dapat dimanfaatkan sebagai

yang belum dapat bercerita banyak se-

pengambilan sebuah langkah atau kebi-

hingga perlu diolah lebih lanjut melalui

jakan dalam pengangaran budgeting se-

suatu model untuk menghasilkan infor-

kolah sebagaimana yang diungkapkan

masi (Sutabri, 2016).

oleh Gordon B. Davis, bahwa informasi

Data empiris berupa persentase ke-

adalah data yang telah diproses menjadi

layakan dari software asisten sebagai pe-

suatu bentuk yang berarti bagi peneri-

rangkat lunak adminitrasi keuangan se-

manya dan bernanfaat bagi pengambil-

kolah. Persentase yang didapatkan di-

an keputusan saat ini atau mendatang

dasarkan pada sebaran angket yang

(A Rusdiana, 2018).

diberikan pada responden dalam pene-

Kemudahan akses menjadi salah sa-

litian, sehingga didapatkan hasil berupa

tu acuan dasar dalam memberikan ke-

data persentase kelayakan pendayagu-

mudahan dalam mengelola informasi.

naan software asisten dalam pengelolaan

Informasi adalah data yang sudah di-

adminitrasi keuangan sekolah sehingga

olah atau diproses sehingga menjadi su-

didapatkan data yang akan memberi-

atu bentuk yang memiliki arti bagi pe-

kan gambaran umum terkait kelayakan

nerima informasi yang memiliki nilai

pendayagunaan sistem administrasi se-

bermanfaat (A Rusdiana, 2018). Sumber

kolah berbasis software. Adapun kela-

informasi adalah data dan data me-

yakan pendayagunaan software asisten

rupakan kenyataan yang menggambar-

di Madrasah Aliyah Al-Mu’awanah ter-

kan suatu kejadian serta merupakan su-

dapat dalam tabel 1:

Tabel 1. Persentase Kelayakan Software Asisten Sebagai Perangkat Adminitrasi Keuangan
Sekolah Berdasarkan Sebaran Angket Terhadap Responden di Madrasah Aliyah Al-Mu’awanah.
Setuju
Tidak Setuju
No.
Pernyataan
orang
%
orang
%
1.
Software asisten meberikan kemudahan dalam proses input
25
83,33
5
16,67
data keuangan sekolah.
2.
Software asisten meberikan efisiensi waktu dalam proses input
27
90
3
10
data keuangan sekolah.
3.
Software asisten meberikan kemudahan dalam proses
24
80
6
20
rekapitulasi data keuangan sekolah.
4.
Software asisten memberikan akses yang mudah dalam proses
27
90
3
10
pencarian data keuangan sekolah.
5.
Software asisten meberikan kenyaman dalam transaksi
23
76,6
7
23,34
keuangan sekolah.

Tadbir Muwahhid, V4 N1 April 2020:13-20

18 Iqbal Bukhori, Imas Siti Rojab, Iwan Sopwandin, & Ara Hidayat
Pendayagunaan Software Asisten…
6.

Software asisten memberikan gambaran anggaran pengelolaan
data keuangan sekolah secara efektif.
7.
Software asisten mempermudah mengakumulasi data
keuangan sekolah.
8.
Software asisten memuat data secara akurat.
9.
Software asisten memiliki fungsi yang sejalan dengan
pengelolan keuangan sekolah.
10
Software asisten dapat membantu proses pengelolan keuangan
sekolah.
Total % Rata-rata

24

80

6

20

25

83,33

5

16,67

24

80

6

20

26

86,66

4

13,34

27

90

3

10

84

16

Berdasarkan data dalam tabel diatas terkait dengan butir pernyataan kelayakan software asisten sebagai pengelolaan data keuangan sekolah memberikan gambaran bahwa dari 30 responden yang telah dipilih sebagai subjek penelitian memberikan tanggapan yang
beragam dengan persentase akumulatif

Gambar 3. Tampilan Menu Utama Software
Asisten Versi Trial

kelayakan software asisten sebesar 84%.
Persentase kelayakan yang didapatkan
menunjukan bahwa pendayagunaan
software atau perangkat lunak keuangan
terkomputerisasai layak digunakan sebagai sistem baru di era digital ini untuk
mempermudah akses dan input data
informasi keuangan sekolah khususnya

Gambar 4. Database Software Asisten Software
Asisten Versi Trial

di Madrasah Aliyah Al-Mu’awanah.
Berikut ini tampilan usaer interface
dari software administrasi keuangan sekolah asisten:

Gambar 5. Form Database Pembayaran SPP
Software Asisten Versi Trial
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Dalam pelaksanaannya sistem in-

keuangan sekolah.

Arsip pendataan

formasi keuangan sekolah tentunya ha-

masih disimpan dalam bentuk hardco-

rus bersifat informatif dan mudah da-

py sehingga terdapat banyak tumpukan

lam mengaksesnya sehingga memper-

data file di ruang admintrasi sekolah

mudah dalam memberikan gambaran

yang memberikan gambaran bahwa

umum keuangan sekolah secara akurat,

pengelolaan data keuangan sekolah

efektif dan efisien. Software asisten

berbasis sistem manual kurang efektif

memberikan kemudahan dalam proses

dan efisien.

input dan rekapitulasi data, selain itu

Implementasi pendayagunaan soft-

data yang tersimpan berbasis database

ware asisten dalam proses manajemen

yang terkomputerisasi sehingga akses

informasi keuangan sekolah memberi-

pencarian informasi keuangan sekolah

kan gambaran positif, pernyataan ter-

yang sudah tersimpan menjadi lebih

sebut diperkuat dengan adanya respon

mudah dan bersifat informatif. Sejalan

yang baik dari responden. Berdasarkan

dengan apa yang diungkapkan oleh

sebaran angket yang telah diberikan

Jogiyanto Jogiyanto H.M, terkait dengan

terhadap responden didapatkan persen-

sifat informasi adalah sebagai hasil dari

tase kelayakan sebesar 84%. Persentase

pengolahan data dalam suatu bentuk

kelayakan yang didapatkan menunjuk-

yang lebih berguna dan lebih berarti

an bahwa pendayagunaan software atau

bagi penerimanya yang menggambar-

perangkat lunak keuangan terkompu-

kan suatu kejadian-kejadian nyata yang

terisasai

digunakan untuk pengambilan kepu-

perangkat lunak adminitrasi keuangan

tusan (A Rusdiana, 2018)..

sekolah khususnya di Madrasah Aliyah

SIMPULAN

Al-Mu’awanah. Dengan adanya software

Kesimpulan

layak

digunakan

sebagai

tersebut, pengelolaan keuangan yang

Dalam praktiknya pengelolaan keuangan di Madrasah Aliyah Al-Mu’awanah masih berbasis pada sistem data input manual sehingga dalam prosesnya
terdapat hambatan khususnya dalam
pengolahan data dan rekapitulasi data

didalamnya

terdapat

pengelolaan

pembiayaan madrasah akan menunjang
terselenggaranya proses pembelajaran
yang efektif dan mendukung tercapainya tujuan madrasah (Sopwandin, Reza,
Fathoni, & Hidayat, 2019).
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Implikasi
Di era digital yang sudah bebasis
teknologi tentunya pendayagunaan teknologi dalam mengelola keuangan sekolah mempermudah proses dan aktualisasi pengelolaan dan manajemen keuangan sekolah yang baik. Tuntutan zaman akan hadirnya inovasi baru dalam
mempermudah pekerjaan manusia tentunya menjadi alasan mendasar mengapa perlu adanyaa pendayagunaan
pengelolaan sistem informasi keuangan
yang sudah berbasis teknologi seperti
software asisten. Sehingga dalam prakteknya pengeloolaan sistem manajemen
keuangan sekolah akan berlangsung efektif dan efisien.
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