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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

SMK Putra Tama merupakan salah satu instansi yang bergerak dalam bidang

pendidikan yang terdapat di Kabupaten Bantul Provinsi D I Yogyakarta yang

memiliki empat jurusan yaitu Jurusan Broadcasting, Jurusan Pemasaran, Jurusan

Akuntansi, dan Jurusan Otomotif. Proses seleksi pemilihan calon siswa di

SMK Putra Tama masih secara manual, mulai dari registrasi pendataan data diri

calon siswa hingga proses penentuan pemilihan calon siswa ke jurusan yang

sesuai dengan kemampuan calon siswa.

Perkembangan dan kemajuan teknolgi informasi berjalan sangat cepat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penyimpanan dan pengiriman

data semakin murah dan semakin baik kualitasnya. Baik individu, institusi,

maupun pemerintah ikut melakukan berbagai upaya untuk memanfaatkan

perkembangan teknologi informasi ini. Bahkan dalam dunia pendidikan di

Indonesia, sudah saatnya kita memanfaatkan teknologi informasi tersebut.

Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam

lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan web

page dan link dalam website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu

page ke page lain (hyper text), baik diantara page yang disimpan dalam server

yang sama maupun server diseluruh dunia. Pages diakses dan dibaca melalui

browser seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozila Firefox, Google

Chrome dan aplikasi browser lainnya (Hakim Lukmanul, 2004)
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Selain itu  pada penelitian ini juga mengambil Salah satu metode yang

dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan yaitu metode Analytical

Hierarchy Process (AHP). AHP merupakan metode yang memperhatikan

faktor- faktor subyektifitas seperti persepsi, preferensi, pengalaman dan intuisi.

AHP adalah suatu teori pengambilan keputusan multikriteria dengan beberapa

faktor yang dikelola dalam struktur hierarki (Saaty, 1990). Hierarki dalam AHP

yang dimaksudkan pada ururtan secara menurun tingkatan level mulai dari tujuan

suatu kriteria yang bersangkutan, subkriteria dan alternatif-alternatif pada urutan

level-level selanjutnya. AHP juga memperhitungkan validitas data dengan adanya

batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria yang dipilih. Metode AHP

digunakan dalam penelitian ini  untuk menentukan siswa yang terpilih di jurusan

sesuai hasil penilaian sistem dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria.Adapun

kriteria-kriteria yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam menentukan

siswa terpilih di jurusan adalah Nilai Akhir UAS dan Nilai UN.

Dari permasalahan yang didapat, maka penulis membuat suatu sistem yang

memudahkan untuk pengambilan keputusan yang bertujuan untuk pemilihan

jurusan SMK menggunakan metode AHP. Penerapan metode AHP dalam

pemilihan jurusan SMK mampu membantu pihak SMK Putra Tama untuk

menentukan jurusan yang cocok untuk siswa
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1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalahnya

adalah:

a. Bagaimana membuat rancangan sistem pendukung keputusan

pemilihan jurusan SMK dengan menggunakan metode AHP ?

b. Bagaimana membuat suatu sistem yang mampu menempatkan

siswa pada jurusan yang dipilih oleh siswa dan menyajikan informasi

tentang hasil penilaian kepada siswa.

1.3 RUANG LINGKUP

Agar pembahasan masalah perancangan sistem pendukung keputusan

pemilihan jurusan SMK menjadi terarah serta permasalahan yang dihadapi

tidak terlalu luas, maka diberikan batasan masalah sebagai berikut:

a. Sistem pendukung keputusan ini  di rancang  untuk pemilihan

jurusan SMK bagi siswa yang sudah mendaftar dan diterima di

SMK Putra Tama

b. Data yang diolah oleh sistem yang dibangun adalah data nilai

UAS, dan data nilai UAN.

c. Proses yang terjadi di dalam sistem yang dibangun meliputi

pengolahan hasil nilai UAS, UAN, dan proses penentuan jurusan

untuk setiap siswa.
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d. Keluaran sistem yang dibangun berupa informasi hasil

keputusan siswa tersebut terpilih  di jurusan yang sesuai dengan

hasil nilai.

e. Sistem pendukung keputusan ini menggunakan metode AHP.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: membuat sistem pendukung

keputusan pemilihan jurusan SMK serta mengimplementasikan metode AHP

yang  nantinya dapat berguna di SMK Putra Tama

1.5 MANFAAT PENILITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Membangun suatu sistem untuk  mempermudah pengambilan

keputusan pemilihan jurusan SMK menggunakan metode AHP di SMK

Putra Tama.

b. Membantu instansi pendidikan, dalam hal ini kaitannya dengan SMK

Putra Tama untuk meningkatkan pekerjaan operasional pada level

administrasi dalam pengolahan data.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Metode AHP

Dalam Pemilihan Jurusan SMK Studi Kasus SMK Putra Tama” disusun untuk

memberi gambaran umum tentang penelitian yang dijalankan. Sistematika

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
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Bab I Pendahuluan, bab ini akan menjelaskan uraian tentang latar belakang

masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, perumusan masalah,

ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang diharapkan,

serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori, bab ini berisi Tinjauan pustaka

yaitu perbandingan penelitian yang dibuat dengan penelitian – penelitian

sebelumya yang sumbernya terpublikasi dalam jurnal. Dasar teori,

mendeskripsikan pengertian, jenis – jenis dan prinsip dasar, media komunikasi

dan saluran komunikasi, hubungan masyarakat dan teori profesionalisme.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang data yang digunakan

dikelompokkan sesuai fungsinya dan prosedur pengumpulannya, peralatan atau

perangkat keras yang digunakan dalam penelitian dan terakhir adalah analisis dan

rancangan sistem yaitu aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan menganalisis dan

mendeskripsikan sistem kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya

disertai dengan desain atau gambar arsitektur dari sistem.

Bab IV Implementasi dan Pembahasan, bab ini menjelaskan tentang hasil

penelitian yang meliputi implementasi (potongan program) sesuai dengan isi dari

Bab III, gambar dari hasil penelitian yang dibuat, praktik implementasi hasil

penelitian sesuai dengan data yang dimasukan dan pembuktian hasil uji coba.

Bab V Penutup, berisi uraian tentang pokok – pokok kesimpulan dan saran –

saran yang perlu disampaikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan dengan

hasil penelitian.


