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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

SMA Negeri 6 Surakarta berdiri pada tahun 1975 dengan nama Sekolah 

Menengah Persiapan Pembangunan (SMPP) Nomor 40 Surakarta. Walaupun 

bernama SMPP, kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum SMA (Kurikulum 

1975 SMA).Berdirinya SMPP dirintis oleh SMA Negeri 5 Surakata yang ada pada 

waktu itu Kepala Sekolahnya adalah Bapak Drs. R.M. Soepeno, Kepala Sekolah 

definitif yang pertama kali adalah Bapak Drs. Soekidjo Pada tanggal 09 Agustus 

1985, SMPP Negeri Surakarta berubah nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta 

sampai dengan sekarang. 

Didalam SMA Negeri 6 Surakarta memiliki tenaga pengajar sebanyak 55 

tenaga pengajar yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Dengan adanya tenaga 

pengajar sebanyak itu maka akan diadakan penilaian kerja guru dilingkungan 

SMA N 6 Surakarta dengan maksut untuk meningkatkan dan mengetahui kinerja 

guru yang ada pada lingkungan SMA N 6 Surakarta. 

Jumlah pengajar yang banyak di SMAN 6 Surakarta dan untuk melakukan 

penilaian yang objective, adil dan transparan, serta terdapat kriteria – kriteria 

penilaian untuk setiap tahunnya yang dapat berubah, maka diperlukan sistem 

pendukung keputusan untuk penilaian kinerja guru di SMAN 6 Surakarta. 

Sistem Pengambilan Keputusan Penilaian kinerja tersebut dilakukan 

dengan menggunakan system WP (Weighted Product) dimana WP sendiri 



2 
 

 
 

memerlukan proses normalisasi karena metode ini mengalikan hasil penilaian 

setiap atribut. Hasil perkalian tersebut belum bermakna jika belum dibandingkan 

(dibagi) dengan nilai standart. Bobot untuk atribut manfaat berfungsi sebagai 

pangkat positif dalam proses perkalian, sementara bobot biaya berfungsi sebagai 

pangkat negative. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar bealakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalah yang 

dapat diuraikan antara lain: 

1. Kriteria apa saja yang dapat dimasukkan dalam SPK untuk penilaian kinerja 

guru di SMA N 6 Surakarta dimana kriteria tersebut ditentukan oleh pihak 

sekolah dan digunakan untuk menentukan bobot dalam metode WP (Weighted 

Product). 

2. Bagaimana metode WP(Weighted Product) tersebut dapat digunakan untuk 

menampilkan hasil dari SPK penilaian kinerja guru di SMA N 6  Surakarta. 

1.3 Ruang Lingkup 

Hal yang dikerjakan adalah melakukan penilaian kinerja guru di SMA N 6 

Surakarta. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja guru guna 

meningkatkan kinerja guru dalam melakukan pekerjaannya. Penilaian ini 

melibatkan semua guru di SMAN 6 Surakarta. Periode penilaian kinerja guru 

dilakukan 1 tahun sekali setiap akhir tahun pelajaran semester genap. Penilaian 

kinerja gurur menggunakan Sistem Pengambilan Keputusan dengan Metode WP 
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(Weighted Product), dengan terlebih dahulu menenetukan kriteria kriteria dan 

menentukan nilai terbobot. Kemudian melakukan perhitungan sesuai rumus yang 

ada dalam metode WP tersebut. Dengan menggunakan metode ini diharapkan 

akan lebih efisien dan praktis dalam menentukan pemilihan anggota terbaik. 

1.4 Tujuan Penelitian  

 Tujuan yang hendak dituju adalah bagaimana penilaian kinerja guru di 

SMA N 6 Surakarta dimana hasil dari tujuan tersebut dapat diperoleh dari 

perhitungan Sistem Pengambilan Keputusan dangan menggunakan metode 

WP(Weighted Product) serta miningkatkan kinerja guru dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan antara lain: 

1. Memberikan kemudahan dalam penilaian kinerja guru di SMA N 6 dan 

Mengurangi manipulasi data dan kesalahan data. 

2. Memberikan hasil yang akurat karena dalam prosesnya dilakukan dengan 

salah satu metode Dalam Sistem Pengambilan Keputusan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

BAB 1 Pendahuluan, dalam Bab ini berisikan alasan, tujuan dan manfaat 

penelitian ini dilakukan.  Menjelaskan tentang penilaian kinerja guru yang berada 
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pada lingkup SMA N 6 Surakarta dengan menggunakan salah satu metode SPK 

yaitu WP (Weighted Product) 

BAB 2 Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori berisikan uraian, penjelasan dan 

alasan yang sistematis mengenai hasil penelitian – penelitian tentang kasus yang 

sama sebelumnya. Serta menjelaskan tentang definisi, pengertian dasar serta 

istilah yang didapatkan dari berbagai sumber. 

BAB 3 Metode Penelitian berisikan tentang hal hal yang berkaitan tentang 

penelitian yang dilakukan seperti bahan atau data, peralatan yang digunakan 

dalam implentasi atau pengujian, prosedur dalam pengumpulan data serta analisis 

dan peracangan sistem yang dibuat. 

BAB 4 Implementasi dan Pembahasan sistem yang berisikan tentang 

potongan program pada implementasi dan pembahasan dari sistem yang dibuat.  

BAB 5 Kesimpulan dan Saran yang menjelaskan tentang isi dari seluruh 

bab, serta keunggulan dan kekurangan sistem yang nantinya menjadi alternatif 

pengembangan sistem lebih lanjut. 

 

  


