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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 untuk mewujudkan insan 

Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan 

berkepribadian khususnya bagi siswa-siswi yang mengenyam pendidikan di 

Sekolah Dasar Negeri 02 Menukung. 

Sekolah Dasar Negeri 02 Menukung berlokasi tepatnya di Kecamatan 

Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu 

sekolah yang menerapkan penilaian kinerja guru secara manual. 

Guna mengetahui mana saja guru yang memiliki prestasi unggul. Dewasa ini 

kemajuan teknologi sangat pesat dan berpengaruh di berbagai bidang, pengolahan 

data secara manual mulai ditinggalkan karena membutuhkan waktu yang relatif 

lama dan dimungkinkan terjadi kesalahan dalam pengolahan data yang digunakan 

pada seleksi penentuan kinerja. Kemajuan teknologi pada bidang komputer sangat 

membantu dalam kehidupan termasuk dalam penerapan Sistem Pendukung 

Keputusan (Decision Support System). 

Sistem Pendukung Keputusan merupakan sebuah sistem yang mampu 

memberikan kemampuan pemecahan masalah dengan kondisi semi terstruktur dan 
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tak terstruktur (Turban, 2001). Adapun kelebihan dari sistem pendukung keputusan 

adalah menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan dan 

juga menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama 

berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. 

Salah satu metode yang digunakan dalam sistem pendukung Keputusan ini 

adalah metode gap analysis. Metode gap analyisis dipilih karena mampu 

menyeleksi kandidat terbaik dari sejumlah guru yang ada dan juga dibuat lebih 

bersifat membantu pihak sekolah dalam pengambilan keputusan menentukan guru 

berprestasi.  

Dalam hal ini, didasarkan memiliki beberapa keunggulan dari segi proses 

pengambilan keputusan dan akomodasi untuk atribut-atribut baik kuantitatif 

maupun kualitatif. Selain itu, metode ini mampu menghasilkan hasil yang lebih 

konsisten dibanding dengan metode-metode lainnya serta metode ini juga mudah 

dipahami dan digunakan oleh pihak sekolah dalam menentukan guru berprestasi 

secara terkomputerisasi, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih cepat, 

tepat dan efektif. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana menerapkan algoritma gap analysis untuk 

menentukan kinerja penilaian guru berprestasi. 
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1.3  Ruang Lingkup 

Agar proses penelitian yang dilakukan dapat lebih fokus, maka perlu adanya 

batasan-batasan permasalahan berikut :  

1. Penilaian Kinerja Guru mengacu pada empat ranah kompetensi termasuk 

kompetensi-kompetensi didalamnya yaitu : 

a. Pedagogik :     -  Menguasai karakteristik peserta didik, 

- Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik, 

- Pengembangan kurikulum, 

- Kegiatan pembelajaran yang mendidik, 

- Pengembangan potensi peserta didik, 

- Penilaian dan evaluasi. 

b. Kepribadian :  - Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial 

 dan  kebudayaan nasional, 

- Menunjukan pribadi yang dewasa dan teladan, 

- Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga 

menjadi guru. 

c. Sosial :            - Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak 

 diskriminatif 

- Komunikasi dengan sesama guru, tenaga 

kependidikan, orang tua, peserta didik, dan 

masyarakat. 
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d. Profesional :- Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir 

 keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang  

 diampu, 

- Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan 

yang reflektif. 

2. Pengguna dari aplikasi ini adalah tata usaha (admin), penilai (kepala 

sekolah, pengawas), dan guru. 

3. Kasus ini diterapkan di Sekolah Dasar Negeri 02 Menukung. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan, maka diperoleh tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Menerapkan metode gap analysis untuk penilaian kinerja guru yang 

dapat memberikan referensi kepada kepala sekolah dalam pengambilan 

keputusan.  

2. Memperoleh nilai ranah kompetensi masing – masing guru berdasarkan 

kompetensi yang terdapat pada masing-masing ranah kompetensi. 

3. Memperoleh hasil nilai ranking untuk masing- masing guru. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. User dalam hal ini adalah admin, kepala sekolah dan pengawas dapat 

memperoleh data penilaian guru sebagai dasar pemberian kompensasi 
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maupun pembinaan sesuai dengan kompetensi yang ditentukan, maupun 

guru sebagai user dapat melihat hasil akhir kinerja berupa ranking yang 

diperoleh selama mengikuti kegiatan PKG (Penilaian Kinerja Guru). 

2. Kepala Sekolah dan Pengawas dapat melakukan pemetaan berdasarkan 

hasil penilaian kinerja guru. 

3. Pemberian apresiasi kepada guru berprestasi. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun secara sistematis dibagi dalam beberapa bab, merupakan 

gambaran alur berpikir penyusun mulai awal hingga akhir penelitian. 

Sistematika ini terdiri dari  lima bab bahasan sebagai berikut : 

Bab pertama, bagian ini berupa pendahuluan. Terdiri dari latar belakang 

mengapa penelitian penilaian kinerja guru dilakukan, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian ini dilakukan, serta sistematika 

penulisan yang merupakan gambaran singkat alur penelitian ini. 

Bab kedua, bagian ini berisikan teori-teori penunjang penelitian. Terdiri dari 

tinjauan pustaka yang berisi kutipan-kutipan hasil dari beberapa penelitian 

sebelumnya yang memiliki kemiripan tema objek, atau yang menggunakan metode 

sama yaitu gap analysis serta dasar teori yang terdiri dari pengertian Penilaian 

Kinerja Guru (PKG), Sistem Pendukung Keputusan, Gap Analysis, PHP, Mysql, 

framework Codeigniter. 

Bab ketiga, bagian ini berisi uraian rinci mengenai bahan/data yang digunakan 

berupa dataset nilai guru, prosedur pengambilan data, analisis kebutuhan 
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fungsional dan non fungsional, algoritma atau langkah-langkah penyelesaian 

menggunakan metode gap analysis. 

Bab keempat ini memuat hasil implementasi penelitian dan pembahasan yang 

berisi kajian atau bahasan mengenai potongan sintaks program yang telah dibuat. 

Antarmuka pengguna yang terdiri dari menu dan fitur apa saja yang ada didalam 

aplikasi tersebut dan membahas hasil pengolahan data. 

Bab kelima berisi kesimpulan hasil dari penelitian yang menjawab masalah dan 

tujuan penelitian ini dilakukan serta keunggulan dan kelemahan sistem, serta saran 

berisi alternatif untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 

 


