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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kegiatan seleksi siswa baru merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro Bantul 

Yogyakarta setiap tahunnya. Setiap perusahaan, instansi, dan 

segala bidang pekerjaan pada umumnya telah menggunakan 

aplikasi dengan dasar elektronik. Tujuannya adalah agar dapat 

mengolah data dengan mudah dan cepat. Tidak ketinggalan 

dalam bidang pendidikanpun sering menggunakan aplikasi 

perangkat lunak untuk membantu kinerja para administator.   

Ada beberapa model yang dapat digunakan untuk 

membangun sebuah sistem pendukung keputusan salah satunya 

adalah Decision Table, Karena merupakan suatu metode yang 

digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan aliran data 

secara logika yang tersimpan didalamnya yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan sebuah masalah. Decision Table bekerja 

dengan cara mengkombinasikan semua kondisi yang ada dimana 

kondisi ini berisikan aturan-aturan (rules) yang disimpan dalam 

bentuk tabel pada suatu masalah sehingga dapat dipastikan 



2 
 

 
 

bahwa tidak ada kemungkinan yang terlewati didalam analisa 

logika terhadap masalah tersebut (J. Vanthienen dan G. Wets 

1994:265) 

Penggunaan komputer sangat diperlukan untuk pengolahan 

data sehingga menghasilkan suatu informasi yang akurat, cepat 

dan lengkap. Pengolahan data terkomputerisasi merupakan salah 

satu upaya untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi 

yang dapat digunakan untuk menghasilkan solusi-solusi. 

Maka, dengan melihat fakta-fakta diatas, jelaslah 

dibutuhkan suatu sarana yang dapat mengimbangi dan 

meningkatkan kinerja para guru dan karyawan pada instansi 

pendidikan khususnya sekolah. Untuk itu sebuah Aplikasi Seleksi 

Siswa dengan metode Decision Table diharap dapat menjawab 

kebutuhan ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka perlu merancang suatu sistem yang 

mengimlementasikan mengenai penyeleksian siswa untuk 

sekolah menengah keatas (SMK). 
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1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang ada pada sistem pendukung keputusan  

Seleksi siswa ini antara lain : 

1. Aplikasi ini berbasis dekstop dan digunakan untuk 

penyeleksian siswa di SMK menggunakan metode Decision 

Table. 

2. Kriteria yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan 

ini adalah Nilai Ujian Nasional. 

3. Output yang dihasilkan dalam sistem ini berupa solusi 

penentuan jurusan program keahlian siswa. 

4. Tidak ada penambahan kriteria untuk sistem pendukung 

keputusan ini. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan merancang suatu perangkat lunak yang 

dapat membantu pihak sekolah dalam menentukan siapa calon-

calon siswa yang layak masuk atau tidak dengan sistem yang 

terkomputerisasi sehingga proses pengambilan keputusan ini 

dapat lebih efesien. 

 

 


