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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

 Undang-undang Dasar Negara Indonesia telah 

mengamanatkan tentang upaya mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga Negara usia 

sekolah mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi harus 

mengenyam pendidikan. Kenyataannya banyak warga negara 

usia sekolah tersebut yang tidak dapat mengenyam pendidikan. 

Banyak komentar yang disuarakan masyarakat tentang 

ketidakberdayaannya menyekolahkan anak karena terkendala 

oleh biaya pendidikan (Pramudi Utomo, 2009). 

 Pemerintah dan sekolah telah berupaya untuk mengurangi 

angka putus sekolah bagi siswa. Untuk menghindari peluang 

siswa putus sekolah karena alasan ekonomi, langkah strategis 

yang tepat adalah memberikan bantuan biaya pendidikan berupa 

pemberian beasiswa (Agus Lahinta, 2009). 

 SMK Muhammadiyah 1 Bantul telah memiliki program 

pemberian beasiswa. Selama ini penerima beasiswa diseleksi 

langsung oleh pengurus sekolah bagian kesiswaan. Pengurus
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sekolah bagian kesiswaan akan merekomendasikan kadidat 

penerima beasiswa untuk kepala sekolah. Dalam menentukan 

penerima beasiswa memerlukan waktu yang lama karena 

seluruh siswa adalah calon penerima beasiswa, jumlah kriteria 

yang digunakan banyak, adanya perbedaan nilai kriteria untuk 

masing-masing beasiswa dan kuota yang terbatas. 

 Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Systems) 

merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan 

informasi, pemodelan, dan pemanipulasian data. Sistem itu 

digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam 

situasi yang semi terstruktur (Alter, 2002). Perbedaan Sistem 

Pendukung keputusan dengan sistem informasi terletak pada 

model yang digunakan. Model adalah sebuah representasi atau 

abstraksi realitas yang disederhanakan (Turban, 1998).  

 Model pencocokan Profil (Profile Matching) merupakan 

salah satu model yang ada di Sistem Pendukung Keputusan 

(Kusrini, 2007).  Konsep model ini adalah mencari alternatif 

sedekat mungkin dengan kriteria atau syarat yang telah di 

tentukan. Maka dari itu penelitian ini akan menggunakan Profile  

Matching pada aplikasi Pendukung Keputusan untuk penentuan 

penerima beasiswa studi kasus di SMK  Muhammadiyah 1 Bantul. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

bagaimana mengimplementasikan metode Profile Matching pada 

aplikasi untuk penentuan penerima beasiswa bagi siswa SMK 

Mummadiyah 1 Bantul. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang timbul maka batasan 

yang digunakan dalam masalah ini yaitu, 

1. Kriteria yang digunakan adalah keaktifan siswa, kemampuan 

ekonomi, prestasi akademik atau prestasi non akademik, 

status tempat tinggal siswa, dan status yatim/ piatu. 

2. Parameter nilai dan nilai profil masing- masing kriteria untuk 

setiap beasiswa ditentukan oleh pengurus sekolah bagian 

kesiswaan. 

3. Seluruh siswa, yaitu siswa kelas X, XI, dan XII merupakan 

calon penerima beasiswa untuk tiap beasiswa yang ada di 

SMK Muhammadiyah 1 Bantul.  

4. Dalam satu tahun seorang siswa hanya mendapatkan satu 

beasiswa. 
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5. Keluaran sistem yaitu alternatif calon penerima beasiswa dari 

tiap beasiswa. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah membangun suatu 

aplikasi pendukung keputusan untuk  menghasilkan alternatif 

calon penerima beasiswa di SMK Muhammadiyah 1 Bantul 

sehingga memudahkan penyeleksian calon penerima beasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


