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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam dunia pendidikan guru merupakan tenaga kependidikan yang sangat 

penting karena mereka memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, melatih 

serta mengarahkan murid (peserta didik) agar siap untuk menghadapi persaingan 

di dunia luar. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi dan misi penyelenggaraan 

pembelajaran dalam pendidikan, kedudukan guru yang profesional sangatlah 

penting.[1] 

 Penilaian kinerja guru sangat penting untuk menentukan guru yang aktif 

dan berperstasi dalam sekolah. Penilaian kinerja guru bukan dilihat dari golongan 

dan tingkat pendidikannya, melainkan dari disiplin, tanggung jawab, kejujuran, 

kerja sama dan kepemimpinan.[2]  

Pada SD Negeri 4 Merawang ini dalam melakukan penilaian kinerja guru 

masih mengunakan cara manual, yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada 

murid di SD Negeri 4 Merawang. Berdasarkan permasalahan dari hasil penelitian 

dan wawancara yang terjadi pada penilaian kinerja guru di SD Negeri 4 

Merawang. Memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat sekarang ini, dengan 

membuat aplikasi penilaian kinerja guru berbasis Android diharapkan nantinya 

dapat mempermudah penginputan data dan perhitungan hasil dari bobot yang 

telah ditentukan. Tanpa harus menyebarkan kuisoner lagi, dan melakukan 

penginputan data atau perhitungan hasil yang dilakukan secara manual. 

Metode Simple Additive Weighting (SAW) dapat digunakan untuk 

melakukan   perhitungan dalam menentukan kinerja guru baik atau tidak. Metode 

ini akan menghitung bobot-bobot dari syarat-syarat yang telah ditentukan dan 

hasil dari perhitungannya akan di gunakan dalam menetukan kinerja guru yang 

baik dan kinerja guru yang tidak baik.[3] 

 

Penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai referansi : Yan Irawan 

[3]
 
dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Pendaftaran Peserta Didik Baru SMP 
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Negeri 6 Pangkalpinang Dengan Metode Simple Additive Wighting (SAW) 

Berbasis Android, dengan hasil yang dicapai adalah aplikasi pendaftaran peserta 

didik baru SMP Negeri 6 Pangkalpinang dengan metode Simple Additive Wighting 

(SAW) berbasis android dan berhasil menentukan calon peserta didik baru yang 

akan diterima sesuai dengan kuota yang diseleksi berdasarkan peringkat dan tidak 

ada lagi antrean dalam pengambilan dan menyerahkan formulir serta melihat 

pengumuman dapat dilihat melalui aplikasi android. Sulmul Hidroh [4] dengan 

judul Aplikasi Pendaftaran Pelaihan di UPTD Balai Latihan Kerja Industri 

Provinsi Babel Dengan Metode Simpel Additive Weighting Berbasis Android, 

dengan hasil yang dicapai adalah pendaftaran pelatihan oleh kantor UPTD Balai 

Latihan Kerja Provinsi Babel untuk mempermudah para masyarakat untuk 

menggunakan layanan Pendaftaran Pelatihan seperti Info Pelatihan, Penjadwalan, 

Penilaian, dan Pemagangan menggunakan media layanan Smartphone yang 

menggunakan system operasi berbasis Android.  David Gunawan [5]
 
dengan judul 

Rancang Bangun Aplikasi Seleksi Karyawan Baru di SPBU Bangka dengan 

Menggunakan Algoritma Simple Additive Weight (SAW) Bebasis Android, 

dengan hasil yang dicapai adalah agar manager bisa mendapatkan karyawan baru 

tanpa melakukan wawancara dengan banyak calon karyawan dan calon karyawan 

bisa dengan mudahnya mengakses pengumuman hasil melalui Smartphone 

android-nya. Frieyadie [6] dengan judul Penerapan Metode Simple Additive 

Weight (SAW) Dalam Sistem Pendukung Keputusan Promosi Kenaikan Jabatan, 

dengan hasil yang dicapai adalah untuk membantu seorang pimpinan dalam 

melakukan penilaian dari setiap kriteria untuk pemilihan karyawan dan untuk 

mempermudah dalam menentukan keputusan terkait promosi kenaikan jabatan 

seorang karyawan untuk posisi tertentu sesuai dengan syarat dan kebutuhan 

perusahaan. Alex Rikki, Murni Marbun, Jonson R.Siregar [7] dengan judul Sistem 

Pendukung Keputusan Penerimaan Karyawan Dengan Metode SAW Pada PT. 

Karya Sahata Medan, dengan hasil dari perancangan sistem ini adalah 

menghasilkan sistem pendukung keputusan dan informasi hasil seleksi pada 

proses pengelolaan hasil wawancara, test kepribadian, IPK, test bidang, 

pengalaman bekerja 
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Dari permasalahan diatas, penulis ingin membuat aplikasi dapat 

mempermudah sekolah dalam penilaian kinerja guru berbasis Android dengan 

judul “Rancang Bangun Aplikasi Penilaian Kinerja Guru Pada SD Negeri 4 

Merawang dengan Metode Simple Additive Wighting (SAW) Berbasis 

Android”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana melakukan penilaian kinerja guru tanpa menyebarkan kuisoner? 

2. Bagaimana melakukan perhitungan kinerja guru tanpa dilakukan dengan 

menggunakan Microsoft Excel? 

3. Bagaimana menerapkan metode Simple Additive Wighting (SAW) untuk 

menilai kinerja guru? 

4. Bagaimana merancang sistem pendukun keputusan penilaian kinerja guru 

pada SD Negeri 4 Merawang dengan metode Simple Additive Wighting 

(SAW)?  

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak menyimpang dari permasalahan pokok, maka 

penulis membatasi dengan menekan pada: 

1. Aplikasi ini dibangun untuk Smartphone Android 

2. Penelitian dilakukan di SD Negeri 4 Merawang. 

3. Aplikasi ini hanya digunakan oleh murid Kelas 6. 

4. Kriteria yang digunakan sesuai keinginan SD Negeri 4 Merawang. 

5. Perhitungan SAW di lakukan di WEB Server.  

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berasarkan latar belakang dan masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka tujuan dan manfaat yang dilakukakan penulis yaitu : 
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1.4.1 Tujuan Penelitian 

Menerapkan sistem yang berbasis Android yang diharapkan nantinya dapat 

mempermudah dalam penilaian kinerja guru dan penghitungan hasil kinerja guru 

tidak lagi dilakukan secara menggunakan Microsoft Excel, karena dapat memakan 

waktu yang cukup lama. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Untuk mempermudah peniliaian kinerja guru. 

2. Mempermudah dalam menentukan baik atau tidaknya kinerja guru. 

3. Pihak sekolah tidak perlu lagi melakukan penyebaran kuisoner untuk 

menilai kinerja guru.  

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut 

 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini merupaka awal yang mengemukakan latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  :  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai bebagai landasan teori yang 

digunakan dalam penelitian serta teknologi yang digunakan 

dalam  penelitian. 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan model, metode penelitian, pengembangan 

software dan tools yang digunakan. 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tantang analisis masalah sistem yag berjalan, 

analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, analisis 
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sistem, perancangn sistem serta menguraikan model, metode, 

dan tools pengembangan software. Implementasi berisi 

pengujian terhadap hasil yang diperoleh dari tahap pembuatan 

aplikasi kemudian mengimplementasikan ke perangkat 

smartphone 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari 

pembahasan dan merupakan hasil dari penyelesaian serta saran 

bagi para pengguna. 

 


