
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Guru sebagai salah satu pilar penentu keberhasilan bangsa mempunyai peran 

yang sangat penting dalam memajukan pendidikan. Salah satu tugas yang harus 

diemban dengan benar oleh guru adalah dalam mendorong siswanya untuk aktif 

dan giat belajar. Untuk itu kinerja seorang guru dalam mengajar sangat 

menentukan keberhasilan seorang murid membangkitkan kemauan mereka untuk 

aktif dan giat belajar. Penilaian kinerja guru saat ini dianggap  penting, karena 

informasi dari penilaian kinerja guru ini akan menjadi masukan penting dalam 

menentukan program apa yang akan dilakukan guru dalam satu tahun ke depan, 

seperti contohnya program mengajar apa yang akan diterapkan dalam mengajar 

di kelas, bagaimana performa dan cara mengajar guru kepada murid 

kedepannya. Selain itu penilaian kinerja guru juga bisa digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan guru teladan, dimana guru teladan adalah guru yang mampu 

memberi motivasi kepada murid untuk belajar keras dan memberi teladan 

kepada para muridnya. Sehingga dengan adanya guru teladan, guru lebih terpacu 

untuk lebih meningkatkan kinerja mereka. 

Pada setiap jenjang sekolah dasar sampai pada jenjang perguruan tinggi 

sudah diterapkan kegiatan untuk menilai kinerja guru dengan membagikan 

angket daftar kinerja guru. Namun di era teknologi yang semakin berkembang 

saat ini cara penentuan kinerja guru dengan pemberian angket seperti itu dinilai 

kurang efektif, karena memakan waktu lebih banyak serta membutuhkan tenaga 

dan pikiran yang tidak sedikit. Setidaknya penilaian kinerja guru bisa dilakukan 

secara sistem untuk lebih praktis dalam menilai kinerja guru.  

Pada tugas akhir sebelumnya telah dibuat suatu aplikasi dengan judul 

“Sistem Pendukung Keputusan Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 

Menggunakan Model Fuzzy Madm di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan” 

(Masrikaini, 2012). Hasil dari tugas akhir ini adalah mendapatkan hasil  guru 

yang lolos atau tidak lolos sertifikasi sesuai dengan kriteria yang dimiliki oleh 

masing-masing peserta. Sedangkan kesimpulan dari tugas akhir ini adalah 
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perbandingan antara hasil penetapan yang diputuskan tanpa menggunakan 

aplikasi fuzzy MADM dibandingkan dengan hasil penetapan yang menggunakan 

aplikasi fuzzy MADM, kecocokan mencapai 98%, yang artinya angka 

kecocokan 98% ini menunjukkan bahwa aplikasi fuzzy MADM dapat dipercaya 

sebagai SPK (Sistem pengambil keputusan) 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka pada tugas akhir ini diusulkan 

untuk melakukan perancangan dan pembangunan aplikasi kinerja guru. Aplikasi 

ini akan memberikan hasil penilaian terhadap kinerja guru, dimana penilaian 

kinerja guru dilakukan oleh murid dan kepala sekolah sesuai dengan kriteria 

penilaian kinerja guru yang sudah ditetapkan. Hasil penilaian itulah yang akan 

dijadikan acuan untuk menetukan guru teladan.  

Model yang akan digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah SAW, 

SAW dipilih karena dapat menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, 

kemudian akan dilanjutkan dengan proses perangkingan yang akan menyeleksi 

alternative terbaik dari sejumlah alternatif. Dengan metode perangkingan 

tersebut, diharapkan penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai 

kriteria dan bobot yang sudah ditentukan sehingga akan mendapatkan hasil yang 

lebih akurat terhadap guru yang akan mendapat gelar guru teladan [1]. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana menerapkan metode SAW Fuzzy MADM dalam proses 

penilaian  kinerja guru untuk menentukan guru teladan? 

2. Bagaimana merancang aplikasi penilaian kinerja guru dengan menerapkan 

metode SAW Fuzzy MADM? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menerapkan metode SAW Fuzzy MADM dalam proses penilaian  kinerja 

guru untuk menentukan guru teladan. 

2. Menghasilkan aplikasi penilaian kinerja guru dengan menerapkan metode 

SAW Fuzzy MADM. 
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1.4 Batasan Masalah   

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini meliputi : 

1. Studi kasus pada penelitian ini yaitu di SMPN 1 Srengat Blitar. 

2. Program ini menggunakan metode SAW Fuzzy MADM. 

3. Pengambilan keputusan untuk menentukan guru teladan. 

4. Data yang diambil adalah daftar nama-nama guru dan pelajaran yang 

diampu. 

5. Penilain kinerja guru dilakukan oleh siswa dan kepala sekolah SMPN 1 

Srengat Blitar 

6. Penilaian kinerja guru berdasarkan standar KTSP 

7. Aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa pemrogamam PHP dan 

MYSQL sebagai database. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Adapun metodologi penelitian yang digunakan pada tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut :  

1.5.1 Studi Pustaka  

Pada tahap ini dilakukan studi untuk memahami metode SAW Fuzzy 

MADM serta referensi mengenai bahasa pemrogaman PHP dan database 

yang akan digunakan dalam pembuatan aplikasi ini. 

1.5.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

melalui internet dan buku. Serta mendata nama-nama guru di SMPN 1 

Srengat Blitar beserta mata pelajaran yang diampu. 

1.5.3 Perancangan Aplikasi. 

Pada tahap ini menjelaskan proses perancangan aplikasi. Mulai dari 

login siswa/murid dan kepala sekolah untuk melakukan penilaian terhadap 

kinerja guru sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Penghitungan 

skor kinerja guru untuk dilakukan perangkingan menggunakan metode 

SAW Fuzzy MADM. Dari proses perangkingan tersebut akan didapat data 

keluaran berupa nilai dari masing-masing guru yang dinilai kinerjanya. 
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Guru yang mendapatkan skor atau nilai tertinggi itulah yang bisa 

dikategorikan sebagai guru teladan. 

1.5.4 Implementasi Aplikasi   

Aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrogaman PHP 

(Hypertext Processor). PHP dikenal sebagai bahasa scripting yang 

menyatu dengan tag HTML. Dan database MYSQL sebagai penyimpanan 

data. 

1.5.5 Uji Coba  

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap kerja metode 

SAW Fuzzy MADM dalam penilaian kinerja guru, uji coba menggunakan 

metode Blackbox Testing. BlackBox Testing adalah pengujian yang 

dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa 

fungsional dari perangkat lunak. Seperti mengevaluasi dari tampilan 

luarnya (interfacenya) dan fungsionalitasnya tanpa mengetahui apa 

sesungguhnya yang terjadi dalam proses detilnya (hanya mengetahui input 

dan output). 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan laporan pada tugas akhir ini digunakan untuk 

memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. sebagai 

berikut : 

BAB 1 : Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan masalah, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

Bab ini membahas tentang teori-teori dan prinsip-pripsip dasar yang 

digunakan sebagai acuan dalam penulisan tugas akhir ini. 

BAB III : Perancangan Sistem 

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana merancang aplikasi penilain kinerja 

guru untuk menentukan guru teladan dengan menerapkan metode SAW Fuzzy 

MADM. 
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BAB IV : Implementasi dan Pengujian Sistem 

Bab ini membahas implementasi aplikasi dan pengujian terhadap kinerja 

aplikasi, apakah aplikasi yang dibangun dapat memberikan hasil yang akurat 

atau tidak. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran  

Berisi kesimpulan dari implementasi dan uji coba yang telah dilakukan, 

serta saran-saran yang dapat dijadikan masukan untuk pengembangan aplikasi.  

 


