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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Perkembangan teknologi yang pesat yang diikuti dengan perkembangan ICT 

membuat perusahaan dan instansi-instansi pemerintahan harus mengikuti 

perkembangan tersebut demi tercapainya kebutuhan yang lebih cepat efektif dan 

efesien teknologi tersebut mempunyai peranan penting dalam penyelesaian suatu 

pekerjaan serta meningkatkan kreatifitas dan aktifitas pegawai khususnya 

digenerasi bintang school(Genbi). Hal ini dapat dilakukan dengan pengggunaan 

sistem yang terkomputerisasi sebagai alat bantu untuk mempermudah pekerjaan 

serta menjadikan suatu perusahaan atau instansi pemerintahan memiliki mutu 

yang tinggi salah satu aktifitas pendidikan adalah guru merupakan pendidikan 

profesional yang mempunyai tugas yaitu tugas fungsi dan peran penting dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa salah satu untuk mengembangkan profesi guru 

adalah dengan melakukan penilaian kinerja guru(PKG) yang menjamin terkajinya 

proses pembelajaran yang tentunya berkualitas disemua kejenjang pendidikan. 

Penilaian Kinerja guru (PKG) terdiri 4 poin intumen penting  yakni 

pedagogik,kepribadian dan profesional.dari masing-masing poin tersebut dibagi 

lagi menjadi penilaian berdasarkan kompetensi guru dengan data nilai yang 

berbeda-beda.setiap sekolah mencatat dan menyimpan laporan nilai tersebut 

secara manual lalu dikumpulkan dan direkap.digenerasi bintang school(Genbi) 

semua data nilai dari masing-masing guru direkap satu persatu hal ini tentu saja 

tidak efesien dan efektif karena memakan waktu yang cukup lama dalam 
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pengerjaanya.oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang mengotomosikan 

kegiatan rekapitulasi data PK guru. 

Salah satu cara untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut pihak sekolah 

menginputkan sendiri hasik penilaian guru kedalam satu sytem.sehingga semua 

data penilaian guru masing-masing sekolah bisa langsung kesistem tersebut secara 

online.dengan begitu waktu pengerjaan lebih singkat dan penyimpanan data lebih 

aman bila dibandingkan dengan penyimpanan data dalam bentuk kertas dilemari 

arsip serta dapat mengurangi faktor kesalahan manusia (human eror).hal ini tentu 

juga mempermudah guru untuk mengakses layanan tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas sistem ini diharapkan mampu memberikan 

layanan yang cepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan semua 

rumusan-rumusan dan analisis penulis tuangkan dalam suatu tulisan dalam bentuk 

topik tugas akhir dengan judul“AplikasiSistem Informasi Penilaian Kinerja 

Guru Berbasis Web Pada Generasi Bintang School(Genbi)”.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,perumusan masalah yang akan 

dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengolahan data kinerja (PKG) di Generasi Bintang 

School (Genbi)? 

2. Bagaiamana membangun aplikasi Aplikasi Sistem Informasi Penilaian 

Kinerja Guru Berbasis Web Pada Generasi Bintang School(Genbi)? 

3. Bagaimana menyajikan laporan data penilaian kinerja guru pada Generasi 

Bintang School(Genbi)? 
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1.3. Ruang Lingkup Masalah 

Ruanglingkup masalah yang kemudian muncul untuk menghindari 

melebarnya masalah dalam perancangan dan pembangunan sistem informasi 

penilaian kinerja guru berbasis web adalah sebagai berikut: 

1. Sistem informasi penilaian kinerja guru meliputi data guru dan data 

penilaian. 

2. Aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa pemograman php dan 

database mysql. 

3. Laporan disajikan meliputi laporan data penilaian kinerja guru. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Generasi 

Bintang School(Genbi)tidak menyimpang dari tujuan yang sudah ada adalah: 

1. Untuk mempermudah proses penilaian kinerja guru pada Generasi Bintang 

School(Genbi). 

2. Membangun sebuah system informasi Penilaian Kinerja Guru(PKG) pada 

Generasi Bintang School(Genbi). 

3. Mempermudah pegawai dalam menyajikan laporan penilaian kinerja guru pada 

Generasi Bintang School(Genbi) 

 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapunmanfaat yang didapatdaripenelitianiniadalah: 
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1 Menyediakan informasi berupa data dan perhitungan nilai masing-masing 

guru. 

2 Memberikan kemudahan dalam pengolahan data penilaian kinerja guru 

oleh para petugas. 

3 Mengoptimalkan kinerja pegawai dalam menyajikan pelaporan penilaian 

kinerja guru. 

 

1.5 Metode dan Pengumpulan Data 

Dalam penulisan tugasa khir ini dibutuhkan data-data yang akurat dan 

objektif agar dilaksan akan pembahasan dan pengevaluasian serta penarikan 

kesimpulan untuk memahami isi dari tugas akhir ini.Untuk itu, dalam 

pengumpulan data-data yang mendukung tugas akhir ini penulis menggunakan 

beberapa metode yaitu: 

1. Metode Penelitian Perpustakaan (Library Research) 

Penulisan kepustakaan yaitu suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data 

yang dibutuhkan berdasarkan pada buku-buku, catatan-catatan kuliah, serta 

tulisan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian. 

2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian secaralangsung dilaksanakan 

kelapangan atau objek penelitianya itu di Generasi Bintang School(Genbi). 

Adapun pengumpulan data penulisan tersebut, menggunakan dua cara yaitu: 

a. Wawancara yaitu mengadakan tanyajawab dengan pihak manajemen dan 

bagian-bagian lain yang berhubungan dengan objek penelitian. 
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b. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang 

akan diteliti, mengenai pelaksanaan yang berjalan terutama yang berkaitan 

dengan dokumen-dokumen dan aktivitas dalam sistem yang dimaksud. 

3. MetodePenelitianLaboratorium (Laboratory Research) 

Penggunaan computer atau Laboratorium dalam pengembangan sistem yang 

dibahas. 

1.6 Sistematika Penulis 

Untuk mempermudah dalam menyusun tugas akhir ini, telah diterapkan 

suatu sistematika penulisan. Sistematika disini merupakan suatu urutan dalam 

membahas bab tiap babnya termasuk sub babnya. Adapun sistematika penulisan 

tugas akhir ini adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang 

masalah,perumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika 

penulisan yang digunakan. 

BAB II : TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

  Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum terhadap 

perusahaan, diantaranya adalah sejarah singkat berdirinya 

Generasi Bintang School(Genbi), strukturorganisasi, uraiantugas, 

tanggung jawab dan wewenang, makna logo, denah lokasi 

penelitian.    
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BAB III : LANDASAN TEORI 

  Pada bab ini membahas mengenai landasanteori yang 

menguraikan tentang konsep system informasi yang mencakup 

pengertian sistem, pengertian informasi, pengertian system 

informasi serta uraian singkat mengenai bahasa pemrograman 

phpdan database mysql. 

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Bab ini akan menjelaskan perancangan program dan membahas 

cara kerja program. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh serta saran-saran 

yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem yang lebih 

baik. 

 

 

 

 


