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1.1. Latar Belakang

Guru adalah Pendidikan professional 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 unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai jiwa

estetis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian baik. Tidak berlebih kalau dikatakan

bahwa masa depan masyarakat, bangsa, dan negara, sebagian besar ditentukan oleh

guru (Triayudi, Agung; AZ, Nazori, 2012).

Peran guru dalam proses kemajuan Pendidikan sangatlah penting. Guru

merupakan salah satu faktor utama bagi terciptanya generasi bangsa yang berkualitas,

tidak hanya dari sisi intelektualitas saja melainkan juga dari tata cara mengajar.

Perkembangan baru terhadap pandangan pelaksanaan belajar mengajar

membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya,

karena proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh

peran dan kompetensi guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan

lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga

hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal (W, Reviandari, 2004).

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 37 Bandar Lampung merupakan

Lembaga Pendidikan yang akan dijadikan objek penelitian. SMPN 37 Bandar
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Lampung berdiri pada tahun 2017. Terletak di Jalan Raden Sentot No. 11 Bandar

Lampung.

Lembaga pendidikan SMPN 37 Bandar Lampung belum memiliki sistem

penilaian kinerja guru yang cukup membuat kesulitan dalam menilai kinerja seorang

guru. Penilaian kinerja guru harus sering dilakukan agar dapat mengetahui apakah guru

sudah menyampaikan materi secara optimal dan sesuai dengan konsep pembelajaran.

Sehingga pihak sekolah dapat mengetahui dan mengevaluasi capaian guru dalam

menyampaikan materi.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan meningkatkan kinerja guru pada

SMPN 37 Bandar Lampung. Kendala yang dihadapi adalah belum pernah atau belum

adanya sistem penilaian kinerja guru sehingga tidak bisa mengetahui sebesar apa

kontribusi yang diberikan guru terhadap SMPN 37 Bandar Lampung. Belum adanya

penilaian kinerja guru ini dikarenakan SMPN 37 Bandar Lampung baru berdiri selama

2 tahun dan untuk guru yang mengajar pun masih sedikit yang guru tetap di SMP

tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan metode Average (perhitungan rata-rata),

yaitu dengan cara perhitungan sekor perolehan dibagi sekor maximal dikali 100%.

Metode ini dipilih karena metode ini biasa digunakan untuk perhitungan nilai dan

metode ini cocok untuk penilaian capaian kinerja guru di SMPN 37 bandar lampung

ini.

Dengan adanya suatu sistem informasi penilaian kerja yang bisa digunakan

menjadi acuan dalam penilaian seorang guru di SMPN 37 Bandar Lampung,

diharapkan dapat memberikan informasi keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan

siswa terhadap pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode pengajar.
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Dari gambaran masalah diatas perlu adanya suatu aplikasi untuk menilai kinerja

guru, guna mengetahui capaian-capaian guru dalam menyampaikan materi. Penulis

mengusulkan penilaian dalam bentuk aplikasi mobile web dikarenakan aplikasi dengan

mobile web lebih efektif dan efisien karena mobile web berinteraksi dalam sekali

pengembangan dan dapat berjalan di semua browser dan platform mobile tidak harus

mencari di toko aplikasi yang kadang menghabiskan RAM yang cukup besar.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mengangkat sebuah proposal

skripsi yang berjudul “Sistem Informasi Penilaian Capaian Kinerja Guru Berbasis

Mobile (Studi Kasus SMPN 37 Bandar Lampung)”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas penulis mengambil satu rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana menentukan kriteria penilaian kinerja guru pada SMPN 37

Bandar Lampung?

2. Bagaimana merancang aplikasi penilaian kinerja guru berbasis mobile

pada SMPN 37 Bandar Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk membantu pihak sekolah dalam memberikan informasi, yang dapat digunakan

sebagai acuan untuk melakukan penilai kinerja guru guna meningkatkan mutu belajar

siswa.
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1.4. Batasan Masalah

Pembatasan masalah sangat diperlukan agar mempermudah dalam

pembahasan dan lebih mengarah pada pokok persoalan diantaranya :

1. Sekolah yang menjadi objek dalam penelitian hanya di SMPN 37

Bandar Lampung

2. Perancangan sistem informasi berbasis mobile

3. Aplikasi ini hanya menilai kenerja guru yang mengajar di SMPN 37

Bandar Lampung

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak sekolah dalam

melakukan penilaian kinerja guru yang mengajar di SMPN 37. Selain

itu menambah wawasan dan juga dimaksudkan sebagai pemenuhan

tugas akhir perkuliahan (skripsi).

2. Bagi Sekolah SMPN 37 Bandar Lampung

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi kepala sekolah untuk

melakukan evaluasi kinerja guna meningkatkan mutu belajar siswa.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat menambah wawasan bagi pembaca dan menjadi

literatur tambahan bagi peneliti selanjutnya.


