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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

 

1.1     Latar  Belakang  Masalah. 

 

           Guru adalah salah satu tenaga kependidikan yang berperan penting dalam 

peningkatan mutu pendidikan, karena guru yang berhadapan langsung dengan 

peserta didik. Guru merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam  suatu 

sekolah. Untuk memacu guru bekerja lebih baik dan berprestasi, maka sekolah 

dapat memberikan  penghargaan kepada para guru yang dianggap berpresetasi. 

Penghargaan bisa berupa kenaikan pangkat, pujian, materi atau yang lainnya, 

yang dapat memberi semangat kepada guru. 

          Dalam menentukan guru-guru berprestasi tentu akan mengalami kesulitan 

dan membutuhkan waktu yang lama, karena banyaknya jumlah guru dan kriteria 

penilaian yang digunakan untuk menentukan guru berprestasi sesuai yang 

diharapkan. Berdasarkan hal tersebut diperlukan sebuah metode untuk membantu 

menetapkan guru berprestasi agar lebih efisien. Salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk penentuan guru berprestasi adalah metode Simple Additive 

Weighting (SAW). Metode ini akan menguraikan masalah multi factor  

 



2 
 

atau multi kriteria menjadi suatu bentuk hirarki dengan cara  menerapkan kriteria 

dan bobot untuk penentuan guru berprestasi.  

         Berdasarkan pemaparan di atas dalam penelitian ini menerapkan metode 

SAW untuk penentuan guru berprestasi di SD Inpres Oinlasi Kecamatan 

Amanatun Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur. 

 

1.2. Rumusan  Masalah. 

 

        Dalam penelitian ini bagaimana  menentukan guru berprestasi di SD Inpres  

Oinlasi menggunakan metode Simple Additive Weighting ( SAW).    

 

1.3.   Ruang  Lingkup. 

 

         Ada beberapa hal yang terdapat dalam ruang lingkup ini yaitu sebagai  

  berikut : 

1. Guru SD Inpres Oinlasi yang menjadi data dan informasi dalam proses     

      penelitian. 

2. Metode yang digunaka yaitu Simple Additive Weighting (SAW) 

3. Terdapat 5 kriteria penilaian yaitu Presensi,  Kedisiplinan,  Kualitas 

Mengajar,  Menguasai Bahasa Inggris dan Interaksi Guru dengan Siswa  

4.  Output dari sistem yang dibuat yaitu berupa penentuan guru berprestasi    

      yang di inginkan berdasarkan kriteria. 



3 
 

5. Membuat matriks dan menentukan rating kecocokan setiap alternatife pada 

setiap kriteria. 

 

1.4.   Tujuan  Penelitian. 

 

         Tujuan penelitian adalah membantu SD Inpres  Oinlasi  untuk penentuan 

guru berprestasi menggunakan metode simple additive weighting (SAW).  

 

1.5    Manfaat  Penelitian. 

 

   Adapun manfaat dalam penilaian adalah sebagai berikut : 

1.  Membantu dalam mengambil keputusan untuk penentuan guru berprestasi   

yang diharapkan.  

2.  Membantu pihak sekolah dalam menentukan  guru yang berprestasi. 

3.  Dapat membantu peningkatan kinerja program pendidikan khususnya yang 

menjadi guru berprestasi  akan dapat memotivasi guru- guru yang lainnya . 

 

 

 

 

 

 


