
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan teknologi informasi, yang membantu pengolahan data menjadi 

suatu informasi bisa lebih cepat dan efisien. Sehingga mampu meningkatkan 

kinerja dan produksi dari organisasi tersebut, dan mampu untuk bersaing dengan 

organisasi lain. Selain itu, instansi sebagai wadah yang bersifat corporate 

membutuhkan suatu teknologi informasi yang kompeten dan dapat mengelola 

dengan baik data dalam jumlah yang besar. Peningkatan penggunaan sistem 

informasi juga tidak terlepas dari perhatian manajemen dalam perusahaan 

terhadap betapa pentingnya manajemen informasi (Kadir, 2003). 

Dinas Pendidikan Provinsi Riau merupakan instansi pemerintahan yang 

memenuhi kebutuhan kependidikan di provinsi Riau, mulai dari penyediaan 

kelengkapan infrastruktur dan fasilitas pendidikan, bangunan gedung tempat 

proses belajar mengajar hingga penyediaan dan pengaturan tenaga pengajar 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru Bantu maupun tenaga Honorer. 

Sebagai salah satu hal utama dalam proses belajar mengajar, peran dari 

seorang guru sangatlah penting. Guru bantu dimaksudkan untuk mengatasi 

kekurangan tenaga pengajar di suatu daerah, dan merupakan tenaga pengajar yang 

berdasarkan surat keputusan (SK) yang ditanda tangani oleh Gubernur. 

Pengangkatan guru bantu Provinsi Riau dilakukan bertahap yaitu, tahap 1 pada 

tahun 2005 berjumlah 1.100 orang, tahap 2 pada tahun 2006 berjumlah 4.375 

orang, dan tahap 3 pada tahun 2007 berjumlah 2.300 orang, sehingga jumlah guru 

bantu yang diangkat berjumlah 7.775 orang. Setelah berjalan beberapa tahun, 

berdasarkan data SK Kolektif Guru Bantu Provinsi Riau Tahun 2016, terdapat 

total 5011 orang guru bantu yang tersebar di kabupaten/kota di provinsi Riau, 

dengan rincian yaitu kota Pekanbaru berjumlah 510 orang, kabupaten Kampar 
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berjumlah 829 orang, kabupaten Pelalawan berjumlah 324 orang, kabupaten 

Rokan Hulu berjumlah 497 orang, kabupaten Rokan Hilir berjumlah 164 orang, 

kabupaten Bengkalis berjumlah 363 orang, kabupaten Siak berjumlah 279 orang, 

kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 608 orang, kota Dumai berjumlah 409 

orang, kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 432 orang, kabupaten Indragiri Hilir 

berjumlah 526 orang, dan kabupaten Meranti berjumlah 70 orang. 

Menurut Undang-Undang (UU) No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, guru PNS dan guru bantu merupakan entitas yang berbeda berdasarkan 

hak dan kewajibannya. Para guru wajib memiliki kualifikasi minimum yang 

sesuai dengan kewenangan mengajar, memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional, berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan. 

Sebagai hak-nya para guru berhak mendapatkan penghasilan atau gaji yang telah 

dianggarkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Sertifikasi 

pendidik, perlindungan hukum dalam menjalankan tugas, pembinaan karir atau 

pelatihan untuk pengembangan kualitas, menggunakan sarana, prasarana fasilitas 

pendidikan, dan kesempatan untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil 

(CPNS). 

Namun terdapat beberapa masalah pada pelaksanaannya, rumit dan ketidak 

jelasan dalam pengurusan sertifikasi, susahnya para guru menghubungi pihak 

Dinas Pendidikan untuk mendapatkan informasi dikarenakan harus langsung 

datang ke kantor dinas, proses seleksi guru yang mendapatkan pembinaan karir 

atau pelatihan tidak jelas sehingga terdapat ketidak adilan pada pembagian jumlah 

pelatihan bagi guru. Dari sisi pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau pun 

mengalami permasalahan, pengolahan informasi mengenai guru bantu masih 

menggunakan aplikasi Ms Excel, namun tidak optimal karena hanya menyimpan 

data guru saja dan admin masih harus membuat file baru untuk informasi dan 

kegiatan baru seperti data pelatihan. Penyebaran informasi pun masih tidak 

efisien, karena masih menggunakan surat cetak yang di sebar ke tiap kantor dinas 

pendidikan kabupaten dan jarang disebarkan ke sekolah-sekolah. 
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Tentunya dengan permasalahan-permasalahan diatas menjadikan proses 

belajar mengajar terganggu dan menghambat laju perkembangan materi, 

sementara para guru memiliki target ajar dan kewajiban yang harus dipenuhi. 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Staf IT dan Data Dinas Pendidikan, pak 

Rahmad Gunawan, S.Kom., MT, belum adanya sistem informasi yang khusus 

melayani guru bantu dan terkomputerisasi secara baik, mengingat banyaknya 

jumlah guru bantu di provinsi Riau, sehingga pengolahan datanya dibutuhkan 

ketelitian agar data yang dihasilkan akurat dan tidak terjadi kesalahan data. 

Maka untuk mengatasi hal tersebut, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau 

membutuhkan suatu sistem informasi yang khusus untuk menangani, 

memfasilitasi, dan melayani, agar manajemen guru bantu di Dinas Pendidikan 

Provinsi Riau menjadi terintegrasi, terpadu, dan reliable dengan memberikan 

informasi secara real time. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Wibawa dan 

Julianto (2016), mengatakan Manajemen Sumber Daya Manusia tidak lepas dari 

proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup pegawai, pimpinan dan 

tenaga kerja lainnya. Sehingga mengakibatkan banyaknya data-data yang harus 

diolah dan dapat berubah seawaktu-waktu, dan perubahan data tersebut harus 

tersimpan dan terorganisir dengan baik. Dengan permasalahan tersebut diatas, 

maka solusi pemecahan masalah yaitu dengan membuat suatu aplikasi sistem 

manajemen Sumber Daya Manusia atau dalam bahasa inggrisnya Human 

Resource Management (HRM) yang terkomputerisasi untuk dapat membantu 

menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga informasi yang dibutuhkan dapat 

lebih cepat dan akurat. Sistem akan mencatat data dan laporan-laporan yang 

dibutuhkan. 

Berdasarkan permasalahan dan solusi pemecah masalah diatas, maka 

penelitian ini diberi judul ”Rancang Bangun Sistem Informasi Guru Bantu 

Provinsi Riau (Studi Kasus: Dinas Pendidikan Provinsi Riau)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan rumusan masalah 

yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu “bagaimana merancang dan 

membangun Sistem Informasi Guru Bantu Provinsi Riau”. 
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1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini bertujuan agar pembahasan tidak 

meluas dan dapat terfokus. Maka batasan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Pada sistem tidak termasuk fitur seleksi bagi calon guru bantu, hanya 

pada proses registrasi untuk sistem dan penempatan guru bantu. 

2. Analisa sistem menggunakan metode OOA (Object Oriented Analys) 

3. Perancangan sistem menggunakan metode Waterfall, mulai dari tahap 

perencanaan hingga tahap implementasi dan pengujian. 

4. Sistem dapat di akses oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 

Admin dari Staf IT dan Data, Pegawai yang terpilih sebagai Operator, 

dan Guru Bantu berdasarkan SK guru bantu Provinsi Riau. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk membangun sebuah sistem informasi yang dapat menyimpan dan 

mengolah data guru bantu secara akurat dan efisien. 

2. Untuk mempermudah penyebaran informasi dan komunikasi antara 

guru bantu dan pihak dinas pendidikan agar lebih cepat dan efisien. 

3. Untuk memanajemen keikutsertaan guru bantu pada pelatihan agar 

menjadi adil dan mudah. 

4. Untuk mempermudah proses mutasi guru bantu agar lebih efisien waktu 

dan tenaga. 

1.5. Manfaat Penelitian  

Adapun diharapkan manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Agar pihak Dinas Pendidikan dapat mendata informasi guru bantu 

secara akurat dan meminimalisir kemungkinan kesalahan dalam 

pendataan. 

2. Agar kualitas ajar guru bantu semakin meningkat, karena guru lebih 

mudah mendapatkan informasi pelatihan dan sertifikasi pendidik. 

3. Agar target ajar dan kewajiban guru tercapai, karena guru sudah tidak 

perlu untuk sering ke kantor Dinas Pendidikan. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini terdiri pokok-pokok 

permasalahan yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi 

beberapa bagian: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan secara umum mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berasal dari 

jurnal, buku, serta studi kepustakaan sebagai landasan teori 

dalam penelitian tugas akhir ini. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan alur atau langkah-langkah dalam 

melakukan penelitian. Mulai dari tahap perencanaan sampai 

pada penulisan laporan. 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tentang analisa yang sedang berjalan saat 

ini di perusahaan serta merancang dan membangun sebuah 

sistem usulan yang akan direkomendasikan. 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai batasan implementasi, 

lingkungan implementasi dan hasil dari implementasi. Serta 

menjelaskan pengujian perangkat lunak dan hasil pengujian. 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari tugas 

akhir yang direkomendasikan kepada pembaca. Tujuannya 

agar sistem informasi ini dapat diperbaharui dan 

dikembangkan lagi. 


