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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah jenjang pendidikan

menengah pada pendidikan formal yang ada di Indonesia dan

didalam kurikulumnya sudah ada suatu penjurusan mata

pelajaran dimulai dari kenaikan kelas XI, yaitu penjurusan untuk

mata pelajaran IPA, IPS dan BAHASA. Penjurusan di SMA

diperkenalkan sebagai upaya agar siswa dan siswi lebih terarah

pada satu bidang yang diminatinya dan bisa lebih berkonsentrasi

pada bidang yang diminati tersebut. Siswa yang mempunyai

kepintaran dalam sains dan ilmu eksakta biasanya akan lebih

memilih jurusan IPA sedangakan siswa yang mempunyai minat

sosial dan ekonomi biasanya akan memilih jurusan IPS. Dan

siswa yang gemar serta punya kemampuan dalam bidang

bahasa maka akan memilih jurusan BAHASA.

Penjurusan di SMA N 7 Pontianak masih menggunakan

cara manual yaitu dari kemauan sendiri dari pihak siswa dan

dengan mengisikan angket pemilihan jurusan yang diberikan dari

pihak sekolah serta rekomendasi dari pihak orang tua. Dari

angket tersebut, kemudian akan dipertimbangkan oleh wali kelas

yang mempunyai wewenang tertinggi untuk menentukan dimana
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siswa tersebut akan masuk pada salah satu jurusan. Jadi kadang

siswa yang kemampuan akademiknya terbatas banyak yang

bingung untuk memilih jurusan apa yang akan mereka ambil

sehingga menyulitkan mereka untuk mengambil sebuah

keputusan. Karena yang kemampuan akademiknya kurang baik

tetapi ingin sekali masuk IPA, sebaliknya ada juga siswa yang

kemampuan akademiknya cukup baik tetapi lebih memilih untuk

masuk IPS karena mereka beranggapan jika masuk IPA akan

mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sulit.

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sebagai

pembuat keputusan untuk penentuan jurusan bagi siswa dan

siswi di SMA N 7 Pontianak berbasis website dengan berdasarkan

nilai, minat serta hasil psikotes yang dihitung berdasarkan

dengan metode AHP.

Salah satu metode sistem pendukung keputusan adalah

Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP ini cukup efektif dalam

menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan

keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut ke dalam

bagian-bagiannya. Dengan metode AHP ini penulis membuat

sebuah sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan di SMA N

7 Pontianak berbasis web dan diharapkan nantinya dapat

membantu siswa dan siswi SMA N 7 Pontianak dalam
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menentukan keputusan untuk memilih jurusan IPA, IPS atau

BAHASA.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini

adalah bagaimana membuat aplikasi Sistem Pendukung

Keputusan dengan menggunakan metode AHP (Analytical

Hierarchy Process) untuk membantu siswa dan siswi SMA

khususnya di SMA N 7 Pontianak dalam menentukan jurusan

yang sesuai dengan minat dan kemampuan akademik serta tes

bakat. Dan bagaimana mengimplementasikan desain sistem

tersebut menjadi sistem berbasis web dengan menggunakan PHP

dan MySQL

1.3 Ruang Lingkup

Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai

berikut:

1. Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jurusan berbasis

web.

2. Informasi Data Siswa Jurusan IPA, IPS, Dan BAHASA di SMA

Negeri 7 Pontianak

3. Proses penjurusan calon siswa yang masuk IPA, IPS, dan

BAHASA.
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4. Penjurusan berdasarkan nilai raport dan minat dari hasil

seleksi penjurusan.

5. Input pada basis pengetahuan berupa data siswa yaitu nama

siswa,no induk dan Nilai mata pelajaran  kelas X semester 1

dan 2 seperti Nilai pelajaran Bahasa indonesia, Bahasa inggris,

Fisika, kimia, ekonomi, matematika, geografi, sejarah, biologi

dan sosiologi.

6. Output program berupa jurusan bagi siswa yaitu IPA, IPS dan

BAHASA serta nilai rata-rata siswa semester 1 dan semester 2

7. Hak akses dibagi dua yaitu Admin dan Siswa. Tugas admin

menginput, edit dan hapus diantaranya data jurusan, data

matapelajaran, data siswa, data nilai, data berita dan

tanggapan bukutamu. Sedangkan siswa hanya dapat mengisi

data buku tamu dan melihat informasi nilai serta jurusan yang

disarankan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dibuatnya skripsi ini adalah membuat

aplikasi sistem pendukung keputusan berbasis web agar bisa

membantu untuk menentukan jurusan bagi siswa dan siswi SMA

N 7 Pontianak yaitu siswa kelas X yang akan naik ke kelas XI

dengan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy

Process) berdasarkan nilai-nilai raport, minat dan tes bakat.


