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1.    Pendahuluan 
Fasiltas TIK merupakan aset penting bagi pengembangan sebuah organisasi saat 

ini. Fasiltas TIK dapat menjadi nilai tambah bagi sebuah organisasi bila digunakan 

sesuai dengan  proses bisnis sebuah organisasi. Akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan Fasilitas TIK menjadi tidak efisien sebuah organisasi apabila tidak 

dimanfaatkan sebaik mungkin semua fitur yang ada. Pengadaan fasilitas TIK 

membutuhkan perncanaan yang baik dan disesuaikan dengan kebutuhan serta sumber 

daya manusia yang akan mengelola fasilitas TIK tersebut. 

Pada organisasi pendidikan pemanfaatan TIK harus direalisasikan untuk (a) 

pengelolaan pendidikan melalui otomasi sistem informasi manajemen dan akademik 

berbasis TIK, dan (b) sistem pengelolaan pembelajaran baik sebagai materi 

kurikulum, suplemen dan pengayaan maupun sebagai media dalam proses 

pembelajaran yang interaktif serta sumber-sumber belajar mandiri yang inovatif dan 

menarik. Dengan kata lain, pendayagunaan TIK dalam manajemen pendidikan dan 

proses pembelajaran bertujuan untuk memfasilitasi penyelenggara dan peserta 

pendidikan guna mendorong peningkatan kualitas pendidikan [1]. 

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional tahun 

2005-2009, untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satu yang perlu 

dilakukan adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang 

dilakukan melalui pendayagunaan TIK di bidang pendidikan yang mencakup peran 

TIK sebagai substansi pendidikan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, 

standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan 

pendidikan, dan infrastruktur pendidikan.  

Agar dapat mengetahui sejauh mana implementasi fasilitas TIK di bidang 

pendidikan, perlu dilakukan analisis terhadap pemanfaatan fasilitas TIK. Analisis 

pemanfaatan fasilitas TIK ini dilakukan untuk mengetahui tingkatan pemanfaatan 

fasilitas TIK di sekolah-sekolah yang dilakukan dengan menggunakan framework 

RMAF (Resiliency Maturity Assessment Framework) [2]. Melihat sekolah sebagai 

sebuah organisasi, framework RMAF merupakan salah satu model dan evaluasi untuk 

mengukur tingkat kematangan layanan TIK dilihat dari pemanfaatan fasilitas, 

teknologi, aplikasi dan data, personal, dan proses. Untuk melakukan analisis 

pemanfaatan fasilitas TIK, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk melihat 

tingkat kematangan pemanfaatan fasilitas TIK di bidang pendidikan adalah dengan 

menggunakan pendekatan Capability Maturity Model (CMM).  

Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah memiliki 40 Sekolah Menengah Atas 

(SMA) dan 33 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta. Selama ini 

pemerintah Kabupaten Boyolali belum melakukan penelitian tentang pemanfaatan 

fasilitas TIK di sekolah-sekolah pada umumnya khususnya pada SMA/SMK. 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Boyolali agar dapat diketahui sejauh mana 

level pemanfaatan fasilitas TIK di bidang pendidikan dengan pendeketan CMM, 

khususnya pada tingkatan SMA dan SMK baik Negeri maupun Swasta. Dengan 

demikian, dari hasil penelitian ini dapat diketahui level pemanfaatan, kendala, serta 

saran pengembangan dan perencanaan fasilitas TIK kedepannya pada SMA/SMK di 

Kabupaten Boyolali.. 
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2.   Tinjauan Pustaka 

Penelitian sebelumnya yang berjudul Using Information And Communication 

Technologies In School Improvement menjelaskan bahwa kemajuan didalam dunia 

ICT (Information Technology and Communication) atau dikenal dengan istilah TIK 

(Teknologi Informasi dan Komunikasi) dibutuhkan didalam dunia pendidikan untuk 

menyajikan pendidikan modern dengan lebih efisien. Fokus penelitian ini untuk 

melihat bagaimana TIK didalam dunia pendidikan kini telah menjadi subjek 

penelitian yang populer. Pengembangan dokumen pendidikan, manajemen 

pendidikan dan perpustakaan sekolah yang berbasis TIK sangat dibutuhkan. 

Penelitian ini menunjukan bagaimana penggunaan dan pemanfaatan fasilitas TIK oleh 

para pengajar sangat dibutuhkan dalam mendukung dunia pendidikan [4]. 

Penelitian lainnya yang berjudul Usage And Attitude Towards Ict Facilities: A 

Study Of The Students In Higher Education In India menjelaskan bahwa 

perkembangan dunia TIK memberikan kontribusi dalam pengembangan metode 

pendidikan. Perkembangan teknologi web (www) seiring dengan berkembangnya 

fasilitas TIK membuat inovasi baru didalam proses pembelajaran didalam dunia 

pendidikan tinggi. Penelitian ini menunjukan bahwa pelajar pada dunia pendidikan 

tinggi, saat ini memanfaatkan fasilitas TIK untuk meningkatkan performa dan prestasi 

belajar. Selain itu, pemanfaatan fasilitas TIK mengubah pola pikir dan cara belajar ke 

arah yang lebih moderen. Fasilitas TIK dianggap memiliki nilai positif yang 

mendukung peningkatan pengembangan dunia pendidikan [5].  

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, maka           didalam penelitian ini 

lebih berorientasi kepada analisis pemanfaatan fasilitas TIK didalam dunia 

pendidikan dengan pendekatan Capability Maturity Model untuk di analisis level 

pemanfaatan fasilitas TIK. Fasilitas TIK akan dimanfaatkan untuk mendukung setiap 

layanan dan proses yang ada pada sebuah organisasi.  Didalam dunia pendidikan 

khususnya, fasilitas TIK dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar, manajemen 

pendidikan, e-learning, e-library dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan  

dengan menggunakan RMAF (Resiliency Maturity Assessment Framework) dan 

pendekatan CMM untuk mengukur tingkat pemanfaatan fasilitas TIK di sekolah, 

dengan fokus penelitian berada pada SMA/SMK yang berada di Kabupaten Boyolali..  

 

Fasilitas TIK 

Menurut Pusat Kurikulum Dinas Pendidikan Nasional, Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) mencakup dua aspek, yaitu Teknologi Informasi dan Teknologi 

Komunikasi. Teknologi Informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, 

penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi 

komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk 

memproses dan mentrasfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Karena itu, 

penguasaan TIK berarti kemampuan memahami dan menggunakan alat TIK secara 

umum termasuk komputer (Computer literate) dan memahami informasi (Information 

literate).  

TIK adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, 

mengelola dan mendistribusikan informasi. Defenisi umum TIK adalah komputer, 

internet, telepon, televisi, radio, dan peralatan audiovisual [6]. 
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TIK merupakan perangkat hardware dan software yang melakukan tugasnya 

untuk mendukung kehidupan individu maupun masyarakat [7].  

Dari beberapa definisi TIK di atas, konsep dan pemahaman TIK sangat luas. TIK 

tidak hanya terbatas kepada hardware dan software, akan tetapi mencakup aplikasi, 

teknologi jaringan (intranet dan internet) yang dimanfaatkan untuk berkomunikasi 

dan mengelola informasi.. 

 

Pandangan Umum Penggunaan TIK di Dunia Pendidikan 

Ada beberapa tools utama TIK yang berpengaruh di dalam dunia pendidikan. 

Dijelaskan kemudian, banyak fasilitas pendidikan yang kini telah tergantikan oleh 

fasilitas TIK disekolah, misalnya buku telah tergantikan dengan kehadiran flashdisk 

dan overhead projector kini tergantikan dengan kehadiran data projector.    

Lebih lanjut, ada beberapa komponen TIK yang mendukung dunia pendidikan 

antara lain [4]: 

1. Komputer (Computer)  

Komputer merupakan komponen utama didalam dunia TIK. Komputer kini 

digunakan didunia pendidikan. Hampir sebagian besar sekolah kini telah 

memiliki lab komputer. Lab komputer dimanfaatkan untuk TIK sendiri dan 

program pendidikan lainnya di sekolah. Selain itu, oleh guru untuk 

mempersiapkan pelajaran yang akan disampaikan dan didalam proses belajar 

mengajar.  

2. Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak merupakan salah satu fasilitas TIK yang mendukung dunia 

pendidikan. Tosun dan Baris mengatakan bahwa banyak negara didunia kini 

bekerja sama dengan beberapa perusahaan software besar TIK seperti Microsoft, 

Macromedia, dan lain-lain untuk kepentingan pendidikan sehingga memperoleh 

lisensi dengan biaya yang relatif lebih murah. Selain itu, banyak juga software 

yang bersifat open source yang kini banyak digunakan disekolah-sekolah. 

3. Data Proyektor (Data Projector) 

Data Proyektor hadir menggantikan overhead projector yang digunakan didalam 

dunia pendidikan di masa lalu. Data projector digunakan seiring dengan 

berkembangannya komputer, sehingga dokumen pendidikan yang dibuat dengan 

menggunakan komputer dapat ditampilkan dengan menggunakan Data projector.  

4. Tools berbasis internet dan web (Internet and Web Based Tools) 

Perkembangan teknologi jaringan (internet) akhir-akhir ini juga diimbangi 

dengan peningkatan kecepatan koneksi dan bandwith yang juga meningkat. 

Sehingga kini, fasilitas TIK berupa internet kini dimanfaatkan untuk dunia 

pendidikan. Representasi text-based kini tergantikan dengan audio dan animasi 

didalam dunia pendidikan. Kemudian, konsep text-based assignment yang 

diberikan di sekolah kini telah berubah menjadi konsep on-line assignment. 

Transformasi  proses belajar mengajar (learning and teaching) kini berubah 

menjadi konsep belajar jarak jauh (distance learning), training, dan mobile 

learning. 
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TIK dan Sistem Manajemen Sekolah di Indonesia 

Seiring dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah, pengelolaan pendidikan 

pada tingkat sekolah juga mengalami perubahan mendasar melalui gagasan penerapan 

pendekatan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang dianggap sebagai paradigma 

baru dalam pengoperasian sekolah. Pendekatan ini memberi peran yang lebih luas 

kepada sekolah. Dengan kata lain, pendekatan ini memberikan otonomi lebih besar 

kepada sekolah sehingga manajemen sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar 

dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Untuk itu, MBS 

bertujuan untuk meningkatkan semua kinerja sekolah (efektivitas, kualitas/mutu, 

efisiensi, inovasi, relevansi, dan pemerataan serta akses pendidikan dalam rangka 

peningkatan mutu). 

Dengan pemanfaatan TIK, tenaga kependidikan dan stakeholders didalam 

sekolah dapat meningkatkan manajemen sekolah dan aliran informasi yang efisien 

untuk mendukung pencapaian standar nasional pendidikan dan proses desentralisasi 

pendidikan di Indonesia sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1. 

 

TIK DI SEKOLAH

Standar Nasional Pendidikan 

Mutu Tenaga 

Pendidik dan 

Siswa

Manajemen dan 

Proses 

Pembelajaran

Database 

Pendidikan

 
Gambar 1.  Skema penerapan TIK di sekolah dalam kaitannya dengan pencapaian standar 

nasional pendidikan (Noni, 2009). 

 

Implementasi RMAF (Resiliency Maturity Assesment Framework) didunia 

Pendidikan 

RMAF (Resilent Maturity Assesment Framework) merupakan salah satu 

framework untuk melakukan penilaian terhadap kematangan layanan IT (Information 

Technology) atau dikenal dengan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) bagi 

sebuah organisasi. RMAF memiliki 6 layer kunci untuk menentukan tingkat 

kematangan layanan TIK bagi sebuah organisasi, yaitu Strategy, 

People/Organization, Process, Applications and Data, Technologies  and Facilities 

[2].  
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Gambar 2. IBM Resilience Maturity Asset Framework: Identifies areas of vulnerability at 

each layer of the business (IBM) 

 

Lebih lanjut, dapat dijelaskan implementasi setiap layer utama RMAF pada 

sekolah sebagai sebuah organisasi antara lain, terkecuali layer strategy and vision : 

 Fasilitas (Facilities) 

Merupakan fasilitas TIK yang tersedia di sekolah. Fasilitas TIK yang ada di 

sekolah dimanfaatkan sebagaimana fungsinya untuk mendukung proses belajar 

mengajar dan manajemen/adminstrasi sekolah. Mengacu pada bab sebelumnya, 

yang termasuk kategori fasilitas TIK disekolah antara lain misalnya 

komputer/laptop, lcd/projektor, scanner, printer, tv, radio, dan lain-lain.  

 Teknologi (Technology)  

Merupakan teknologi TIK yang mendukung proses belajar mengajar maupun 

proses administrasi/manajemen berbasis TIK. Penerapan teknologi jaringan 

intranet di sekolah dan jaringan internet, akan mendukung proses belajar 

mengajar terutama sebagai bahan referensi bagi guru di sekolah untuk 

menambahkan materi berupa text maupun video yang bersumber dari internet. 

Selain itu, siswa di sekolah pun dapat memanfaatkan teknologi jaringan untuk 

sharing data/materi pelajaran di sekolah dan sebagai alat belajar mandiri. 

 Aplikasi dan Data (Application and Data) 

Merupakan program aplikasi dan data yang sudah digunakan di sekolah untuk 

membantu proses  belajar mengajar. Banyak program pendidikan yang telah 

dikembangkan sehingga membuat proses pembelajaran didunia pendidikan 

semakin menarik. Selain itu, banyak program dan aplikasi khusus yang memang 

sengaja dikembangkan untuk proses adminstrasi/manajemen pendidikan. Banyak 

sekali sistem informasi manajemen sekolah dikembangkan untuk membuat 

proses manajemen/administrasi disekolah menjadi lebih efektif dan efisien.  

 Proses (Process) 

Merupakan proses akademik dan manajemen pendidikan yang berjalan di 

sekolah. Dalam kaitannya dengan TIK, proses yang dimaksudkan disini adalah 
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proses akademik yang berjalan pada SMA/SMK. TIK hadir sebagai tools yang 

mengakomodasi proses yang berjalan secara manual menjadi proses yang 

terkomputerisasi.  

 Personal/Organisasi (People/Organization) 

Merupakan personal didalam sekolah yang memiliki kemampuan menggunakan 

fasilitas TIK di sekolah. Didalamnya merupakan komponen orang-orang yang 

mengelola sekolah seperti para guru, siswa, pegawai dan staff sekolah. 

 

CMM (Capability Maturity Model) 

Maturity model di desain sebagai profil dari IT processes yang merupakan 

penggambaran kondisi perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang. Maturity 

model menggunakan suatu metode penilaian sedemikian rupa sehingga suatu 

organisasi dapat menilai dirinya sendiri dari non-existence ke optimised (dari 0 ke 5). 

Pendekatan ini dikembangkan dari maturity model yang digunakan oleh Software 

Engineering Institute untuk menilai kemapanan pengembangan. 

Pengembangan E2-CMM (Education Engineering Capability Maturity Model) 

untuk digunakan di bidang pendidikan, didefinisikan 5 komponen utama didalam 

CMM antara lain : 

 Maturity Levels: Setiap maturity level menindikasikan kemampuan proses 

pendidiakan yang diharapkan pada level tersebut.  

 Process Capabilities: Kemampuan proses menggambarkan berbagai hasil yang 

diharapkan dari impmentasi dan pengelolaan proses pendidikan. 

 Key Process Areas: Setiap maturity level mencakup sejumlah area key process 

yang mendefinisikan sejumlah kegiatan  yang dikenal dengan key practices yang 

secara bersama-sama mencapai tujuan yang ditetapkan pada level tersebut. 

 Goals: Tujuan adalah key practice yang terkait dengan area key process dan juga 

menunjukan ruang lingkup, batasan dan tujuan dari area key process. Key 

practice yang digunakan akan menentukan apakah organisasi pendidikan telah 

menerapkan area key process.  

 Key Practices: Key practices menggambarkan aktifitas dan infrastruktur yang 

dibutuhkan secara efektif.  

Kemudian lebih lanjut ISAC Foundation memetakan status kematangan proses-

proses teknologi informasi dalam skala 0–5. Penjelasan lebih rinci mengenai skala 0–

5 sebagai berikut : 
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Level 1:

Initial

Level 2:

Repeatable

Level 3:

Defined

Level 4:

Managed

Level 5:

Optimized

Disciplined 

process

Standard 

consistent process

Predictable 

process

Continously 

improving process

Project 

management

Engineering 

management

Quantitive 

management

Change 

management

 
Gambar 3. The Five Stages or Maturity Levels of the Capability Maturity Model . (ISAC 

Foundation) 

 

 Skala 0 : Non-Existance; Sama sekali tidak ada proses IT yang diidentifikasi. 

Perusahaan belum menyadari adanya isu yang harus dibahas. 

 Skala 1 : Initial; Perusahaan sudah mulai mengenali proses teknologi informasi 

di perusahaannya, belum ada standarisasi, dilakukan secara individual, dan tidak 

terorganisasi. Terdapat bukti yang memperlihatkan perusahaan telah menyadari 

adanya isu yang perlu dibahas. Tidak ada proses yang baku; sebagai gantinya ada 

pendekatan khusus (adhoc) yang cenderung diterapkan per kasus. Pendekatan 

manajemen secara keseluruhan masih belum terorganisasi. 

 Skala 2 : Repeatable but Intuitive; Perusahaan sudah mulai memilliki prosedur 

dalam proses teknologi informasi tetapi tidak ada pelatihan dan komunikasi 

formal tentang prosedur standar tersebut. Tanggung jawab terhadap proses 

tersebut masih dibebankan pada individu dan tingkat ketergantungan pada 

kemampuan individu sangat besar sehingga terjadi kesalahan. 

 Skala 3 : Defined Process; Prosedur di perusahaan sudah distandarisasi, 

terdokumentasi, dan dikomunikasikan melalui pelatihan tetapi implementasi 

masih tergantung pada individu apakah mau mengikuti prosedur tersebut atau 

tidak. Prosedur yang dibuat tersebut tidak rumit, hanya merupakan formalisasi 

kegiatan yang sudah ada. 

 Skala 4 : Managed and Measurable; Perusahaan dapat mengukur dan memonitor 

prosedur yang ada sehingga mudah ditanggulangi jika terjadi penyimpangan. 

Proses yang ada sudah berjalan dengan baik dan konstan. Otomasi dan perangkat 

teknologi informasi yang digunakan terbatas. 

 Skala 5 : Optimized; Proses yang ada sudah mencapai best practice melalui 

proses perbaikan yang terus menerus. Teknologi informasi sudah digunakan 

terintegrasi untuk otomatisasi proses kerja dalam perusahaan, meningkatkan 

kualitas, efektivitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perusahaan.. 

 

Capability Maturity Model untuk pemanfaatan fasilitas TIK SMA/SMK 

Berbicara tentang tingkat kematangan pemanfaatan fasilitas TIK di sekolah, 

perlu kita tinjau kembali tujuan penerapan fasilitas TIK di Indonesia menurut 
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DEPDIKNAS. Tujuan utama dari penerapan fasilitas TIK di Indonesia adalah untuk 

mewujudkan proses belajar mengajar dan sistem manajemen sekolah berbasis TIK, 

yang sudah dijabarkan tahapan implementasinya pada bab 2.4 sebelumnya. 

Process of 

Academic 

Management

Expected 

Result of 

Process

Process 

Attributes 

Results

Maturity 

Scale

 
Gambar 4. Tahapan Memperoleh Tingkat Kematangan (Silva, Cabral dan Mendes, 2011) 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini untuk memperoleh skala kematangan 

layanan TIK didalam dunia pendidikan, terlebih dahulu harus dipahami proses 

akademik yang berjalan, kemudian hasil apa yang diharapkan dari proses akademik 

tersebut dan proses atribut apa saja yang dihasilkan. Dengan demikian, dapat 

ditentukan maturity scale (skala kematangan) dari sebuah proses akademik 

manajemen [8].  

Berkaitan didalam penelitian ini, Modul Pelatihan Pengembangan Dan 

Pemanfaatan Konten  Jardiknas, DEPDIKNAS mengatakan didalam blue print TIK 

untuk pendidikan, fungsi-fungsi TIK digambar sebagai sebuah bangunan gedung. 

Terdiri dari pondasi, tiang, dan atap, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini [9]. 

 
Gambar 5. Peranan TIK di Sekolah Modern (Siahaan, 2009) 

 Pertama-tama,  dapat kita lihat bahwa TIK berfungsi sebagai gudang 

ilmu pengetahuan, dapat berupa referensi berbagai ilmu pengetahuan yang 
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tersedia dan dapat diakses melalui fasilitas TIK, pengelolaan pengetahuan, 

jaringan pakar, jaringan antara institusi pendidikan, dll. 

 
Gambar 6. Transformasi TIK sebagai Gudang Ilmu Pengetahuan (Siahaan, 2009) 

 Kedua, fungsi TIK sebagai alat bantu pembelajaran dapat berupa alat bantu 

mengajar bagi guru, alat bantu belajar bagi siswa, serta alat bantu interaksi 

antara guru dengan siswa. 

 
Gambar 7. Transformasi TIK sebagai alat bantu pembelajaran. (Siahaan, 2009) 

 Ketiga, fungsi TIK sebagai fasilitas pendidikan di sekolah dapat berupa pojok 

internet, perpustakaan digital, kelas virtual, lab multimedia, papan elektronik, 

dll. 

 
Gambar 8. Transformasi TIK sebagai fasilitas pendidikan (Siahaan, 2009) 
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1. Atribut Proses Akademik dan Manajemen SMA/SMK 

Berikut merupakan beberapa standar proses akademik yang ada di SMA/SMK : 

 Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

 Absensi (Kehadiran dan Ketidakhadiran siswa) 

 Proses, Ketentuan dan Laporan Penilaian 

 Sanksi 

 Proses Ulangan dan Ujian 

 Pelaksana Ulangan, Ujian dan Remedial 

 Kenaikan Kelas dan Kelulusan 

 Penjurusan 

 Hak dan Kewajiban Siswa Menggunakan Fasilitas Belajar 

 Layanan Konsultasi Siswa 

 Mutasi Siswa  

Kemudian konsep manajemen sekolah berdasarkan proses manajemen yang 

dicanangkan oleh Depdiknas antara lain sebagai berikut : 

 Manajemen pembelajaran atau kurikulum. Meliputi penyusunan program 

tahunan, kalender pendidikan, program satuan pembelajaran, jadual kegiatan 

sekolah, serta evaluasi proses dan hasil kegiatan pembelajaran yang dapat 

dilakukan berbasis TIK. 

 Manajemen kesiswaan. Meliputi perencanaan penerimaan dan penerimaan 

siswa baru. Pengawasan, berupa pemantauan siswa dan penilaian siswa 

berbasis TIK. 

 Manajemen personalia. Meliputi penyusunan formasi guru, pemantauan dan 

penilaian kinerja guru berbasis TIK. 

 Manajemen sarana prasarana. Meliputi analisis kebutuhan sarana 

prasarana,perencanaan dan pengadaan sarana prasarana sekolah serta 

pemantauan kinerja penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah 

berbasis TIK. 

 Manajemen keuangan. Meliputi perencanaan rencana anggaran dan 

pendapatan sekolah (RAPBS). Pemantauan terhadap keuangan sekolah dan 

penilaian terhadap kinerja manajemen keuangan di sekolah berbasis TIK. 

 Manajemen layanan khusus. Meliputi pengelolaan koperasi sekolah, unit 

kesehatan sekolah, ekstrakurikuler, tabungan, kantin, dan layanan khusus 

lainnya serta pengawasan, meliputi pemantauan program layanan khusus dan 

penilaian kinerja program layanan khusus bagi warga sekolah berbasis TIK. 

 

2.  Pengembangan Index Model Maturity Scale (Skala Kematangan) 

Pemanfaatan Fasilitas TIK di SMA/SMK 

Skala kematangan pemanfaatan fasilitas TIK merupakan tolak ukur yang 

digunakan untuk menilai pemanfaatan fasilitas TIK di sekolah. Mengacu pada 

pembahasan-pembahasan sebelumnya, dalam penelitian ini, penulis mengembangkan 

sebuah model maturity scale yang dijadikan acuan penentuan level/tingkat 

pemanfaatan fasilitas TIK di SMA/SMK di kabupaten Boyolali. Penentuan skala 

kematangan ini berdasarkan hasil analisa terhadap proses akadamik manajemen yang 
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dibahas pada bab-bab sebelumnya sehingga pada akhirnya peneliti melakukan analisa 

dan  mendefinisikan skala kematangangan pemanfaatan fasilitas TIK disekolah antara 

lain sebagai berikut : 
Tabel 1. Deskripsi Skala Kematangan Pemanfaatan Fasilitas TIK di SMA/SMK 

Tingkat 

Kematangan 

Deskripsi  Atribut Proses dan 

Manajemen Akademik 

Level 0 - Not 

Existance 

TIK sama sekali belum dimanfaatkan untuk 

proses belajar mengajar 

 

Level 1 - 

Initial 

Sekolah sudah menggunakan fasilitas TIK  

didalam proses belajar mengajar dikelas. TIK 

 yang dimaksudkan disini adalah 

penggunaan Laptop dan LCD Projector 

untuk kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan program presentasi. 

1. Penggunaan TIK didalam 

proses belajar mengajar. 

 

Level 2 - 

Repeatable 

Sekolah sudah mulai menentukan standar 

prosesdur pembelajaran berbasis TIK. Proses 

pembelajaran sudah mulai dilakukan dengan 

audio, video dan animasi (multimedia 

learning) serta mengambil referensi ilmu 

pengetahuan terkini dari internet (internet 

based content) 

1. Pemanfaatan TIK sebagai 

gudang ilmu pengetahuan 

2. Pemanfaatan TIK sebagai 

alat pembelajaran. 

3. Pemanfaatan TIK sebagai 

fasilitas pendidikan di 

sekolah 

Level 3 - 

Defined 

Process 

Sekolah sudah menetapkan standarisasi 

pembelajaran berbasis multimedia dan 

referensi ilmu pengetahuan terkini dari 

internet. Mulai dilakukan dokumentasi 

dokumen pelajaran dan pengelolaan 

administrasi sekolah dengan menggunakan 

program aplikasi. 

1. Standarisasi pembelajaran 

berbasis multimedia. 

2. Standarisasi dokumen 

pendidikan. 

Level 4 - 

Managed and 

Measurable 

Sekolah sudah mengembangkan sistem 

informasi manajemen sekolah yang 

mengintegrasikan dokumen pendidikan, dan 

proses adminstrasi/manajemen pendidikan 

berbasis TIK. Sistem informasi manajemen 

sekolah sudah mengintegrasikan modul-

modul database dokumen pelajaran, 

manajamen kurikulum, personalia, 

kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana 

serta layanan khusus di sekolah. 

1. Pemanfaatan TIK sebagai 

fasiltas manajemen sekolah. 

Level 5 - 

Optimized 

Sekolah mulai melakukan optimisasi sistem 

informasi manajemen sekolah. 

Pengembangan sistem informasi manajemen 

sekolah dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan sekolah di masa mendatang. 

1. Optimasi pemanfaatan TIK 

sebagai fasilitas manajemen 

sekolah dan fasilitas belajar 

mengajar di sekolah. 

 

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat pengembangan model maturity scale 

yang dikembangkan didalam penelitian ini untuk menentukan skala pemanfaatan 

fasilitas TIK pada level SMA/SMK. Model tersebut dikembangkan dari Maturity 

Scale of of the Maturity Model for Academic Process Management  [8]. Setiap 

tingkatan maturity scale ditentukan sesuai dengan atribut proses manajamen 

akademik yang berjalan di SMA/SMK. Untuk menentukan maturity scale tersebut 

dilakukan survey dan wawancara langsung sehingga diketahui setiap atirbut proses 

atribut akademik maupun manajamen berbasis TIK yang sudah diimplementasikan di 

sekolah. 
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3.  Metodologi Penelitian 

Penelitian akan di lakukan pada SMA/SMK di Kabupaten Boyolali, Propinsi 

Jawa Tengah. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti akan melakukan survey 

secara langsung untuk mendapatkan data dan bukti pemanfaatan fasilitas TIK pada 

SMA/SMK di kabupaten Boyolali. Untuk menentukan besarnya sampel didalam 

penelitian ini menggunakan purposiv sampling. Dengan demikian sampel penelitian 

yang ditetapkan didalam penelitian ini berdasarkan data tingkat kelulusan SMA/SMK 

Kabupaten Boyolali yang bersumber dari http://disdikpora-boyolali.info/ dipilih 1 

SMA dan 1 SMK berdasarkan klasifikasi tingkat kelulusan antara lain : 

1. SMA Negeri 1 Boyolali (Tingkat Kelulusan 100%) 

2. SMK Negeri 1 Boyolali (Tingkat Kelulusan 100%) 

3. SMA Negeri 1 Cepogo  (Tingkat Kelulusan 86.7%) 

4. SMK Negeri 1 Mojosongo (Tingkat Kelulusan 89.85%) 

5. SMA Negeri 1 Ampel (Tingkat Kelulusan 71.04%) 

6. SMA Bhinneka Karya 04 Ampel (Tingkat Kelulusan 64.52%) 

Kemudian untuk teknik analisis data didalam penelitian ini adalah teknik mixed 

method. Mixed method adalah sebuah pendekatan metode campuran dimana peneliti 

mengumpulkan, menganalisis dan  mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif 

dalam satu penelitian [10]. 

 

4. Hasil Implementasi dan Analisis 
Pada bab ini akan dijelaskan hasil analisis data hasil survey dan wawancara 

untuk menentukan hasil analisis tingkat kematangan (maturity scale) pemanfaatan 

fasilitas TIK dengan pendekatan Capability Maturity Model. 

 

Data Informasi Umum Sekolah 

Berikut merupakan profil 6 sekolah secara umum yang dijadikan objek didalam 

penelitian ini antara lain : 
Tabel 2. Data Informasi Umum Sekolah 

No Nama Sekolah Alamat Sekolah Jumlah 
Siswa 

Jumlah 
Guru 

Alamat Website 

1 SMA Negeri 1 Boyolali Jln. Kates No 8. Boyolali 288 60 www. Sman1-
boyolali.sch.id 

2 SMK Negeri 1 Boyolali Jln. Perintis Kemerdekaan 
Boyolali. 

1011 69 http://smkn1boyolali.sch.id/ 

3 SMA Negeri 1 Cepogo Jln. Raya Cepogo KM 8. 391 37 Belum ada 

4 SMK Negeri 1 Mojosongo Jln. Boyolali  - Solo Km 2 
Tegalwire, Mojosongo 

1274 126 http://smkn1-mjs.sch.id55 

5 SMA Negeri 1 Ampel Jln. Pantaran KM 1 Ampel. 303 42 http://sman1ampel.com 

6 SMK BK 04 Ampel Jln. Farming Tukangan 
Ampel 

159 27 Belum ada 

 

Berikut merupakan data inventaris fasilitas TIK yang dimiliki oleh masing-

masing sekolah : 
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Tabel 3.  Data Inventaris Fasilitas TIK 
No Nama Fasiltas SMAN I 

Boyolali 
SMKN I 
Boyolali 

SMKN I 
Mojosongo 

SMAN  I 
Cepogo 

SMAN I 
Ampel 

SMK BK 
4 Ampel 

1 Laptop dan Komputer 76 Unit 150 Unit 64 Unit 38 Unit 33 Unit 38 Unit 
2 LCD Projector 34 Unit 30 Unit 15 Unit 6 Unit 3 Unit 4 Unit 
3 Jaringan Intranet Sudah Sudah Sudah Sudah Belum Belum 
4 Jaringan Internet 3 Mb 6 Mb 2Mb 2 Mb 512 Kbps 256 Kbps 
5 Televisi 5 Unit 7 Unit 5 Unit 5 Unit 1 Unit 1 Unit 
6 Radio 2 Unit 7 Unit 3 Unit 5 Unit 2 Unit 1 Unit 
7 Laboratorium Komputer 1 Unit 7 Lab 2 Unit 1 Lab 1 Lab 1 Lab 

9 Web Sistem Informasi 
Manajemen Sekolah 

Ada Ada Ada Ada (Non 
aktif) 

Ada Belum 
Ada 

10 Guru IT 2 Orang 11 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 1 Orang 

 

Penentuan Model Skala Kematangan dengan Pendekatan Capability Maturity 

Model (CMM) di SMA/SMK Kabupaten Boyolali. 

Berdasarkan tahapan untuk memperoleh tingkat kematangan pemanfaatan 

fasilitas TIK untuk proses akademik manajemen yang dibahas pada bab sebelumnya 

meliputi 4 tahapan pengembangan yaitu  antara lain: 

1.  Proses Manajemen Akademik Berbasis TIK 

2.  Hasil yang di harapkan dari proses penerapan manajemen akademik berbasis 

TIK. 

3.  Atribut proses manajamen akademik berbasis TIK 

4.  Skala kematangan pemanfaataan fasilitas TIK untuk proses manajemen 

akademik. 

 

Proses Manajemen Akademik Berbasis TIK di SMA/SMK. 

Proses manajemen akademik berbasis TIK didalam sekolah modern                

meliputi : 

1. TIK sebagai gudang ilmu pengetahuan 

2. TIK sebagai alat bantu pembelajaran 

3. TIK sebagai fasilitas pendidikan di sekolah 

Sementara itu untuk penerapan TIK di bidang manajemen pendidikan mengacu 

pada  Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas, meliputi:  

1. manajemen kurikulum berbasis TIK;  

2. manajemen personalia berbasis TIK;  

3. manajemen kesiswaan berbasis TIK;  

4. manajemen keuangan berbasis TIK;  

5. manajemen perawatan preventif sarana dan prasarana sekolah berbasis TIK. 

 

Hasil Yang di Harapkan dari penerapan Manajemen Akademik Berbasis TIK di 

SMA/SMK. 

Pemanfaatan atau penggunaan TIK di bidang pendidikan, khususnya di 

Kabupaten Boyolali mengacu kepada visi dan misi yang harus dicapai sesuai dengan 

standar Departemen Pendidikan Nasional : 

 Perluasan dan pengembangan infrastruktur dan konektifitas TIK 

 Pemberdayaan TIK pada proses belajar dan mengajar (e-learning). 
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 Pemberdayaan TIK dalam proses administrasi dan manajemen pendidikan           

(e-administration). 

 Peningkatan skill, literasi dan kompetensi pada guru dan siswa di bidang TIK. 

 Pengembangan tata kelola TIK yang berkesinambungan. 

Visi dan misi diatas merupakan acuan utama yang digunakan sebagai patokan 

dalam mengarahkan pemanfaatan fasilitas TIK didalam proses manajemen akademik 

di sekolah di SMA/SMK Kabupaten Boyolali. 

 

Atribut Hasil Proses Manajemen Akademik Berbasis TIK (ICT Attributes of 

Processes Results) di SMA/SMK Kabupaten Boyolali. 
Untuk memperoleh skala kematangan pemanfaatan fasilitas TIK di SMA/SMK 

Kabupaten Boyolali, dilakukan survey dan wawancara terhadap guru dan siswa pada 

masing-masing sekolah yang dijadikan sampel penelitian berdasarkan proses 

manajemen akademik berbasis TIK. Dengan melakukan survey dan wawancara 

langsung pada stakeholder yang berkaitan dengan objek penelitian, diperoleh data 

yang valid tentang pemanfaatan faslitias TIK di SMA/SMK pada Kabupaten 

Boyolali.  

 Berdasarkan pemahaman di atas, berikut disajikan data hasil survey yang 

dilakukan : 

1) Analisis Data Pemanfaatan Fasilitas TIK Sebagai Gudang Ilmu Pengetahuan. 

 Berikut disajikan data hasil survey dan wawancara pemanfaatan fasilitas TIK 

sebagai gudang ilmu pengetahuan : 
Tabel 4. Data Pemanfaatan Fasilitas Sabagai Gudang Ilmu Pengetahuan 

NO 

P
em

an
fa

at
an

 
fa

si
lit

as
 

T
IK

 

S
eb

ag
ai

 
G

u
d

an
g

 
Ilm

u
 

P
en

g
et

ah
u

an
 

 

Nama Sekolah Presentase Rata-Rata 

 1 SMA Negeri 1 
Boyolali 

75% 

 2 SMK Negeri 1 
Boyolali 

70.71% 

 3 SMA Negeri 1 
Cepogo 

26.42% 

 4 SMAK Negeri 1 
Mojosongo 

64.28% 

 5 SMA Negeri 1 Ampel 35% 

 6 SMK BK 04 Ampel 30% 

Persentase Rata-Rata Semua 
Sekolah 

50.23% 

 Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa persentase rata-rata  

pemanfaatan fasilitas TIK sebagai gudang ilmu pengetahuan pada 6 SMA/SMK di 

Kabupaten Boyolali adalah 50.23%. Persentase tersebut diperoleh dari perbandingan 

pemanfaatan TIK sebagai gudang ilmu pengetahuan yang sudah diterapkan oleh 

semua guru pada berbanding dengan jumlah mata pelajaran yang diajarkan dikelas.  

Berbicara tentang TIK sebagai gudang ilmu pengetahuan berhubungan dengan 

pemanfaatan TIK didalam proses belajar mengajar dapat berupa referensi berbagai 

ilmu pengetahuan, wahana pengembangan kurikulum, pusat pengembangan materi 

ajar di sekolah dan lain lain. 

 

Analisis Data Pemanfaatan Fasilitas TIK Sebagai Alat Bantu Pembelajaran. 
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Berikut disajikan data hasil survey dan wawancara pemanfaatan fasilitas TIK 

sebagai alat bantu pembelajaran di SMA/SMK Kabupaten Boyolali : 

 
Tabel 5. Pemanfaatan Fasilitas TIK sebagai alat bantu pembelajaran. 

NO 

P
em

an
fa

at
an

 
fa

si
lit

as
 

T
IK

 

S
eb

ag
ai

 
A

la
t 
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an
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P
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b
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an
 

 

Nama Sekolah Presentase Rata-Rata 

 1 SMA Negeri 1 
Boyolali 

70% 

 2 SMK Negeri 1 
Boyolali 

63.84% 

 3 SMA Negeri 1 
Cepogo 

28.07% 

 4 SMAK Negeri 1 
Mojosongo 

47.3% 

 5 SMA Negeri 1 Ampel 25.38% 

 6 SMK BK 04 Ampel 9.23% 

Persentase Rata-Rata Semua 
Sekolah 

40.64% 

 Pada tabel 5 diatas dapat dilihat rata-rata pemanfaatan fasilitas TIK sebagai alat 

bantu pembelajaran di Kabupaten Boyolali adalah sebesar 40.64%. Persentase 

tersebut diperoleh dari perbandingan penggunaan fasilitas TIK oleh para guru 

maupun para siswa dengan jumlah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. 

Berbicara tentang TIK sebagai alat bantu pembelajaran, berhubungan dengan 

pemanfaatan TIK oleh para guru sebagai alat bantu pembelajaran berbasis multimedia 

didalam kelas, alat bantu interaksi antara guru dan siswa dan sebagai alat bantu siswa 

untuk belajar mandiri. 

 

Analisis Pemanfaatan TIK Sebagai Fasilitas Pendidikan di Sekolah. 

Berikut disajikan data hasil survey dan wawancara pemanfaatan fasilitas TIK 

sebagai fasilitas pendidikan di sekolah pada SMA/SMK Kabupaten Boyolali:  
Tabel 6. Pemanfaatan TIK Sebagai Fasilitas TIK di Sekolah 

NO 

P
em

an
fa

at
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fa

si
lit
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T
IK

 

S
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 d
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S
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o
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h
 

 

Nama Sekolah Presentase Rata-Rata 

 1 SMA Negeri 1 
Boyolali 

52.2% 

 2 SMK Negeri 1 
Boyolali 

48.3% 

 3 SMA Negeri 1 
Cepogo 

20.5% 

 4 SMAK Negeri 1 
Mojosongo 

20.5% 

 5 SMA Negeri 1 Ampel 17.22% 

 6 SMK BK 04 Ampel 5.56% 

Persentase Rata-Rata Semua 
Sekolah 

27.40 

Berdasarkan tabel 6 diatas, dapat dilihat rata-rata persentase pemanfaatan TIK 

sebagai fasilitas pendidikan disekolah pada 6 SMA/SMK di Kabupaten Boyolali 

adalah 27.40%. Persentase tersebut diperoleh dari persentase jumlah siswa dan guru 

dalam menggunakan fasilitas TIK di sekolah.  

 

Analisis Pemanfaatan TIK Sebagai Fasilitas Manajemen Pendidikan di Sekolah. 
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Berikut disajikan data hasil survey dan wawancara pemanfaatan fasilitas TIK 

sebagai fasilitas manajemen pendidikan di sekolah pada SMA/SMK Kabupaten 

Boyolali:  

 

 
Tabel 7. Pemanfaatan TIK Sebagai Fasilitas Manajemen Pendidikan di Sekolah 

NO 

P
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Nama Sekolah Presentase Rata-Rata 

 1 SMA Negeri 1 
Boyolali 

41.67% 

 2 SMK Negeri 1 
Boyolali 

60% 

 3 SMA Negeri 1 
Cepogo 

41.67% 

 4 SMAK Negeri 1 
Mojosongo 

41.67% 

 5 SMA Negeri 1 
Ampel 

41.67% 

 6 SMK BK 04 Ampel 33.33% 

Persentase Rata-Rata Semua 
Sekolah 

43.33% 

 

Berdasarkan tabel 7 diatas, dapat dilihat bahwa pemanfaatan TIK sebagai 

fasilitas manajemen pendidikan di sekolah pada 6 SMA/SMK di Kabupaten Boyolali 

adalah 43.33%. Dimana presentase tertinggi pada SMK Negeri 1 Boyolali 60%, 

sedangkan presentase paling rendah yaitu 33.3 % pada SMK BK 04 Ampel.  

 

Analisis Skala Tingkat Kematangan Pemanfaatan Fasilitas TIK untuk 

Manajemen Akademik Berbasis TIK di Kabupaten Boyolali. 

Setelah data-data hasil survey dan wawancara dikumpulkan pada SMA/SMK 

yang dijadikan objek penelitian, data-data tersebut kemudian dianalisa sesuai dengan 

skala model kematangan (model maturity scale) yang dikembangankan oleh peneliti 

pada bab sebelumnya. Mengacu pada skala kematangan pemanfaatan fasilitas pada 

bab sebelumnya, berikut merupakan hasil analisis skala kematangan pemanfaatan 

fasilitas TIK di SMA/SMK Kabupaten Boyolali : 
Tabel 8 Hasil Analisis Skala Kematangan Pemanfaatan TIK di SMA/SMK Kabupaten 

Boyolali 
No Nama Sekolah Maturity 

Scale 
Analisis Peneliti Berdasarkan Hasil Survey dan Wawancara 

 1 SMA Negeri 1 
Boyolali 

 Level 3 Skala tingkat pemanfaatan fasilitas TIK pada SMA Negeri 1 
Boyolali berada pada level 3 Defined Process. Mengacu pada 
data hasil survey dan wawancara, sudah dilakukan 
standarisasi  proses pembelajaran berbasis multimedia dan 
bersumber dari internet. Sebagian besar guru sudah 
melakukan dokumentasi  dokumen  pelajaran. Bentuk 
komunikasi antara para guru dan siswa juga sudah dilakukan 
melalui blog dan email. Tingkat motivasi pemanfaatan TIK oleh 
para guru dan siswa juga sangat antusias dalam pemanfaatan 
fasilitas TIK yang disediakan oleh pihak sekolah. Akan tetapi, 
untuk penggunaan TIK untuk manajemen pendidikan masih 
belum terintegrasi kedalam sebuah sistem informasi 
manajemen sekolah, karena masih dikelola dengan 
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menggunakan program aplikasi seperti word dan excel. 

 2  SMK Negeri 1 
Boyolali 

 Level 3 Skala tingkat pemanfaatan fasilitas TIK pada SMK Negeri 1 
Boyolali berada pada level 3 Defined Process. Mengacu pada 
data hasil survey dan wawancara sudah dilakukan standarisasi 
terhadap proses belajar mengajar berbasis multimedia dan 
bersumber dari internet.  Salah satu kelebihan yang dimiliki 
oleh SMK Negeri 1 Boyolali dibandingkan dengan SMA Negeri 
1 Boyolali adalah sudah diimplementasikannya perpustakaan 
elektronik. Bentuk komunikasi guru dan siswa juga sudah 
dilakukan melalui email dan blog. Untuk tingkat motivasi siswa 
dan guru di SMK Negeri 1 Boyolali tergolong cukup tinggi 
untuk memanfaatkan fasilitas TIK yang disediakan oleh 
sekolah. Sama halnya dengan SMA Negeri 1 Boyolali, SMK 
Negeri 1 Boyolali juga belum mengelola 
adminstrasi/manajemen sekolah berbasis sistem informasi 
manajemen sekolah, masih dilakukan dengan menggunakan 
program aplikasi seperti word  dan excel.  

 3 SMA Negeri 1 
Cepogo 

 Level 2 Skala tingkat pemanfaatan fasilitas TIK untu SMA Negeri  1 
Cepogo berada  pada level 2 Repeatable.  Mengacu pada data 
hasil survey dan wawancara, prosedur standar pembelajaran 
berbasis multimedia dan bersumber  internet belum 
sepenuhnya diterapkan.  Sementara itu untuk dokumentasi 
dokumen pelajaran pun masih sangat minim dilakukan oleh 
para guru.  Yang menjadi kelemahan berikutnya adalah 
pemanfaatan fasilitas TIK sebagai fasilitas pendidikan di 
sekolah yang masih sangat minim dikarenakan tingkat 
motivasi dan penguasaan TIK siswa dan guru yang masih 
sengat rendah. Sama halnya untuk proses 
administrasi/manajemen sekolah masih dikelola dengan 
menggunakan program aplikasi seperti word dan excel, belum 
dikelola dalam sebuah sistem informasi manajemen sekolah. 

 4 SMK Negeri 1 
Mojosongo  

 Level 3  Skala tingkat pemanfaatan fasilitas TIK di SMK Negeri 1 
Mojosongo berada pada level 3 Defined Process. Mengacu 
pada data hasil survey dan wawancara standarisasi 
pembelajaran berbasis multimedia dan bersumber dari 
intrenet sudah dilakukan. Walaupun dalam penerapannya 
persentasenya (mengacu pada tabel 4.34) masih sangat 
minim. Dokumentasi terhadap dokumen pelajaran sudah 
dilakukan oleh sebagian besar guru. Tingkat motivasi siswa 
dan guru di SMK Negeri 1 Mojosongo sangat tinggi untuk 
menguasai penggunaan dan pemanfaatan fasilitas TIK. 
Sedangkan untuk proses adminstrasi/manajemen sekolah, 
masih dikelola dengan menggunakan program aplikasi seperti 
word dan excel, belum dikelola dengan menggunakan sistem 
informasi manajemen sekolah. 

 5  SMA Negeri 1 
Ampel 

 Level 2 Skala tingkat pemanfaatan fasilitas TIK di SMA Negeri 1 Ampel 
berada pada level 2 Repeatable. Mengacu pada data hasil 
survey dan wawancara, prosedur standar pembelajaran 
berbasis multimedia dan bersumber dari internet sudah 
dilakukan namun presentase implementasinya masih sangat 
minim. Untuk dokumentasi dokumen pendidikan masih sangat 
minim presentasenya oleh para guru. Selain itu, faktor tingkat 
motivasi guru dan siswa serta fasilitas TIK yang dimiliki oleh 
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sekolah masih sangat minim. Walaupun demikian, untuk 
proses administrasi/manajemen sudah dikelola sepenuhnya 
dengan menggunakan program aplikasi seperti word dan 
excel, belum dikelola dengan menggunakan sistem informasi 
manajemen sekolah.  

6 SMK BK 04 
Ampel 

Level 1 Skala tingkat pemanfaatan fasilitas TIK di SMK BK 04 Ampel 
berada pada level 1 Initial. Mengacu pada data hasil survey 
dan wawancara, belum ditetapkan prosedur standar 
pembelajaran berbasis multimedia dan bersumber dari 
internet. Penggunaan internet dan pembelajaran berbasis 
multimedia masih sangat rendah. Tingkat motivasi siswa dan 
guru untuk memanfaatkan fasiltas TIK pun sangat minim. 
Sebagian proses administrasi/manajemen pendidikan sudah 
dikelola dengan menggunakan program aplikasi seperti word 
dan excel. 

 

Dari tabel 8 diatas, dapat dilihat bahwa pemanfaatan fasilitas TIK di SMA/SMK 

Kabupaten Boyolali memiliki skala kematangan tertinggi berada pada level 3 Defined 

Process untuk SMA Negeri 1 Boyolali, SMK Negeri 1 Boyolali dan SMK Negeri 1 

Mojosongo. Sementara itu, untuk SMA Negeri 1 Cepogo dan SMA Negeri 1 Ampel 

berada pada level 2 Repaetable, dan SMK BK 04 Ampel berada pada skala 

kematangan level 1 Initial. Penentuan skala kematangan tersebut dilakukan 

berdasarkan analisa terhadap hasil survey dan wawancara yang dilakukan serta 

melalui tahapan-tahapan penentuan skala kematangan pemanfaatan fasilitas TIK di 

SMA/SMK Kabupaten Boyolali. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat 

disimpulkan skala kematangan rata-rata pemanfaatan fasilitas TIK di 6 SMA/SMK di 

Kabupaten Boyolali berada pada level 2 Repeatable (dibulatkan dari 2.3). 

 

Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Fasilitas TIK di 

SMA/SMK Kabupaten Boyolali dengan Menggunakan Komponen Framework 

RMAF 

Mengacu pada data hasil wawancara yang dilakukan, dapat dilihat beberapa 

faktor utama yang mempengaruhi pemanfaatan fasilitas TIK di SMA/SMK 

Kabupaten Boyolali berdasarkan komponen RMAF, antara lain : 

1. Faktor Fasilitas 

Faktor fasilitas menjadi salah satu kendala utama didalam menentukan skala 

kematangan pemanfaatan fasilits TIK di bidang pendidikan. Di SMA/SMK 

Kabupaten Boyolali, terdapat beberapa sekolah yang masih minim akan 

ketersediaan fasilitas TIK dalam menunjang proses manajemen akademik.  

2. Faktor Teknologi (Jaringan Internet dan Intranet) 

Untuk penggunaan internet, keseluruhan SMA/SMK Kabupaten Boyolali 

telah memanfaatkan internet sebagai sumber referensi ilmu pengetahuan terkini. 

Akan tetapi penggunaan internet tidak diikuti dengan pemanfaatan jaringan 

intranet yang optimal.  

3. Faktor Aplikasi dan Data 

Pada beberapa sekolah seperti SMA Negeri 1 Cepogo, SMA Negeri 1 Ampel 

dan SMK BK 04 Ampel masih sangat minim pemanfaataan program aplikasi 
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didalam proses belajar mengajar karena keterbatasan hardware seperti lcd 

projector di kelas. Untuk data seperti file dan dokumen pendidikan, hampir 

sebagian besar sekolah masih belum melakukan dokumentasi yang mengarah ke 

database pendidikan di sekolah. 

4. Faktor Personal Organisasi 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, personal organisasi didalam sebuah 

sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan, terdapat beberapa stakeholder 

utama yang mempengaruhi pemanfaataan fasilitas TIK didalam sebuah sekolah, 

antara lain : 

  Guru 

Berdasarkan hasil survey yang dlalakukan di Kabupaten Boyolali, 

kemampuan menggunakan fasilitas TIK seperti pengoperasian laptop dan 

penggunaan internet masih sangat minim. 

  Siswa 

Keterbatasan fasilitas yang disediakan oleh pihak sekolah dan faktor 

ekonomi yang masih tergolong menengah kebawah sehingga kepemilikan 

fasilitas TIK pribadi masih terbatas sangat mempengaruhi pemanfaatan 

fasilitas TIK oleh siswa.  

  Komite Sekolah 

Komite sekolah berperan dalam membantu sekolah melakukan evaluasi 

pengadaan fasilitas TIK disekolah. 

  Staff/Administrasi IT 

Kendala utama yang dihadapi oleh SMA/SMK di Kabupaten Boyolali adalah 

minimnya tenaga staff/administrasi yang ahli pada bidangnya.  

5. Faktor Proses 

Proses pembelajaran maupun manajemen sekolah berbasis TIK dipengaruhi 

oleh faktor-faktor yang sudah dibahas sebelumnya diatas yaitu faktor fasilitas, 

faktor aplikasi dan data serta faktor personal. Setiap sekolah belum memiliki 

perencanaan antara proses manajemen akademik dengan fasilitas TIK. Sehingga, 

terkadang kehadiran fasilitas TIK tidak seimbang dengan sumber daya yang 

dimiliki oleh pihak sekolah.  

 

5.   Kesimpulan 

Dalam penelitian yang dilakukan pada 6 sekolah pada Kabupaten Boyolali, level 

pemanfaatan fasilitas TIK tertinggi dilakukan oleh SMK Negeri 1 Boyolali dan SMA 

Negeri 1 Boyolali yang berada pada level 3 Defined Process, bahkan apabila 

dianalisa lebih jauh pengembangan fasilitas TIK di SMK Negeri 1 Boyolali sudah 

mulai mengarah ke level 4 Managed and Measurable.   

Dari hasil analisis yang dilakukan pemanfaatan fasilitas TIK di SMA/SMK pada 

Kabupaten Boyolali masih terbatas pada penggunaan fasilitas TIK didalam proses 

belajar mengajar dan belum mengarah kepada pemanfaatan fasilitas TIK untuk 

manajamen sekolah. 

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran 

rekomendasi sebagai berikut untuk meningkatkan level pemanfaatan fasilitas TIK 

antara lain : 
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 Peningkatan kualitas SDM, dengan cara memberikan memberikan training 

pemanfaatan fasilitas TIK seperti penggunaan internet, pembelajaran 

menggunakan aplikasi multimedia, penggunaan aplikasi tes online, pemanfaatan 

jaringan intranet di sekolah serta sosialiasai pendokumentasian dokumen 

pelajaran. 

 Peningkatan Sumber Daya Fasilitas TIK, dengan cara melakukan pengadaan 

fasilitas TIK yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah terkini, sehingga 

pengadaan fasiltas TIK benar-benar sesuai kebutuhan seperti kebutuhan LCD 

projector disesuaikan dengan jumlah ruangan kelas, membangun infrastruktur 

jaringan intranet di sekolah, meningkatkan kapasitas bandwith jaringan internet 

serta pengembangan aplikasi tes online dan perpustakaan elektronik. 

 Diperlukan perencanaan (blue print) pengembangan fasilitas TIK disekolah. 

Sehingga sekolah memiliki perencanaan yang dapat dijadikan dasar 

pengembangan fasilitas TIK kedepannya. Perencanaan yang dilakukan oleh 

pihak sekolah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Sehingga 

perencanaan fasilitas TIK dapat menjadi lebih efisien dengan SDM yang 

berkompetensi mengelola fasilitas TIK di sekolah.  
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