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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

SMK Ma’arif NU 1 Wangon merupakan salah satu instansi 

yang bergerak dalam bidang pendidikan khususnya kejuruan yang 

berdiri di bawah naungan lembaga pendidikan Ma’arif NU yang 

beralamat di jalan Karangjengkol, kec.Wangon, kab.Banyumas, 

Jawa Tengah 53176 SMK Ma’arif NU 1 Wangon yang memiliki 3 

jurusan yang dapat dipilih oleh siswa antara lain: Farmasi , 

Akuntansi, dan Administrasi Perkantoran. 

         Namun demikian dalam melakukan penjurusan di SMK 

Ma’arif NU 1 Wangon, siswa masih mendapat kendala dalam 

penjurusan yang kurang matang dalam memilih jurusan yang ada, 

Pemilihan jurusan didasarkan pada pilihan siswa saat melakukan 

pendaftaran dengan mencantumkan minat jurusan selain itu 

penjurusan ditentukan oleh kriteria penilaian yang disyaratkat 

yaitu, nilai bahasa indonesia, nilai bahasa inggris, nilai 

matematika, nilai ilmu pengetahuan alam. Untuk mendapatkan 

hasil penjurusan yang baik terdapat tim penjurusan tersendiri, di 

SMK Ma’arif tim penjurusan merangkap juga sebagai tim 
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penerimaan siswa baru, dalam menentukan jurusan yang diminati 

oleh siswa, selama ini masih dilakukan secara manual mereka 

perlu mengoreksi penilaiannya satu persatu dari tiap siswa, 

sehingga akan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam 

menghasilkan keputusan. 

        Ada beberapa metode pengambilan keputusan yang dapat 

membantu permasalahan di atas. Yaitu Simple Additive Weighting 

(SAW) yaitu mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja 

pada setiap alternatif pada semua atribut, dan metode Weigted 

Product (WP) yaitu merupakan suatu metode penentuan urutan. 

Dari kedua metode diatas akan dibandingkan mana yang cocok 

untuk kasus penjurusan di SMK Ma'arif NU 1 Wangon yang dapat 

membantu tim penjurusan untuk mendapatkan jurusan yang 

cocok dengan kemampuan yang dimiliki siswa. 

2.1 Rumusan Masalah 

 

     Berdasarkan uraian pada latar belakang,  dapat 

dirumuskan suatu pokok permasalahan yaitu bagaimana 

membuat suatu aplikasi Sistem Pendukung Keputusan untuk 

penjurusan di SMK Ma’arif dengan membandingkan metode 

Simple Additive Weighting (SAW) dan metode Weigted Product 

(WP). Yang lebih tepat untuk membantu tim penjurusan 
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mendapatkan jurusan yang cocok dengan kemampuan yang 

dimiliki siswa dengan kriteria – kriteria yang ada antara lain nilai 

nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa inggris, nilai matematika, nilai 

ilmu pengetahuan alam. 

3.1 Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup pada aplikasi ini antara lain: 

1. Aplikasi ini berbasis java  

2. Sistem ini akan memberikan alternatif solusi tetapi keputusan 

berada pada tangan manusia, sistem hanya memberikan 

gambaran Maupun solusi. 

3. Penilaian ini hanya sebagai alat bantu dan tidak bersifat mutlak 

4. Kriteria yang digunakan dalam aplikasi ini adalah : nilai 

matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa inggris , nilai 

ilmu pengetahuan alam . 

5. Alternatif yang digunakan dalam aplikasi ini adalah : farmasi, 

akuntansi, administrasi perkantoran. 

6. Nilai kriteria berasal dari nilai Ujian Nasional Sekolah 

Menengah Pertama calon siswa. 

7. Bobot tiap kriteria di tentukan oleh tim jurusan dengan jumlah 

seluruh kriteria adalah 1 
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8. Proses penjurusan: calon siswa mendaftar dengan 

menyerahkan persyaratan pendaftaran dengan mengisi  

formulir pendaftran dan menentukan minat jurusan yang 

diinginkan lalu tim penjuran memproses jurusan yang diminati 

siswa apakah jurusan yang diminati sesuai dengan 

kemampuanya, jika sesuai maka siswa diterima.  

9. Metode yang digunakan dalam aplikasi ini adalah metode 

Simple Additive Weighting (SAW) yang sering dikenal dengan 

istilah metode penjumlahan terbobot dan dibandingkan 

dengan metode Weigted Product (WP) yang sering dikenal 

dengan penentuan urutan. 

4.1 Tujuan 

 

Adapun tujuan pada aplikasi ini antara lain: 

1. Membuat aplikasi sistem pendukung keputusan yang dapat 

membantu tim penjurusan untuk mendapatkan jurusan yang 

cocok dengan kemampuan yang dimiliki siswa. 

2. Menentukan metode yang cocok untuk penjurusan di SMK 

Ma'atif NU 1 Wangon dengan membandingkan metode Simple 

Additive Weighting (SAW) dan metode Weigted Product  (WP). 

 


