
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

MTsN Pangkalan Kerinci merupakan sekolah di Kabupaten Pelalawan, 

Provinsi Riau yang menerapkan mekanisme penilaian kinerja guru sebagai 

penjamin kualitas profesionalisme guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 

Pada MTsN Pangkalan Kerinci dilakukan penilaian kinerja guru pada setiap akhir 

tahun ajaran. Dengan jumlah guru 35 orang yang berbeda tugas dan bidangnya 

maka perlu penilaian yang objektif berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang 

ditetapkan sehingga dapat diketahui hasil penilaian kinerja guru pada MTsN 

Pangkalan Kerinci. 

Menurut Mulyasa (2003), guru atau pendidik harus 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.  

Profesi guru perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus menerus 

dan proporsional menurut jabatan fungsional guru. Agar fungsi dan tugas yang 

melekat pada jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang 

berlaku, maka diperlukan penilaian kinerja guru yang menjamin terjadinya proses 

pembelajaran yang berkualitas disemua jenjang pendidikan. Pelaksanaan penilaian 

kinerja guru dimaksudkan untuk mewujudkan guru yang profesional, karena 

harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang 

bermutu. 

Penilaian kinerja merupakan cara pengukuran kontribusi-kontribusi dari 

individu dalam instansi yang dilakukan terhadap organisasi. Nilai penting dari 

penilaian kinerja adalah menyangkut penentuan tingkat kontribusi individu atau 
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kinerja yang diekspresikan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya (Sulistyani dan Rosidah, 2009). 

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah 

penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, 

kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat 

dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, 

penerapan pengetahuan dan keterampilan, sebagai kompetensi yang dibutuhkan. 

Hasil penilaian kinerja guru dapat dimanfaatkan untuk menyusun profil 

kinerja guru sebagai input dalam penyusunan program Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Hasil Penilaian kinerja guru juga merupakan 

dasar penetapan perolehan angka kredit guru dalam rangka pengembangan karir 

guru sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan 

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 

   Untuk menentukan guru yang terpilih mewakili bidang kerjanya masing-

masing berpedoman pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 

Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi. Data nilai guru tersebut diurutkan sesuai 

dengan peringkat berdasarkan hasil penilaian panitia, kemudian dua guru per 

bidang yang berada pada urutan teratas ditunjuk sebagai guru terpilih mewakili 

bidang masing-masing. 

Proses penilaian kinerja guru dilakukan secara manual dimana pada proses 

pengerjaannya menggunakan lembaran penilaian untuk memberikan penilaian 

terhadap guru yang diisi oleh kepala sekolah lalu dihitung dan diurutkan, guru 

yang mendapat nilai tertinggi yang akan dipilih untuk seleksi atau penilaian 

berikutnya. Namun, karena kriteria dan guru yang banyak kepala sekolah 

kesulitan untuk menghitung dan mengurutkannya. Sehingga proses evaluasi ini 

memerlukan waktu yang cukup lama. Setelah didapatkan guru terpilih barulah 

dilakukan seleksi kembali untuk menentukan penilaian kinerja guru, namun untuk 

menentukakan penilaian kinerja berdasarkan rapat panitia sehingga penilaian tidak 

objektif. 



3 

 

Oleh karena itu untuk  dapat mengolah data-data penilaian lebih cepat dan 

objektif maka perlu dibangun sistem pendukung keputusan yang dapat 

menentukan guru yang terpilih yang memiliki nilai kinerja tertinggi. Maka 

diperlukan suatu pendukung keputusan yang dapat membantu dalam menentukan 

penilaian kinerja guru. Pada SPK untuk melakukan penilaian kinerja guru ini 

digunakan dua metode yaitu metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk 

menentukan penilaian kinerja guru pada bidang kerjanya, dan metode promethee 

untuk merangkingkan penilaian kinerja guru yang diseleksi dari hasil metode 

SAW sebelumnya.  

Sistem Pendukung Keputusan dengan promethee dan SAW dapat 

dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan diatas. Sistem Pendukung 

Keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS) adalah sebuah sistem yang 

mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan 

pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak 

terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam 

situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, dimana tak seorangpun 

tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat (Turban, 2001). Metode 

promethee adalah satu dari beberapa metode penentuan urutan atau prioritas 

dalam analisis multikriteria. Metode ini dikenal sebagai metode yang efisien dan 

simple, juga mudah diterapkan dibanding dengan metode lain  untuk menuntaskan 

masalah multikriteria. Metode ini mampu mengakomodir kriteria pemilihan yang 

bersifat kuantitatif dan kualitatif. Masalah utamanya adalah kesederhanaan, 

kejelasan dan kestabilan. Dugaan dari dominasi kriteria yang digunakan dalam 

promethee adalah penggunaan nilai dalam hubungan outranking. (Hunjak, 

1997:161). Salah satu penelitian yang menggunakan metode promethee dilakukan 

oleh Hutabarat (2013), yaitu Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Siswa 

Penerima Beasiswa Dengan Metode Promethee. Hasil dari penelitian ini 

menghasilkan evaluasi dan hasil yang diperoleh dari perhitungan menggunakan 

metode promethee dapat menyarankan bahwa yang terpilih untuk mendapatkan 

beasiswa adalah alternatif (Prasetyo, 2007). 
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Sedangkan Metode SAW sering juga dikenal dengan istilah metode 

penjumlahan terbobot. Konsep dasar SAW adalah  mencari penjumlahan terbobot 

dari kinerja setiap alternatif pada semua atribut menurut Kusumadewi (2006) 

dalam jurnal Gunawan (2015). Metode SAW ini dipilih karena metode ini 

menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan denga proses 

perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang 

ada (Wibowo dkk, 2009). Berdasarkan hal di atas, kedua metode ini layak 

diterapkan dalam menunjang pengambilan keputusan penilaian kinerja yang 

mampu memecahkan masalah multiobjek dan multikriteria, yaitu melibatkan 

objek dan kriteria. Salah satu penelitian dengan metode SAW dilakukan oleh 

Prasetyowati, Sutojo, yaitu Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Guru 

Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) studi kasus SMA Negeri 

9 Semarang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya sistem 

pendukung keputusan untuk menentukan penilaian kinerja guru pada SMA Negeri 

9 Semarang akan membantu dalam mengevaluasi kinerja guru yang ada di sekolah 

tersebut dalam pencapaian standar kompetensi yang ada, perhitungan nilai bobot 

yang berbeda dari setiap kriterianya akan menghasilkan nilai yang berbeda dan 

menghasilkan keputusan yang berbeda 

 Sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

menggunakan kriteria penilaian yang berbeda serta menggunakan dua metode  

promethee dan SAW. Dari uraian di atas saya mengambil judul “Sistem 

Pendukung Keputusan Penentuan Guru Berprestasi dengan Menggunakan 

Metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Metode Promethee”. 

Diharapkan dengan menggunakan metode promethee untuk perangkingan 

penilaian kinerja guru perbidang dan akan diseleksi dengan metode SAW  pada 

Sistem Pendukung Keputusan ini dapat menghasilkan kesimpulan yang objektif 

serta lebih cepat dan tepat untuk membantu MTsN Pangkalan Kerinci dalam 

melakukan penilaian kinerja guru. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun 
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sistem pendukung keputusan menggunakan metode promethee dan metode SAW  

untuk melakukan penilaian kinerja guru di MTsN Pangkalan Kerinci, Riau. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, 

penulis menetapkan batasan terhadap masalah sebagai berikut: 

1. Kriteria penilaian kinerja guru menggunakan metode SAW untuk bidang 

kerja masing-masing digunakan 4 Subkriteria penilaian yang terdiri dari 14 

Komponen kriteria penilaian yang berpedoman Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi  

Akademik dan Kompetensi Guru. 

2. Untuk merangkingkan penilaian kinerja guru digunakan metode promethee 

dengan enam kriteria penilaian yaitu: kesetiaan, prestasi kerja, tanggung 

jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama. 

3. Untuk pengujian metode SAW dan promethee hanya menggunakan 

beberapa guru perbidang dan beberapa kriteria. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Membangun dan menghasilkan Sistem Pendukung Keputusan dengan 

metode promethee dan Simple Additive Weighting (SAW) untuk melakukan 

penilaian kinerja guru di MTsN Pangkalan Kerinci, Riau. 

 

1.5  Manfaat 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak sekolah dalam 

mengambil keputusan menentukan pemilihan guru terbaik di MTsN Pangkalan 

Kerinci dan juga agar dapat memaksimalkan kinerja guru dalam proses belajar-

mengajar yang nantinya akan meningkatkan mutu pendidikan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk pembahasan yang lebih rinci, maka dalam penulisan tugas akhir ini 

penulis membagi atas beberapa bab, di mana satu sama lain saling berhubungan 
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sesuai dengan ruang lingkup masalah. Secara umum gambaran isi dari masing-

masing bab adalah sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai studi literatur dan teori-teori tentang 

Sistem Pendukung Keputusan, metode promethee dan metode 

SAW serta penerapannya dalam memecahkan masalah. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi kerangka kerja, metode pengumpulan data yang 

digunakan dan bagian ini merupakan langkah sistematis dan logis 

yang disusun secara tahap demi tahap pengerjaan selama 

menganalisa. Setiap tahapan yang ada saling berkesinambungan 

antara satu dengan yang lain di mana tahapan selanjutnya akan 

dapat dikerjakan setelah tahapan sebelumnya telah diselesaikan. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bagian ini membahas mengenai tahapan–tahapan dalam 

penyelesaian masalah, mendesain arsitektur sistem, cara kerja 

sistem, dan perancangan program. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bagian ini membahas mengenai tahap implementasi dan pengujian 

sistem berdasarkan perancangan yang dibangun.  

BAB VI PENUTUP 

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran-

saran.  


