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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan 

peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru yang profesional 

diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Profesi guru 

perlu dikembangkan secara terus menerus dan proporsional menurut jabatan 

fungsional guru. Selain itu, agar fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan 

fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka 

diperlukan Penilaian Kinerja Guru (PK GURU) agar proses pembelajaran yang 

berkualitas di semua jenjang pendidikan dapat terlaksana.  

Secara umum, PK Guru memiliki 2 fungsi utama, yaitu untuk menilai 

kemampuan guru, dan untuk menghitung angka kredit guru atas kinerjanya. Hasil 

PK Guru diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan berbagai kebijakan 

terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru. PK Guru bagi sekolah 

/madrasah menjadi acuan untuk menetapkan pengembangan karir dan promosi 

guru. Bagi guru, PK Guru merupakan pedoman untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan individu dalam rangka memperbaiki kualitas kinerjanya. (PMPTK, 

2011). 

Proses evaluasi kinerja guru masih menggunakan sistem penilaian manual 

yang menyebabkan proses evaluasi kinerja tergolong relatif lama. Data manual 

yang dihasilkan juga sulit digunakan untuk proses berkelanjutan yang 

berhubungan dengan evaluasi kinerja guru karena akan menyita waktu yang lama 

jika harus mencari satu per satu data tersebut (Purba, Rukmi, & Irawan, 2013).  

Untuk pelaksanaan PK Guru di daerah pelosok, yang belum tersentuh oleh 

internet, akan kesulitan untuk mengakses sistem secara online, dan untuk penilai 

yang telah terbiasa melakukan PK Guru secara manual menggunakan microsoft 

excel, maupun penilai yang sudah berumur, akan mengalami kesulitan ketika 

menjalankan PK Guru dengan sistem secara online. 
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Dari permasalahan tersebut, perlu dibuat sistem yang dapat Melakukan  

PK Guru secara online, dam dapat mengintegrasikan PK Guru manual (Excel) 

dengan database agar data hasil evaluasi PK Guru dapat terkumpul lebih cepat. 

Dengan mengintegrasikan excel dengan database server tersebut diharapkan 

pengguna yang sudah terbiasa dengan sistem manual (Excel) maupun guru yang 

berada di pelosok tidak merasa kesulitan dalam melakukan PK Guru. Oleh karena 

itu dibutuhkan “Aplikasi Penilaian Kinerja Guru Berdasarkan Buku Pedoman 

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru ” agar dapat menjadi solusi dari 

permaslahan tersebut dan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana  merancang aplikasi penilaian kinerja guru berdasarkan 

pedoman pelaksanaan PK guru? 

2. Bagaimana mengintegrasikan aplikasi yang akan di bangun dengan ms 

excel yang sudah ada? 

3. Bagaimana menguji aplikasi penilaian kinerja guru berdasarkan pedoman 

pelaksanaan PK guru? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Merancang aplikasi penilaian kinerja guru berdasarkan pedoman 

pelaksanaan PK guru. 

2. Mengintegrasikan aplikasi yang akan di bangun dengan ms excel yang 

sudah ada 

3. Menguji aplikasi penilaian kinerja guru berdasarkan pedoman pelaksanaan 

PK guru. 
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1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian tugas akhir ini dengan beberapa 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di Diknas kota Balikpapan 

2. Data sekolah yang di gunakan hanya di kota Balikpapan 

3. Menggunakan kriteria penilaian yang ada pada “Buku Pedoman PK Guru" 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan pemahaman dari berbagai leteratur, artikel, maupun 

jurnal yang berkaitan. 

2. Pengumpulan Data 

 Untuk mendukung penelitian ini, dilakukan pengumpulan data. Sumber data 

di dapatkan dari narasumber melalui teknik wawancara pada pegawai Diknas 

kota Balikpapan. Data juga didapatkan melalui dokumen yang ada di Diknas.  

3. Analisa Kebutuhan Sistem dan Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap kebutuhan untuk membuat 

perancangan sistem PK Guru, terdapat kebutuhan sistem yang harus dipenuhi 

diantaranya: 

 Alur PK Guru 

 Alur proses pengumpulan data PK Guru 

 Data Sekolah 

 Data Guru 

 Data Asesor 

4. Implementasi 

Tahap ini merupakan tahap pengimplementasian perangkat Sistem Penilaian 

Kinerja Guru dengan menggunakan pemrograman berbasis web dan basis data 

MySQL. Sehingga menjadi sebuah perangkat lunak yang dapat memudahkan 

pengguna dalam melakukan penilaian. 
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5. Pengujian

Setelah implementasi sistem selesai, maka akan dilakukan pengujian terhadap

sistem agar dapat mengetahui kinerja sistem tersebut.

6. Pembuatan Laporan

Setelah tahap-tahap sebelumnya telah dilakukan dan berjalan dengan baik,

maka disusunlah laporan

1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang berbagai macam teori yang mendukung atau berkenaan 

dengan Aplikasi Penilaian Kinerja Guru Berdasarkan Buku Pedoman 

PK Guru 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang analisis permasalahan yang mendasari pembuatan sistem 

serta segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam perancangan sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang implementasi sistem yang dibuat sesuai dengan desain 

sistem dan berisi petunjuk pemakaian serta pengujian sistem. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta 

saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 




