
 

 

1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Beasiswa merupakan salah satu program sekolah yang ditujukan pada siswa 

yang memiliki kriteria tertentu. Hampir setiap sekolah memiliki program 

pemberian beasiswa pada siswa, baik beasiswa untuk siswa yang kurang mampu 

maupun beasiswa prestasi. Beasiswa diadakan dengan tujuan untuk meringankan 

beban siswa dalam menempuh pendidikannya terutama dalam permasalahan 

keuangan. Beasiswa biasanya diadakan oleh beberapa lembaga atau perusahaan 

maupun sekolah tempat siswa menempuh studi. Pada SMAN 1 Tanjungsari terdapat 

beasiswa prestasi untuk siswa Kelas Khusus Olahraga (KKO).  

Selama ini pengelolaan beasiswa prestasi yang diadakan oleh pihak KKO 

SMAN 1 Tanjungsari ini masih menggunakan cara manual yaitu dengan melihat 

nilai rapot siswa satu persatu sehingga proses penentuan penerima beasiswa masih 

memerlukan waktu banyak sehingga kurang efisien. Disisi lain, hal tersebut dapat 

menimbulkan subjektifitas dari para penentu kebijakan. 

Dari permasalahan di atas sistem pendukung keputusan merupakan solusi yang 

bisa ditawarkan. Dengan sistem pendukung keputusan pemilihan penerima 

beasiswa menjadi lebih objektif karena berdasarkan data. Sistem pendukung 

keputusan dipilih karena permasalahan yang ada merupakan permasalahan yang 

semi terstruktur. 

Beberapa metode dapat digunakan pada sistem pendukung keputusan, salah 

satunya Technique For Order Preference by Similarity to Ideal Solution
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 (TOPSIS). TOPSIS dianggap sesuai untuk kasus ini karena untuk penerimaan 

beasiswa ada kriteria yang diharapkan bernilai minimal dan ada pula yang 

maksimal, selain itu metode ini juga menghitung alternatif-alternatif baik yang 

memiliki nilai kriteria yang tinggi dari solusi ideal positif maupun yang memiliki 

nilai kriteria yang rendah dari solusi ideal negatif. Oleh sebab itu penelitian ini akan 

mengimplementasikan metode TOPSIS pada sistem pendukung keputusan 

pemilihan siswa penerima beasiswa KKO di SMA N 1 Tanjungsari. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka terdapat rumusan masalah 

yaitu bagaimana menerapkan metode Technique For Order Preference by 

Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) pada sistem pendukung keputusan pemilihan 

penerima beasiswa kelas khusus olahraga di SMA N 1 Tanjungsari. 

 

1.3  Ruang Lingkup 

 Berdasarkan pada rumusan masalah maka dapat disusun ruang lingkup 

sebagai berikut: 

1. Bobot dan kriteria sudah ditentukan oleh KKO SMAN 1 Tanjungsari. 

2. Nilai kriteria untuk tiap siswa diperoleh dari nilai rapot siswa yang bersangkutan. 

3. Sistem ini berbasis web agar pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola lebih 

efisien yaitu cukup sekali proses maka hasil langsung dapat ditampilkan pada 

website. 

1.4  Tujuan Penelitian  
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Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah membangun sistem pendukung keputusan yang 

mampu menyaring siswa-siswa KKO SMAN 1 Tanjungsari untuk mendapatkan 

beasiswa sesuai dengan prestasi yang telah dicapainya. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Membantu mempercepat proses kerja penyeleksian siswa yang akan menerima 

beasiswa. 

2. Menghindari subjektifitas dalam penentuan penerimaan beasiswa. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar penyusunan laporan ini sesuai dengan kaidah penulisan dan literature 

dalam pemaparan, penulis membuatnya dalam beberapa bagian urutan terpenting. 

Adapun urutan laporan ini sebagai berikut : 

 BAB 1 (PENDAHULUAN) 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

 BAB 2 (TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI) 

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan dasar teori. 

 BAB 3 (METODE PENELITIAN) 

Bab ini menerangkan tentang bahan/data, peralatan, prosedur dan pengumpulan 

data, analisis dan rancangan sistem. 
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 BAB 4 (IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN) 

Bab ini berisi implementasi dan uji coba sistem, pembahasan.  

 BAB 5 (PENUTUP) 

Bab ini berisi kata-kata penutup, kesimpulan dan saran-saran dari penulis. 

 


