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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Organisasi atau instansi tidak mungkin dapat lepas dari peranan pegawai 

atau karyawan yang bekerja di dalamnya (Saefudin & Sri, 2014). Kualitas yang 

dimiliki oleh pegawai atau karyawan merupakan salah satu faktor yang diperlukan 

untuk meningkatkan produktivitas kinerja suatu instansi. Tidak ada organisasi 

atau institusi yang mampu berjalan tanpa adanya pegawai atau karyawan didalam 

organisasi atau institusi tersebut (Ritonga, 2013). Maka dari itu diperlukan sebuah 

penilaian kinerja pegawai untuk lebih meningkatkan peranan pegawai tersebut 

dalam sebuah organisasi atau institusi (Saefudin & Sri, 2014).  

Penilaian kinerja pegawai diperlukan agar pegawai tersebut dapat melihat 

seberapa besar kinerjanya didalam organisasi atau institusi tempat mereka bekerja 

(Agustina dkk, 2013). Penilaian kinerja pegawai juga dapat memacu semangat 

pegawai agar lebih bekerja dengan baik. Penilaian kinerja pegawai bisa dilakukan 

di organisasi atau institusi mana saja dengan menggunakan sistem yang sudah ada 

disetiap organisasi atau institusi. Penelitian yang akan diteliti oleh penulispun 

adalah di sebuah institusi lembaga pendidikan yaitu SMPN 2 Terusan Nunyai. 

Lembaga pendidikan SMPN 2 Terusan Nunyai belum memiliki sistem 

penilaian kinerja pegawai yang cukup membuat kesulitan dalam menilai kinerja 

seorang pegawai. Penilaian kinerja pegawai harus sering dilakukan agar bisa 

mengetahui pegawai mana yang lebih aktif didalam suatu instansi, dengan begitu 

bisa memberikan pegawai tersebut semacam reward atau hadiah apa saja sesuai 

dengan keinginan kepala sekolah.  
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Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan meningkatkan kinerja pegawai 

pada SMPN 2 Terusan Nunyai. Kendala yang dihadapi adalah belum pernah atau 

belum adanya sistem penilaian kinerja pegawai sehingga tidak bisa mengetahui 

sebesar apa kontribusi yang diberikan pegawai terhadap SMPN 2 Terusan Nunyai. 

Dalam hal ini penulis menggunakan metode pendukung keputusan dalam menilai 

pegawai SMPN 2 Terusan Nunyai adalah metode Profile Matching. Metode ini 

dipilih karena mampu dalam menilai kinerja pegawai pada SMPN 2 Terusan 

Nunyai berdasarkan aspek-aspek dan factor-faktor yang sudah ada didalam 

metode tersebut. Dengan adanya suatu sistem informasi penilaian kerja yang bisa 

digunakan menjadi acuan dalam penilaian seorang pegawai di SMPN 2 Terusan 

Nunyai, diharapkan dapat mampu menentukan pegawai mana yang aktif dan layak 

diberikan reward .  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mengangkat sebuah judul 

proposal skripsi yang berjudul “Sistem Informasi Penilaian Kinerja Pegawai 

Menggunakan Metode Profile Matching Pada SMPN 2 Terusan Nunyai”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat 

penulis adalah : 

1. Bagaimana menerapkan metode profile matching dalam proses penilaian 

kinerja pegawai pada SMPN 2 Terusan Nunyai ? 

2. Bagaimana Merancang sistem informasi penilaian kinerja pegawai 

dengan menggunakan metode profile matching pada SMPN 2 Terusan 

Nunyai ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah yang penulis ajukan lebih terarah dan tidak 

menimbulkan kesalahan dalam penafsiran, maka penelitian ini penulis hanya 

dibatasi dalam ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Objek penelitian dilakukan pada SMPN 2 Terusan Nunyai. 

2. Pegawai yang dimaksudkan adalah guru-guru yang mengajar pada 

SMPN 2 Terusan Nunyai, baik guru tetap (GT) atau guru tidak tetap 

(GTT) dan bukan termasuk Kepala Sekolah dikarenakan kepala sekolah 

yang akan mengelola sistem ini. 

3. Sistem hanya membahas tentang penilaian kinerja guru pada SMPN 2 

Terusan Nunyai. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Menerapkan metode profile matching dalam proses penilaian kinerja 

pegawai pada SMPN 2 Terusan Nunyai. 

2. Merancang sistem informasi penilaian kinerja pegawai menggunakan 

metode profile matching pada SMPN 2 Terusan Nunyai. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Akademis  

Hasil penelitian bisa dijadikan refrensi mahasiswa yang akan melakukan 

kajian terhadap penilaian kinerja pegawai. 

2. Bagi Sekolah SMP N 2 Terusan Nunyai 

Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi kepala sekolah dalam 

mengambil kesimpulan terkait penilaian kinerja pegawai (guru). 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil Penelitian dapat menambah wawasan bagi pembaca dan menjadi 

literatur tambahan bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 


