
1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Seiring berjalanya waku, kini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

telah berkembang semakin pesat kususnya teknologi informasi berbasis komputer. 

Penerapan teknologi komputer dalam setiap aspek kehidupan sudah di anggap sebagai 

suatu kebutuhan, hal ini terjadi karena penerapan teknologi komputer dirasakan dapat 

membuat sebuah pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah. 

Pendaftaran siswa baru merupakan agenda rutin dari setiap sekolah yang 

dilaksanakan pada awal ajaran baru. Sampai saat ini proses pendaftaran dan seleksi siswa 

pada suatu sekolah masih banyak dilakukan secara manual, beberapa sekolah negeri 

maupun swasta di kabupaten nganjuk, begitu pula hal yang serupa terjadi di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Bagor, sehingga tidak menutup kemungkinan pekerjaan 

kurang efisien dan efektif. Proses seleksi siswa baru berdasar kriteria yang ditetapkan 

oleh instansi. Calon Siswa yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan akan di 

trima sebagai siswa pada instansi tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan sistem 

terkomputerisasi untuk mempermudah penyeleseian masalah tersebut.  

System pendukung keputusan merupakan sistem yang berbasis computer yang 

ditunjukkan untuk membantu mengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan 
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model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur  dan semi 

terstruktur pengambilan keputusan dalam seleksi penerimaan siswa baru di SMPN 1 

Bagor ini menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Metode ini 

digunakan karena dapat membantu dalam proses perangkingan berdasarkan hasil 

penilaian kriteria yang sudah ditetapkan.  

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah disampaikan dapat disimpulkan rumusan 

masalah yaitu Bagaimana membuat sistem informasi seleksi penerimaan siswa baru pada 

SMPN 1 Bagor dengan menerapkan metode Simple Additive Weighting(SAW).  

1.3. Ruang Lingkup Masalah  

Agar mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan ruang lingkup yang jelas untuk 

menghindari kerancuan dan dan ketidakjelasan dalam pembahasan. Adapun ruang 

lingkup penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Sistem dapat menampilkan Informasi tentang pembukaan pendaftaran siswa baru  

beserta syarat pendaftaran yang dilihat melalui internet. 

2. Seleksi siswa berdasarkan tiga kriteria yang digunakan diantaranya rata-rata nilai  

UAS, rata-rata nilai UAN dan prestasi yang pernah dicapai. 

3. Sistem dapat menampilakn informasi hasil pengumuman nama-nama siswa baru  

yang di terima ataupun tidak diterima. 

4. Pengambilan keputusan menggunakan metode SAW. 
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1.4. Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam membangun sistem informasi  seleksi siswa baru 

di SMPN 1 Bagor dengan menggunakan metode Simple Aditiv Weighting(SAW) . 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian tersebut sebagai berikut : 

1. Membantu siswa dalam memperoleh informasi mengenai pendaftaran siswa baru 

di SMP 1 BAGOR dengan mudah. 

2. Mempermudah pihak sekolah dalam mengelola  data seleksi siswa baru. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada 

laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi  beberapa sub  bab dengan sistematika 

penyampaian sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang , rumusan masalah, ruang lingkup,yujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab ini berisikan teori yang berupa  pengertian dan definisi yang diambil dari 

kutipan  buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa 

literature review yang berhubungan dengan penelitian. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisikan  mengenai analisis system dan kebutuhan system  meliputi 

kebutuhan perangkat keras  maupun kebutuhan perangkat lunak, analisis 

pengguna, pemodelan system pendukung keputusan,perancangan system, diagram 

alir data, rancangan table, relasi table, analisis perhitungan kriteria. 

BAB IV RANCANGAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan analisis system yang diusulkan dengan menggunakan 

diagram alir data, relasi table dari system yang di implementasikan, serta 

pembahasan system secara detail seperti yang ada di bab sebelumnya, dijabarkan 

secara satu persatu dengan menerapkan konsep sesudah adanya system yang 

diusulkan. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berupa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa yang telah 

diuraikan pada bab bab sebelumnya . 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 


