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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebijakan pembangunan pendidikan diprioritaskan pada 

peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih 

berkualitas dan pemberian akses yang lebih besar kepada 

kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau 

layanan pendidikan. SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta sebagai 

salah satu instansi pendidikan swasta mendukung kebijakan 

tersebut dengan menjalankan berbagai program beasiswa yang 

diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu yaitu Bantuan 

Operasional Sekolah Menengah (BOSM), Bantuan Operasional 

Sekolah Daerah (BOSD), Rawan Putus Sekolah (RANPUS), Jaminan 

Pendidikan Daerah (JPD), Beasiswa Siswa Miskin (BSM), Bantuan 

Operasional Sekolah Daerah Swasta dan Beasiswa LAZIS SMA 

Muhammadiyah 2 Yogyakarta. 

Program beasiswa diberikan kepada siswa yang memenuhi 

persyaratan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, panitia kesulitan 
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dalam melakukan seleksi karena jumlah pendaftar yang banyak dan 

memiliki kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai acuan oleh panitia 

sebagai pendukung keputusan sehingga diperlukan metode seleksi 

yang tepat. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu menggunakan 

aplikasi pendukung yang diharapkan dapat memberikan 

rekomendasi kepada panitia untuk mengambil keputusan dalam 

melakukan seleksi terhadap siswa yang berhak mendapatkan 

beasiswa. 

Aplikasi pendukung yang dapat diterapkan antara lain metode 

Simple Multi Atributte Rating Technique (SMART), Simple Additive 

Weighting (SAW), Profile Matching, dan sebagainya. Metode SAW 

merupakan aplikasi pendukung keputusan yang tepat dalam 

program seleksi beasiswa. Metode SAW memiliki faktor benefit dan 

faktor cost sebagai penentu dalam pengambilan keputusan. Faktor 

benefit mencari nilai dengan skor tertinggi sebagai alternatif terbaik 

dan faktor cost mencari nilai dengan skor terendah sebagai 

alternatif terbaik, setelah kedua faktor diproses, didapatkan 

alternatif hasil terbaik. Hal ini akan membantu panitia seleksi dalam 

menentukan siswa yang paling memenuhi syarat sebagai penerima 

beasiswa. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul 

“Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Beasiswa Kurang Mampu di 

SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta dengan Metode SAW Berbasis 

Web”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan latar 

belakang di atas adalah bagaimana membangun aplikasi 

pendukung keputusan yang dapat membantu panitia dalam 

merekomendasikan siswa-siswa yang berhak menerima beasiswa? 

1.3 Ruang Lingkup 

 Adapun ruang lingkup kebutuhan dalam membangun aplikasi 

ini dijelaskan sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dibangun berbasis web. 

2. Memberikan informasi tentang data calon siswa yang 

mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa. 

3. Memberikan rekomendasi siswa-siswa yang berhak 

mendapatkan beasiswa. 
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1.4 Tujuan 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah membangun aplikasi 

pendukung keputusan yang tepat sehingga dapat membantu 

panitia  dalam merekomendasikan siswa penerima beasiswa. 


