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PENGGALAN I 

 

Kompetensi Dasar 

Mengidentifikasi Definisi, komponen dan Karakteristik sistem 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik mampu memahami dan menjabarkan mengenai definisi 

sistem, komponen beserta karakteristiknya. 

2. Peserta didik mampu Mengambil contoh kasus atau benda yang 

dikenal sebagai sistema 

 

Pendahuluan 

Kata “sistem” sering kita dengar dalam kehidupan sehari – hari, baik 

itu yang tertulis di media, baik cetak maupun elektronik, maupun lisan 

yang diucapkan dalam berbagai kegiatan, mulai dari percakapan biasa, 

diskusi, seminar, workshop, lokakarya dan sebagainya. 

Istilah sistem paling sering digunakan untuk menunujuk segala 

sesuatu yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan 

yang utuh. Namun demikian, masih banyak pendapat atau teori – teori 

tentang sistem yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. 

Bahkan sebenarnya, sistem tidak hanya digunakan untuk menunjuk pada 

hal tersebut, sistem bisa digunakan lebih dari itu, meskipun mungkin 
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kurang dikenal. Ada beberapa definisi sistem yang akan dijelaskan pada 

bagian ini. 

Sebagai suatu hal yang berwujud, sistem tentunya memiliki elemen 

atau karakteristik yang menjadikannya suatu hal yang berwujud. Tidak 

mungkin suatu sistem tidak memiliki karakteristik, karena tanpa adanya 

karakteristik, sistem tidak dapat diidentifikasi atau dipahami dengan jelas. 

Bagian ini akan membahas mengenai hal tersebut pula. 

 

Uraian Materi 

1. Definisi Sistem 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada banyak 

pendapat dari para ahli mengenai apa sebenarnya yang dimaksud 

dengan sistem. Berikut ini beberapa pendapat para ahli maupun 

sumber lain tentang teori sistem : 

a. L. James Havery  

Menurutnya sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk 

merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu 

dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu 

kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. 

b. John Mc Manama  

Menurutnya sistem adalah sebuah struktur konseptual yang 

tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang bekerja 

sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang 

diinginkan secara efektif dan efesien. 

c. C.W. Churchman.  
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Menurutnya sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang 

dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan. 

d. J.C. Hinggins  

Menurutnya sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang saling 

berhubungan. 

e. Edgar F Huse dan James L. Bowdict  

Menurutnya sistem adalah suatu seri atau rangkaian bagian-

bagian yang saling berhubungan dan bergantung sedemikian rupa 

sehingga interaksi dan saling pengaruh dari satu bagian akan 

mempengaruhi keseluruhan. 

f.  Ludwig Von Bartalanfy 

Sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam 

suatu antar relasi diantara unsur-unsur tersebut dengan 

lingkungan.  

g.  Anatol Raporot 

Sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan 

satu sama lain.  

h. L. Ackof 

Sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang 

terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu 

sama lainnya.  

i.  Wikipedia Indonesia  

  sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani 

(sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau 

elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran 

informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk 
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menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu 

model matematika seringkali bisa dibuat. 

 

j. Murdick & Ross 

Sistem adalah sehimpunan unsur yang melakukan sesuatu 

kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan sesuatu 

kegiatan pemrosesan untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan, 

dan hak ini dilakukan dengan cara mengolah data dan/atau energi 

dan/atau barang (benda) di dalam jangka waktu tertentu guna 

menghasilkan informasi dan /atau energi dan/atau barang (benda). 

 

Berdasarkan pendapat – pendapat tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa sistem merupakan suatu rangkaian dari bagian – bagian yang 

saling berhubungan satu sama lain yang membentuk suatu wujud 

kesatuan. 

Selain itu, sistem juga memiliki komponen atau unsur. Dan 

unsur – unsur itulah yang kemudian membentuk sistem. Unsur – 

unsur tiap sistem berbeda, tergantung dari sistem yang ada, namun, 

mereka sebagai bentuk tunggal kemudian beragbung dan 

membentuk sebuah sistem. 

 

2. Karakteristik Sistem 

Secara Umum suatu sistem memiliki ciri sebagai berikut : 

a. Bertujuan 

Ciri inti sistem adalah ia berorientasi pada tujuan dan 

perilakunya atau segala kegiatannya bertujuan. Secara umum 

tujuan sistem itu adalah menciptakan atau mencapai sesuatu 

yang berharga sesuatu yang bernilai, entah apa wujudnya, dan 
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apa ukuran bernilai atau berharganya itu. Penciptaan atau 

pencapaian sesuatu yang bernilai itu dilakukan dengan 

memadukan dan mendayagunakan berbagai macam bahan 

dengan sesuatu cara tertentu. (Tatang M. Amirin, 2011 : 22) 

Paragraf diatas telah menjelaskan secara gamblang kepada 

kita semua berkenaan mengenai tujuan suatu sistem. Di situ 

dijelaskan bahwa dalam hal apapun, semua sistem pasti memiliki 

tujuan, entah apapun itu, selama hal tersebut merupakan hal 

yang ingin dicapai oleh sistem, baik itu benda maupun non benda, 

itulah tujuan sistem. 

Misalnya kita sebagai manusia, sebagai sebuah sistem, kita 

tentunya memiliki tujuan. Diantara tujuan kita seperti kelestarian 

hidup dan kesehatan, kepuasan diri, kepuasan fisik dan kekuatan 

mental yang ingin kita capai. Setiap manusia pasti memiliki tujuan 

pribadi yang berbeda, namun intinya setiap manusia pasti 

memiliki tujuan, itulah mengapa manusia tergolong sebagai 

sistem. 

 

 

b. Punya batas 

Berbicara mengenai sistem, tentu kita juga membahas 

mengenai batas – batas sistem. Hal ini untuk menunjukkan bahwa 

sistem itu konkret atau nyata, bukannya satu hal yang abstrak. 

Batas ini berguna untuk memisahkan sistem dari lingkungannya, 

sehingga mempermudah kita membedakan antara sistem dengan 

lingkungan. 

Yang perlu diperjelas di sini, sistem itu nyata, tapi tidak selalu 

berbentuk fisik. Nyata disini lebih bermakna pada “ada”. Sehingga, 
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sistem tidak harus berbentuk fisik, bisa pula hanya berupa 

konseptual saja, namun ia tetap nyata atau berwujud, karena ia 

bisa dengan jelas batas – batasnya.nmisalnya saja kelompok 

sosial, mereka membentuk sistem, tapi sistem itu tidak terlihat 

secara fisik, hanya berupa konsep – konsep saja, tapi sistem itu 

benar – benar ada dan nyata ditemukan. Hal ini menunjukkan 

bahwa sistem di kelompok sosial tersebut memang merupakan 

sebuah sistem.  

Secara operasional pengertian batasan sistem dalam 

kaitannya dengan batasnya digambarkan Murdick dan Ross 

(1928:408)  sebagai berikut : 

1. Catat semua komponen yang membentuk sistem dan berikan 

batas – batas sekitarnya. Segala sesuatu di dalam batas – 

batas tersebut disebut sistem, dan segala sesuatu yang di 

luarnya disebut lingkungan sistem. 

2. Catat semua arus atau aliran yang melewati batas sistem. 

Aliran yang berasal dari lingkungan ke dalam sistem disebut 

masukan (input); sedangkan aliran dari dalam sistem keluar 

sistem disebut keluaran (output). 

3. Catat atau daftar semua unsur yang turut membantu mencapai 

tujuan tertentu dari sistem tersebut lalu masukkan kedalam 

batas sistem jika belum termasukkan. 
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Gambar diatas menunjukkan batas (boundaries) dari sebuah sistem. 

Bagian di dalam batas (lingkaran) tersebut disebut sistem, sedangkan 

bagian luar dari batas tersebut disebut sebagai lingkungan. 

 

Contoh batas sistem, sebagaimana dijelaskan oleh Davis 

(1974 : 83) ialah manusia. Manusia sebagai sistem tetnunya 

memiliki batas yang memisahkannya dengan lingkungan. Batas 

tersebut ialah kulit, rambut, kuku dan semua bagian yang termuat 

di dalam membentuk sistem. 

 

c. Keterbukaan Sistem 

Secara umum ada 2 macam sistem, yakni sistem terbuka dan 

tertutup. Sistem terbuka berarti sistem tersebut melakukan 

hubungan dengan lingkungannya. Komponen – komponennya 

dibiarkan mengadakan hubungan keluar dari batas luar sistem. 

Sedangkan sebaliknya, sistem tertutup merupakan sistem yang 

terisolasi atau menutup diri dari segala pengaruh luar sistem itu 

sendiri. Dari sisi pengaruh, sistem lebih besar atau lebih luas dari 

lingkungannya. 
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Meskipun demikian, dalam kenyataan yang ada sebenarnya 

tidak ada sistem yang benar – benar tertutup, karena komponen 

– komponennya selalu dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang 

ada di lingkungannya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya sistem itu terbuka. Hal inilah yang kemudian menjadi 

ciri – ciri sistem. 

Misalnya saja sistem pendidikan. Sebagai sistem terbuka, ia 

menerima berbagai masukan dari luar sistem, misalnya saja uang 

yang diperoleh dari pemerintah yang dipergunakan untuk 

membangun dan memelihara gedung dan peralatan, membayar 

gaji dan honorarium guru maupun dan tenaga lainnya, dan 

menyelenggarakan program pendidikan. 

Lingkungan sendiri berperan sebagai sumber bahan yang akan 

dipergunakan oleh sistem. Lingkungan sekaligus juga berperan 

sebagai pengguna dari produk – produk sistem tersebut. 

Lingkungan juga meruapkan sumber batasan – batasan yang 

memengaruhi sistem. 

 

Gambar diatas menunjukkan peran lingkungan dalam sistem terbuka. 
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d. Terdiri dari beberapa subsistem 

Suatu sistem terdiri dari beberapa subsistem atau bagian yang 

lebih kecil, dan biasa juga disebut unsur atau komponen. Istilah 

komponen menurut Award (1979 : 4) dapat menunjuk pada tiga 

hal, yakni bagian – bagian fisik, langkah – langkah administrasi, 

dan subsistem yang kedudukannya lebih rendah atau lebih kecil. 

Komponen atau subsistem suatu sistem bisa terdiri lagi dari 

berbagai subsistem yang lebih kecil dan begitu seterusnya. 

Dengan dmeikian sebenarnya suatu sistem dapat merupakan 

subsistem dari sistem yang lebih besar atau lebih luas. 

  

Gambar diatas menunjukkan subsistem  yang kemudian memebentuk 

sebuah sistem yang lebih besar. 

 

e. Merupakan suatu kebulatan yang utuh (wholism) 

Salah satu konsep kunci untuk melihat sistem adalah konsep 

kebulatan keseluruhn yang mengandung makna, atau sifat 

“wholism” (dalam bidang psikologi konsep yang sejalan dengan 

ini adalah konsep “Gestalt”). Maksud yang terkandung dari konsep 

ini adalah bahwa sistem sebagai satu kesatuan keseluruhan yang 



    

 

   13 

bulat bukanlah sekedar kumpulan dari bagian – bagiannya. 

“Keseluruhan lebih dari sekedar kumpulan bagian – bagian”. Ini 

dapat dicontohkan sebagai berikut : 

i. Sepeda. Yang disebut sebagai sepeda itu lebih dari sekedar 

komponen ban, rantai, pedal, roda, sadel dan lain – lain 

yang dikumpulkan, yakni hal yang tidak bisa didapatkan 

ketika sepeda tersebut tidak terangkai. 

ii. Manusia. Yang disebut sebagai manusia itu lebih dari 

sekedar gabungan tulang – belulang, gumpalan daging, 

otot, urat syaraf dan lainnya. 

iii. Tim bola voli lebih sekedar enam orang pemain. 

 

Gambar yang menunjukkan “wholism”. Setiap komponen akan 

membentuk nilai tersendiri yang tidak bisa didapatkan ketika komponen 

tersebut tidak terangkai. 

 

Gagasan (idea) atau konsep bahwa keseluruhan itu lebih dari 

sekedar himpunan bagian – bagian ini melandasi konsep sinergi 

(synergy), atau tindakan yang terpadu atau yang kompak.sistem 

berkaitan dengan kemampuan bagian – bagian atau komponen 

sisstem untuk mencapai tujuan bersama secara  bersama – sama 
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yang dengan demikian kebulatan muncul. Agar selalu menjadi satu 

kebulatan yang utuh dan padu diperlukan usaha menyeimbangkan 

akibat – akibat adanya tujuan yang beraneka ragam tersebut, 

menyeimbangkan bagian atau anggota dan lingkungannya. 

Kebulatan keseluruhan (wholism) juga menekankan 

keterpaduan sasaran dan tujuan – tujuan yang memungkinkan 

berbagai bagian atau anggota sistem mengoptimalkan hasil karya 

sistem. Jelasnya menciptakan kemungkinan terbesar menghasilkan 

keluaran yang sejalan (konsisten) dengan tujuan atau sasaran 

sistem. 

f. Saling berhubungan dan saling berkaitan secara internal 

maupun eksternal 

Konsep saling hubungan mencerminkan adanya interaksi internal 

dan saling ketergantungan diantara berbagai bagian atau 

komponen sistem dan antara sistem denagn lingkungannya. 

Di dalam organisasi sebagai suatu sistem akan terlihat benar 

adanya saling hubungan itu, dan dapat dibedakan (biasanya) ke 

dalam hubungan yang bersifat menegak (vertikal) dan hubungan 

mendatar (horizontal). Dari sudut pendekatan sistem hubungan 

itu tidak semata – mata “otoritatif” seperti pandangan klasik 

tersebut, melainkan hubungan hubungan itu terjadi secara 

menyeluruh dari satu bagian ke bagian lain. 

Di alam semesta yang kita huni ini saling hubungan yang terjadi 

diantara berbagai makhluk ini bisa kita simak. Kita kenal misalnya 

apa yang disebut dengan ekosistem atau sistem ekologi. 

Hubungan antara nyamuk dan manusia saja merupakan suatu 

sistem yang rumit. 



    

 

   15 

 

g. Melakukan kegiatan transformasi 

Seperti yang telah disebutkan, setiap sistem (yang umumnya 

bersifat terbuka itu) merupakan tempat memproses, mengolah, 

mengubah, atau mentransformasikan bahan – bahan yang 

disebut masukan (input) menjadi sesuatu hasil karya (output). 

Proses transformasi sistem ini sering dilukiskan orang dengan 

mempergunakan model masukan – keluaran (input – output 

model). Model masukan keluaran ini biasa disebut juga dengan 

model kotak hitam (black box). Model adalah gambaran mengenai 

suatu realitas untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu 

tampaknya atau bagaimana bekerjanya guna memudahkan 

memahami dana tau mengkajinya. 
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Jadi, dengan demikian konsep masukan – keluaran 

merupakan kerangka yang amat berguna baik untuk menilai 

bekerjanya sistem (analisis proses), maupun untuk menentukan 

kemungkinan – kemungkinan (alternatif) untuk meningkatkan 

laku penampilan (performance) atau kegiatan sistem (analisis 

hasil akhir). 

 

h. Memiliki mekanisme kontrol, penyesuaian dan pengaturan diri 

Karena saling berkaitan erat, paparan mengenai ciri sistem 

yang terakhir, yaitu bahwa sistem mempunyai mekanisme kontrol 
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dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan sendirinya 

serta kemampuan mengatur diri sendiri dijelaskan sekaligus. 

Seperti telah disebutkan di muka, sistem pada umumnya bersifat 

terbuka dan terdapat saling hubungan diantara bagian – bagian 

sistem tersebut. Karena mempunyai dua sifat tersebut maka 

suatu sistem tanggap terhadap keadaan atau tuntutan baik dari 

bagian – bagiannya (tuntutan internal) maupun dari 

lingkungannya (eksternal). Dengan kata lain sistem itu haruslah 

mampu mengatur dirinya sendiri, dan mampu menyesuaikan 

dirinya dengan kondisi lingkungan maupun kondisi internal sistem 

dengan sendirinya (otomatis). 

 

 

i. Contoh – Contoh Sistem 

Contoh – contoh sistem yang diberikan oleh Murdick dan Ross adalah 

sebagai berikut : 

a. Sistem Pabrik. Sekelompok orang, mesin dan fasilitas 

(sehimpunan unsur) melakukan kegiatan atau bekerja untuk 

menghasilkan jumlah dan jenis produk tertentu (mencapai 

tujuan) dengan mendayagunakan atau mengolah atau 

memberlakukan persyaratan produk, jadwal, bahan mentah, dan 
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daya listrik yang diubah menjadi daya mekanik (mengolah data, 

bahan dan energi) guna menghasilkan karya (produk) dan 

informasi yang telah direncanakan atau ditetapkan pada saat 

para langganan memerlukannya (guna menghasilkan barang 

pada saat yang telah ditetapkan). 

b. Sistem Informasi Manajemen. Sekumpulan orang, seperangkat 

pedoman dan alat perlengkapan pengolah data (sekumpulan 

unsur) memilih, menyimpan, mengolah dan memanggil kembali 

data (mengolah data dan bahan) untuk mengurangi 

ketidakpastian di dalam pembuatan keputusan (mencapai yujuan 

bersama) dengan menghasilkan atau memberikan informasi bagi 

/ kepada pimpinan (manajer) pada saat manajer tersebut bisa 

mempergunakannya seefisien – efisiennya (menghasilkan / 

memberikan informasi pada saat diperlukan). 
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RANGKUMAN 

 Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani “systema” yang mengandung 

arti keseluruhan (a whole) yang tersusun daris ekian banyak bagian; 

berarti pula hubungan yang berlangsung diantara satuan – satuan atau 

komponen secara teratur. 

 Istilah sistem dipergunakan untuk menunjukkan banyak hal. 

Diantaranya untuk menunjuk suatu himpunan bagian yang saling 

berkaitan; keseluruhan organ – organ tubuh tertentu; sehimpunan ide 

– ide, prinsip dan sebagainya; hipotesis atau teori; metode atau tata 

cara (prosedur); skema atau metode pengaturan susunan sesuatu. 

 Secara umum sistem dapat dikatakan mempunyai ciri sebagai berikut : 

a. Bertujuan 

b. Punya Batas 

c. Terbuka 

d. Terdiri dari beberapa subsistem 

e. Merupakan satu kebulatan yang utuh 

f. Saling berhubungan dan saling berkaitan satu sama lain secara 

internal maupun eksternal 

g. Melakukan kegiatan transformasi 

h. Memiliki mekanisme kontrol 

i. Mampu mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan 

sendirinya. 

 Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan 

lingkungannya; kebalikannya adalah sistem tertutup. Dalam kenyataan 

tidak ada sistem yang sepenuhnya tertutup. Sistem terbuka juga 

menunjukkan ciri “equifinality”. 
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 Suatu sistem terdiri dari berbagai subsistem. Tetapi suatu sistem juga 

merupakan subsistem dari sistem yang lebih luas atau lebih tinggi 

kedudukannya. 

 Sistem yang terdiri dari berbagai bagian, unsur atau komponen itu 

merupakan suatu kebulatan keseluruhan yang bermakna, bukan 

kumpulan dari bagian – bagiannya. “keseluruhan lebih dari sekedar 

himpunan bagian – bagian”. Dalam pengertian sistem terkandung 

adanya konsep sinergisme. 
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LATIHAN 

1. Sekolah merupakan suatu sistem. Berpegang pada pola penyusunan 

definisi sistem menurut Murdick & Ross, cobalah susun definisi sekolah 

sebagai sistem! (“Data, energi, Bahan” disebutkan dalam definisi 

Murdick & Ross itu jika di sekolah lalu apa? Muridkah?) 

2. Sistem ada yang wujud fisik (jam, mobil) dan ada pula yang berwujud 

konseptual (filsafat). Administrasi  pendidikan sebagai suatu “disiplin” 

juga merupakan suatu sistem. Coba tunjukkan apa tujuannya, dan apa 

pula unsur – unsurnya! 

3. Tolok ukur (standar) produktivitas, relevansi, dan efisiensi sering 

digunakan untuk menilai keluaran dan proses pendidikan. Bagaimana 

konsep itu diterapkan dalam kenyataan? Jelaskanlah dengan berbagai 

contoh 

4. Jelaskan model masukan – keluaran – informasi hasil – tolok ukur dalam 

sistem pendidikan! 
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PENGGALAN II 

 

KOMPETENSI DASAR 

Mengidentifikasi Jenis-jenis sistem dan karakteristiknya. 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik mampu mengklasifikasikan sistem kedalam jenis-jenis yang 

berbeda. 

 

PENDAHULUAN 

Sistem sebagai suatu wujud benda (entity) dikelompokkan orang 

menjadi berbagai jenis dari sudut pandang yang berbeda – beda, ada yang 

lengkap ada pula yang tidak, dan satu sama lain saling melengkapi. 

Pengelompokan atau pembagian itu dapat dilihat dari sudut asal – usul, 

hubungan dengan lingkungan, kerumitan, keluaran yang diharapkan, 

tingkatannya, dan dari sudut lainnya. Penjenisan ini bermanfaat untuk 

memahami lebih mendalam konsep sistem dan memudahkan pengkajian 

(Analisis) terhadapnya. 

Seperti yang telah diketahui, sistem secara garis besar dibedakan 

menjadi sistem sebagai suatu wujud benda (Entity) dan sebagai metode 

(pendekatan sistem). Sistem sebagai suatu wujud benda dikelompokkan 
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orang menjadi berbagai macam / jenis. Berikut akan dipaparkan 

pembagian tersebut. 

  

URAIAN MATERI 

Sistem sebagai suatu wujud benda dikelompokkan orang menjadi 

berbagai macam atau jenis. Berikut akan dipaparkan penjenisan – 

penjenisan tersebut. 

William A. Shrode serta Dan Voich, Jr. (1974 : 116 – 117) membagi 

sistem itu menjadi berbagai macam jenis, yaitu : 

1. Dari sudut wujudnya 

a. Sistem fisik, misalnya sistem tata surya dan Bumi 

b. Sistem Biologik, atau sistem yang hidup, misalnya saja manusia, 

hewan, tumbuhan. 

c. Sistem Sosial, yaitu kelompok manusia semisal keluarga, klub, 

organisasi. 

 

Tata Surya, contoh sistem fisik 



    

 

   24 

 

2. Dari sudut asal – usul : 

a. Sistem alamiah, baik fisik maupun biologik, misalnya saja sistem 

cuaca. 

b. Sistem buatan, misalnya saja sistem laporan cuaca. 

3. Dari sudut daya kekuatan yang ada di dalamnya atau bergerknya 

(menurut “tafsiran” penulis kedua pengarang buku tersebut tidak 

menyebutkannya ditinjau dari sudut apa) : 

a. Sistem mekanistik (dan deterministik), misalnya saja mobil atau 

jam. 

b. Sistem organistik (dan probabilistik), yaitu sistem biologik dan 

sosial. 

Deterministik artinya perilakunya tertentu, bisa diperkirakan 

keluarannya, sedangkan yang probabilistik perilaku dan keluarannya 

tidak bisa dipastikan, penuh dengan berbagai kemungkinan. 

 

Jam, contoh sistem mekanistik 
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4. Dari sudut hubungannya dengan lingkungannya : 

a. Sistem terbuka, yaitu sistem yang yang berhubungan dengan 

lingkungannya. 

b. Sistem tertutup, yaitu sistem yang berhubungan dengan 

lingkungannya. 

Semua sistem biologik merupakan sistem terbuka, dan seperti di 

uraian terdahulu, sulit sekali mendapatkan contoh sistem yang benar – 

benar tertutup. 

 

5. Dilihat dari wujudnya : 

a. Sistem konseptual, misalnya saja ilmu, ide – ide, filsafat 

b. Sistem kongkret, misalnya saja mobil, jam, tetumbuhan. Sistem 

kongkret terdiri darai subsistem yang hidup, tak hidup, terbuka 

dan tertutup. 

c. Sistem abstrak, misalnya saja sistem berpikir, alam arwah, surga, 

neraka. 
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Tumbuhan, contoh dari sebuah sistem kongkret 

 

6. Dilihat dari sudut dinamikanya : 

a. Struktur (yang ada, “being”) 

b. Perilaku (yang melakukan tindakan – tindakan, “acting”) 

c. Evolusi, (yang menjadi, “becoming”) 

Gordon B. Davis  (1974 : 86 – 8) menyebut jenis – jenis sistem itu sebagai 

berikut : 

1. Sistem fisik 

2. Sistem abstrak 

3. Sistem terbuka 

4. Sistem tertutup 

5. Sistem deterministik. Sistem deterministik bekerja dalam pola yang bisa 

diperkirakan. Saling hubungan diantara bagian – bagiannya diketahui 

secaraa pasti. Jika keadaan sistem di suatu saat beserta pola kerjanya 

sudah diketahui, maka keadaan sistem berikutnya bisa ditetapkan 

secara tepat, tanpa kekeliruan. Misalnya saja program komputer yang 

melakukan kegiatan (proses) tepat sesuai dengan instruksi. 

Komputer merupakan contoh sistem 

deterministik menurut Gordon B. Davis. 
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6. Sistem probabilistik. Sistem ini perilakunya tidak mudah diperkirakan; 

terjadinya kesalahan perkiraan bisa muncul. 

Elias M. Awad (1979 : 9-10) membagi sistem itu menjadi dua kelompok, 

yaitu yang deterministik dan probabilistik, dan tiap – tiap tipe itu bisa 

sederhana, rumit atau sangat rumit. 

Sebagai uraian yang bisa lebih menjelaskan penjelasan Davis di atas, 

berikut disajikan penjelasan mengenai kedua tipe sistem yang dikemukakan 

Awad tersebut : 

Sistem deterministik adalah sistem  (sistem – sistem) yang 

melakukan tugas seperti yang ditugaskan. Keluarannya bisa diramalkan 

atau diperkirakan walaupun memprosesnya kerapkali sangat sangat ruwet. 

Tidak ada kemungkinan keluarannya berubah karena sistem ini sekedar 

mereaksi (merespons) instruksi yang menentukan perilakunya. Mesin 

hitung, misalnya, menghitung jumlah berdasarkan nilai dan instruksi 

(menambah, mengurangi, dan sebagainya) yang diterimanya dari 

“operator”. Komputer pada dasarnya merupakan wujud mesin hitung yang 

lebih rumit. 
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Mesin hitung, merupakan salah satu contoh sistem Deterministik 

menurut Elias M. Awad 

 

 Sistem probabilistik berbeda dari sistem deterministik keluarannya 

berbeda – beda. Keluaran ini dapat dikaitkan dengan istilah “kesempatan” 

atau “kemungkinan” (chance). Semakin rumit sistem, semakin keluaranitu 

tidak bisa dipastikan. Jadi, dalam pelemparan mata uang logam (untuk 

mengundi), maka orang dapat meramalkan fifty-fifty (50-50). Artinya 

kemungkinan munculnya gambar di salah satu sisi sama besarnya. 

Sedangkan perilaku sistem ekonomi ataus otak manusia, karenanya 

keluarannya juga, sangat sulit sekali untuk diramalkan. 
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Seorang wasit saat mengundi dengan koin dalam pertandingan. Mengundi 

termasuk sistem probabilistik karena tidak bisa dipastikan keluarannya 

 

Kenneth E. Boulding dalam tulisannya berjudul “General Systems Theory – 

The Skeleton of Science” dalam Management Science, April 1956, halaman 

197 – 208 (seperti dikutip Murdick dan Ross, 1982:417; juga disebut – sebut 

oleh Shrode dan Voich, 1974: 95-96 serta penulis lain) membagi atau 

mengelompokkan sistem itu berdasarkan tingkatannya sebagai berikut : 

1. Sistem kerangka (frameworks) atau struktur statik, yaitu anatomi dan 

geografi sistem (identifikasi dan hubungan antara bagian – bagian 

sistem) 

2. Sistem kerja jam (clockworks) atau dinamik sederhana, yaitu gerakan 

– gerakan pokok sistem di dalam lingkungannya. 

3. Sistem termostat atau yang mengatur diri sendiri, konsep kontrol 

sebagai suatu sistem. 
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Termostat, sebuah sistem menurut Kenneth E. Boulding 

 

4. Sistem terbuka atau sistem yang memelihara dirinya sendiri, konsep 

kontrol sebagai suatu sistem. 

5. Sistem sosial genetik, yaitu tingktan masyarakat sel yang berciri oleh 

adanya pembagian tugas diantara sel, misalnya tetumbuhan. 

6. Sistem hewan. 

 

Hewan juga merupakan sebuah 

sistem, mereka merupakan 

sistem hewan 
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7. Sistem manusiawi 

8. Sistem sosial : kelompok atau organisasi sebagai sistem 

9. Sistem transendental : yang tak diketahui, absolut dan terakhir. 

 

Kelompok sebagai salah satu contoh dari sistem sosial  
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RANGKUMAN 

Sistem sebagai suatu wujud / entitas dikelompokkan orang menjadi 

beberapa macam, jenis atau tipe. Berdasar berbagai pengelompokan yang 

dilakukan orang itu sistem dapat disebutkan jenis atau macamnya 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Sistem fisik 

2. Sistem biologik 

3. Sistem sosial 

4. Sistem alamiah 

5. Sistem buatan manusia 

6. Sistem mekanistik 

7. Sistem organismik 

8. Sistem terbuka 

9. Sistem tertutup 

10. Sistem kerangka 

11. Sistem kerja jam 

12. Sistem termostat 

13. Sistem soietal – genetik 

14. Sistem hewan 

15. Sistem manusiawi 

16. Sistem transendental 
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LATIHAN 

1. Berdasarkan klasifikasi sistem menurut Awad, cobalah buat bagan / 

tabel klasifikasi yang bisa mencakup semua jenis sistem! 

2. Sistem Pendidikan menurut atau berdasar pengklasifikasian sistem 

diatas tergolong sistem atau jenis sistem yang mana? Bagaimana pula 

dengan sekolah sebagai satu bentuk sistem pendidikan? Jelaskan 

dengan alasan yang jelas dan logis! 

3. Tunjukkan contoh sistem konseptual! Dengan menggunakan model 

masukan – keluaran, tunjukkanlah apa saja masukkan dan keluaran 

dari sistem konseptual tersebut! Apa pula komponen – komponennya 

(subsistemnya)! 

4. Sistem konseptual oleh Murdick & Ross disebut juga sistem analitik. 

Bagaimana jelasnya kenapa disebut sistem analitik? 
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