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ABSTRAK 
 

Sistem informasi telah banyak diterapkan dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah, selain untuk 

mengolah angka atau kata, komputer dapat mengolah data yang akan menghasilkan suatu informasi yang 

berkualitas dan berguna bagi jalannya system itu sendiri maupun bagi lingkungan diluar sistem. Dalam 

dunia kerja semakin terasa sempit karena kemajuan teknologi, terutama bidang informasi, komunikasi dan 

teknologi, terlihat tuntutan tugas bagi semua pihak yang semakin meningkat dan semakin berat. Dikalangan 

organisasi pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, terasa perlunya penyelesaian tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan dengan cepat, berdaya dan berhasil guna. Proses pelaksanaan administrasi 

dapat dipercepat dan dipertepat serta praktis dengan  memanfaatk an kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.Salah satu contoh pada lingkungan kerja SLB Budi Nurani yang merupakan Lembaga Pendidikan 

Formal yang melayani anak berkebutuhan khusus. Pengelolaan data maupun informasi yang ada di SLB 

Budi Nurani tidak bisa lepas dari teknologi informasi. Kegiatan pengolahan data yang ada di SLB Budi 

Nurani baik dalam hal pengelolaan laporan keuangan sekolah maupun penyajian informasi tentang data 

siswa, semua dilakukan dengan menggunakan komputer. Salah satu keuntungan dan kemu dahan yang 

didapat dengan adanya teknologi komputer yaitu faktor waktu dalam mencari, mengolah ataupun mengakses 

data maupun informasi akan menjadi lebih cepat dan mudah. 
 

Kata Kunci : Hitung, Kinerja. 

 

Pendahuluan 

Teknologi informasi merupakan salah satu 

teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini. 

Dengan kemajuan teknologi informasi, 

pengaksesan terhadap data atau informasi yang 

tersedia dapat berlangsung dengan cepat efisien 

dan akurat. Perkembangan teknologi telah  

mengubah manusia dalam menyelesaikan semua 

pekerjaannya, tidak hanya dalam pekerjaan tetapi 

juga dalam segala aspek kehidupan manusia 

seperti aspek pendidikan, sosial ekonomi serta 

berita terbaru di dunia. Jika dahulu manusia 

mencari informasi sebatas pada buku, media cetak 

maupun secara lisan, sekarang banyak mencari 

informasi tersebut melalu i internet. Hal ini 

menunjukan bahwa secara tidak langsung saat ini 

sudah serba komputerisasi. 

Dunia kerja dewasa in i dapat menjadi 

suatu gambaran bagaimana kemajuan teknologi 

informasi mampu membantu tiap kegiatan 

pengolahan data yang ada. Banyak instansi-

instansi pemerintahan maupun perusahaan-

perusahaan yang dalam keg iatannya  sangat 

bergantung  pada teknologi informasi. Hal ini 

menunjukan bahwa teknologi komputerisasi telah 

menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari 

hal-hal tersebut. 

Sistem informasi telah banyak diterapkan 

dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah, 

selain untuk mengolah angka atau kata, komputer 

dapat mengolah data yang akan menghasilkan  

suatu informasi yang berkualitas dan berguna bagi 

jalannya sistem itu sendiri maupun bagi 

lingkungan diluar sistem tersebut. 

Dewasa in i, d imana dunia semakin terasa 

sempit karena kemajuan teknologi, terutama di 

bidang informasi, komunikasi dan teknologi, 

terlihat tuntutan tugas bagi semua pihak yang 

semakin meningkat dan semakin berat. 

Dikalangan organisasi pemerintah baik di tingkat 

pusat maupun di tingkat daerah, mereka terasa 

perlunya penyelesaian tugas umum pemerintahan 

dan pembangunan dengan cepat, berdaya guna 

dan berhasil guna.Proses pelaksanaan 

administrasi dapat dipercepat dan dipertepat serta 

praktis dengan memanfaatkan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut, di samping 

dengan menggunakan cara kerja yang sosial 

dengan prinsip-prinsip admin istrasi, organisasi 

dan manajemen yang modern.  

Salah satu contoh di lingkungan kerja SLB 

Budi Nurani yang merupakan Lembaga 

Pendidikan Formal yang melayani anak-anak 

berkebutuhan khusus. Pengelolaan data maupun 

informasi yang ada di SLB Budi Nurani t idak bisa 

lepas dari teknologi informasi. Kegiatan 

pengolahan data yang ada di SLB Budi Nurani 

baik dalam hal pengelolaan laporan keuangan 

sekolah maupun penyajian informasi tentang data 

siswa semua dilakukan dengan menggunakan 
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komputer. Banyak keuntungan dan kemudahan 

yang didapat dengan adanya teknologi komputer 

tersebut, salah satunya faktor waktu dalam 

mencari atau mengolah data jadi lebih cepat dan 

kemudahan akses terhadap suatu data ataupun 

informasi yang dibutuhkan. 

Banyaknya manfaat yang didapat dengan 

adanya teknologi informasi bukan berarti t idak 

ada kendala. Ada beberapa kendala yang dihadapi 

salah satunya dalam menghitung beban kerja, 

inilah yang menjadi kendala para guru karena 

banyak rumus perhitungan yang memang rumit  

yang melibatkan beberapa indikator perhitungan. 

Proses pengelolaan laporan tersebut selama ini 

sebenarnya sudah menggunakan aplikasi 

perkantoran yang memang peruntukannya yaitu 

Microsoft Excel tapi pada kenyataannya tidak 

jarang para guru masih harus menggunakan 

kalkulator sebagai alat h itung.  

 

Landasan Teori  

a. Kinerja Menurut Kajian Islam 

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan  

menurut Imam Al-Baihaqi : “tidaklah seseorang 

diantara kamu makan suatu makanan lebih baik 

daripada memakan dari hasil keringatnya sendiri“.  

Perancangan aplikasi perhitungan kinerja 

berdasarkan proses pembelajaran guru ini pada 

prinsipnya agar reward yang diberikan atas beban 

kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan 

seberapa besar terpenuhinya beban kerja tersebut. 

Dalam hadits lain yang juga diriwayatkan oleh 

Imam Al-Baihaqi :“ berikanlah upah pada pekerja 

sebelum kering keringatnya dan beritahukan 

ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan  

“Relevansi” dari hadits diatas dengan kinerja guru 

yang dimaksud dalam bahasan kali ini yaitu 

karena dasar dalam penentuan besarnya tunjangan 

yang nantinya akan diterima guru adalah n ilai dari 

kinerja tersebut, kineja tersebut dihitung 

berdasarkan beban kerja guru yang dilihat dari 

kelengkapan admin istrasi seorang guru. 

 

b. Pengertian Aplikasi 

Aplikasi berasal dari kata Aplication yang 

menurut kamus Komputer Eksekutif 

(1993:9), Aplication  adalah masalah yang 

memakai tekn ik pemrosesan data aplikasi 

biasanya mengacu pada komputasi yang 

diinginkan, atau pemrosesan data.  

Pengertian aplikasi menurut Yan 

Tirtobisono (1999:21), adalah istilah yang 

digunakan untuk pengguna komputer bagi 

pemecahan masalah. Biasanya istilah aplikasi 

dipasangkan atau digabungkan dengan suatu 

perangkat lunak misalnya Microsoft Visual 

Basic 6.0, akan dapat memberikan makna atau 

arti baru yaitu suatu program yang ditulis atau 

dibuat untuk menangani masalah tertentu. 

Perangkat lunak aplikasi adalah suatu sub 

kelas perangkat lunak komputer yang 

memanfaatkan kemampuan komputer langsung 

untuk melakukan suatu tugas yang 

diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan 

dengan perangkat lunak sistem yang 

mengintegrasikan berbagai kemampuan 

komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan 

kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu 

tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh 

utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolah 

kata, lembar kerja, dan pemutar media. 

 

c. Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah penetuan secara periodic 

operasional organisasi atau individu berdasarka 

sasaran, standar, dan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya (Srimindari, 2006). 

Menurut mangkunegara (2011), kinerja adalah  

hasil kerja secara kualitas dan kuantitasyang dapat 

dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. 

Kinerja adalah penampilan hasil karya 

personil, baik dalam hal kualitas maupun 

kuantitas dalam suatu organisasi.Deskripsi kinerja 

menyangkut tiga komponen penting yaitu tujuan, 

ukuran dan penilaian.Penentuan tujuan dari setiap 

organisasi maupun individu merupakan s trategi 

untuk meningkatkan kinerja. Tujuan in i akan  

memberi arah dan mempengaruhi bagaimana 

seharusnya perilaku kerja. 

 

Analisis dan Perancangan  

a. Gambaran Umum Objek Penelitian 

SLB Budi Nurani yang mulai did irikan 

pada tahun 1970 in i adalah sekolah khusus yang 

melayani anak-anak berkebutuhan khusus, 

diantaranya mereka yang memiliki keterbatasan 

dalam hal penglihatan (SLB-A Tunanetra). 

Sekolah yang berdomisili d i jalan Lio  

Balandongan ini selain melayani anak-anak  

tunanetra juga melayani mereka yang memiliki 

keterbatasan mental (SLB-C tunagrahita) dan 

keterbatasan dalam pendengaran dan bicara 

(SLB-B tunarungu).  

 

b. Perancangan Sistem 

1) Flowmap Sistem yang sudah berjalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rancangan Struktur Menu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembar_kerja
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemutar_media
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengguna
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_sistem
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengolah_kata
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengolah_kata
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Berikut penjelasan tentan Flowmap Sistem 

yang sedang Berjalan. 

1. Bagian tata usaha mencetak Instrumen 

Penilaian kinerja yang akan d iserahkan kepada 

masing-masing guru. 

2. Guru mengisi Intrumen Penilaian Kinerja dan 

melampirkan bukti fisik untuk kemudian 

diserahkan kembali ke bagian Tata Usaha 

3. Tata usaha merekap n ilai berdasarkan 

Instrumen Penilaian dan bukti yang 

dilampirkan oleh masing-masing guru 

4. Tata usaha mencetak Laporan Kinerja untuk 

kemudian diserahkan kepada Kepala Sekolah 

dan diarsipkan. 

2) Flowmap Sistem yang diusulkan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Rancangan Struktur Menu 

 

Berikut deskripsi dari Flowmap Sistem 

yang diusulkan. 

1. Masing-masing guru menyerahkan bukti fisik 

admnistrasi pengajaran ke bagian tata usaha  

2. Bagian Tata Usaha menghitung nilai 

berdasarkan bukti fisik administrasi 

pengajaran masing-masing guru lalu d isimpan 

dalam sebuah database. 

3. Nilai yang dicapai oleh masing-masing guru 

dicetak dalam bentuk Laporan Kinerja.  

4. Laporan Nilai Kinerja diserahkan kepada 

Kepala Sekolah untuk kemudian diarsipkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Flowchart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rancangan Struktur Menu 

 

Kesimpulan dan Hasil 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan diantarannya yaitu : 

1. Dengan adanya Aplikasi Perh itungan Kinerja 

Berdasarkan Proses Pembelajaran Guru in i,  

diharapkan proses perhitungan Nilai Kinerja 

menjadi lebih mudah dan efisien. 

2. Aplikasi Perhitungan Nilai Kinerja 

Berdasarkan Proses Pembelajaran Guru ini 

dapat mempermudah proses pengolahan data. 

3. Mempermudah dalam memahami dan 

mengerti dasar-dasar perhitungan Nilai 

Kinerja Guru. 
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