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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

  Dengan disetujuinya APBN-Perubahan tahun 2013 dan adanya kebijakan 

kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diberlakukan 

mulai Juni 2013, maka pemerintah menetapkan program-program kompensasi 

terhadap masyarakat miskin dan rentan kemiskinan. Program kompensasi 

tersebut berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan 

(PKH), program Raskin, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), 

dan program infrastruktur dasar. Program Raskin (beras untuk keluarga 

miskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Siswa Miskin 

(BSM) merupakan bagian dari Program Percepatan dan Perluasan 

perlindungan Sosial (P4S) dan merupakan percepatan dan perluasan dari 

program-program bantuan sosial yang sudah ada selama ini. 

  Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diputuskan oleh 

pemerintah berdampak bagi masyarakat keluarga miskin antara lain: 

1. Kesulitan menjangkau layanan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar 

ke jenjang pendidikan menengah. 

2. Rehabilitasi dan revitalisasi fisik telah menyediakan sekolah dengan baik 

tetapi siswa sulit mengakses layanan pendidikan tersebut karena 

kesulitan dan tidak mempunyai biaya. 

3. Tingginya angka putus sekolah dari keluarga atau masyarakat miskin 

karena prioritas dana yang ada bukan untuk mengakses pendidikan tetapi 

untuk sekedar dapat bertahan hidup dan segala sumber daya yang ada 
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digunakan untuk mencari nafkah, sehingga pendidikan menjadi prioritas 

terakhir. 

Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada 

kelompok miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung 

maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain iuran sekolah, 

buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi 

antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. 

Pemerintah Indonesia sangat serius meningkatkan taraf pendidikan 

bangsa Indonesia dengan terus mengupayakan agar pendidikan dapat 

diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat Indonesia terutama dari 

masyarakat miskin dan rentan kemiskinan. Program Keluarga Harapan 

(PKH) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dimaksudkan untuk 

mengamankan upaya jangka panjang guna memutus rantai kemiskinan 

dengan memastikan masyarakat miskin bisa mengakses pendidikan dan 

mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga mutu sumber daya manusia 

Indonesia terus meningkat dan mampu bersaing dalam era masyarakat 

global. 

Seperti yang tercantum dalam undang-undang 1945 pasal 28 C ayat 1 

berbunyi ”setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh 

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, 

maka SMP Negeri 1 Wonosegoro Boyolali sebagai salah satu wadah 

pendidikan yang termasuk dalam jangkauan wajib belajar 9 tahun juga 
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melaksanakan adanya Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk menunjang 

siswa-siswi yang membutuhkan dana untuk sekolah. Untuk tahun ajaran 

2013/2014 SMP N 1 Wonosegoro Boyolali memiliki 680 siswa dan harus 

menyaring dari sekian siswa untuk diajukan menjadi peserta calon penerima 

Bantuan Siswa Miskin (BSM). 

Dalam menentukan siswa-siswa mana saja yang termasuk dalam 

kriteria Bantuan Siswa Miskin (BSM), pihak sekolah masih menjalankan 

sistem manual, yakni menyortir data siswa dengan berkas-berkas dan 

ditentukan satu per satu memakan waktu yang lumayan tidak singkat. Bila 

dapat dilaksanakan lebih cepat dan efektif maka pihak sekolah akan dapat 

mengerjakan pekerjaan lain tidak tertunda dengan satu pekerjaan yang 

memakan waktu lumayan tidak singkat. Selain itu, waktu yang diberikan 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) kepada pihak sekolah 

juga terbatas, jadi harus diselesaikan dengan waktu lebih cepat karena juga 

ada beberapa tahap pengajuan dalam satu tahun.  

Untuk mendukung keefektifan kinerja proses penyeleksian tersebut 

maka perlu dirancang sebuah sistem pendukung keputusan penentuan calon 

penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) menggunakan metode Simple 

Additive Weighting (SAW) sebagai dasar pengambilan keputusan. Metode 

ini digunakan karena mampu menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah 

alternatif. Alternatif dalam penentuan calon penerima Bantuan Siswa 

Miskin (BSM) berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan, yaitu Orang tua 

siswa penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS); Siswa penerima Kartu 

Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin; Orang tua siswa peserta Program 
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Keluarga Harapan (PKH); Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan 

biaya; Siswa yatim, piatu atau yatim piatu; Siswa berasal dari korban 

musibah, kelainan fisik, korban PHK (Pemberhentian Hubungan Kerja), dari 

Rumah Tangga Sangat Miskin; Rata-rata nilai semester terakhir serta jumlah 

point pelanggaran hingga semester terakhir. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan 

perumusan masalah yang ada sebagai berikut : 

1. Bagaimana desain Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Calon 

Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP N 1 Wonosegoro 

Boyolali? 

2. Bagaimana aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Calon 

Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) menggunakan Metode Simple 

Additive Weighting (SAW) yang menghasilkan output daftar calon 

penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP Negeri 1 Wonosegoro 

Boyolali menggunakan vb.net? 

 

1.3   Pembatasan Masalah 

Sistem yang akan dibuat penulis adalah sistem pendukung keputusan yang 

menghasilkan output daftar calon penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) 

yang akan diajukan pihak sekolah ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

(DIKPORA). Variabel yang digunakan antara lain : 

1. Data Siswa 



5 
 

 
 

2. Data Pembobotan Kriteria (SAW)  : 

a. Orangtua siswa penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS); 

b. Siswa penerima Kartu Calon Peneriman Bantuan Siswa Miskin; 

c. Orangtua siswa peserta Program Keluarga Harapan (PKH);  

d. Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya dengan sub 

variabel penghasilan orang tua, tanggungan anak sekolah, tanggungan 

keluarga, fasilitas rumah, jenis rumah, lantai rumah, kepemilikan 

rumah, kepemilikan tanah; 

e. Siswa yatim, piatu atau yatim piatu; 

f. Siswa berasal dari korban musibah, kelainan fisik, korban PHK 

(Pemberhentian Hubungan Kerja), dari Rumah Tangga Sangat Miskin. 

g. Nilai rata-rata semester terakhir. 

h. Jumlah point pelanggaran hingga semester terakhir. 

 Sedangkan output yang dihasilkan adalah Laporan Data Siswa, 

Laporan Rekapitulasi Penghitungan SPK(Sistem Pendukung Keputusan) 

BSM (Bantuan Siswa Miskin), Laporan Daftar Calon Penerima BSM 

(Bantuan Siswa Miskin) Keseluruhan, Laporan Daftar Calon Penerima BSM 

(Bantuan Siswa Miskin)  Kategori Layak dan Laporan Daftar Calon 

Penerima BSM (Bantuan Siswa Miskin)  Kategori Tidak Layak. 

 

1.4  Tujuan Skripsi 

Penyusunan skripsi ini selain sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu di Sekolah Tinggi Manajemen 
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Informatika dan Komputer Sinar Nusantara Surakarta, juga mempunyai dua 

tujuan lain yaitu : 

a. Mengetahui bagaimana desain Sistem Pendukung Keputusan Penentuan 

Calon Penerima BSM di SMP N 1 Wonosegoro Boyolali. 

b. Mengetahui bagaimana aplikasi Sistem Pendukung Keputusan 

Penentuan Calon Penerima BSM menggunakan Metode Simple Additive 

Weighting (SAW) yang menghasilkan output daftar calon penerima 

BSM di SMP Negeri 1 Wonosegoro Boyolali menggunakan vb.net. 

 

1.5  Manfaat Skripsi 

Dengan dibuat Skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-

pihak berikut : 

1. Bagi Penulis 

Dengan pembuatan sistem ini penulis dapat menerapkan ilmu yang 

diperoleh di bangku kuliah untuk menyelesaikan permasalahan yang 

ada dengan membuat sebuah sistem yang sesuai dengan permasalahan 

yang ada. 

2. Bagi STMIK Sinar Nusantara 

Skripsi ini dibuat penulis agar dapat berguna sebagai referensi. 

3. Bagi SMP N 1 Wonosegoro Boyolali 

Dapat lebih memaksimalkan pelayanan dengan baik, dan meningkatkan 

kinerja serta memperlancar proses pengelolahan data penyeleksian 

calon penerima BSM. 
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1.6  Metode Penelitian 

Pengumpulan data merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi di dalam 

melakukan penelitian. Dalam usaha untuk mendapatkan data yang valid dan 

sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis menggunakan metode 

pengumpulan data yang meliputi : 

1. Metode Wawancara 

     Metode ini merupakan metode pengumpulan data melalui wawancara 

langsung atau tanya jawab dengan pihak yang berhubungan dengan BSM 

antara lain : Siswa, Panitia Pelaksana BSM ( Bendahara BOS, Wakasek, 

Ur. Kesiswaan dan Ur. Kurikulum) 

2. Metode Observasi 

Metode ini merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan 

lapangan bagaimana prosedur yang berjalan. Data yang penulis peroleh 

adalah Data Siswa dan Data Kuesioner Siswa yang diperoleh dari siswa; 

Daftar Pengajuan Calon Penerima BSM terakhir dan Gambaran Umum 

SMP Negeri 1 Wonosegoro Boyolali dari Tata Usaha, Data Point Jumlah 

Pelanggaran dari Ur. Kesiswaan, Rata-rata Nilai Semester Terakhir dari 

Ur. Kurikulum. 

3. Metode Pustaka/Literature 

     Data-data yang diperoleh dalam metode ini adalah dari buku-buku 

bacaan yang ada kaitannya dangan penelitian. 

a. Metode Analisa Data yang dibutuhkan, yakni data siswa, data kuesioner 

siswa, data nilai rata-rata semester terakhir, data jumlah point 
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pelanggaran siswa dan pembobotan untuk metode yang digunakan 

dalam sistem. 

b. Tahap Perencanaan 

        Pada tahap ini penulis akan membuat perancangan sistem yang terdiri 

dari Diagram Konteks, Hierarchi Input Process Output(HIPO), 

Diagram Alir Data (DAD), Entity Relations Diagram (ERD), serta 

Sumber Data dan Variabel Penelitian. 

c. Tahap Desain  

        Dalam tahap ini penulis akan membuat Desain Database, Desain 

Relasi Tabel Basis Data dan Desain Interface (input, proses, output). 

d. Metode SPK 

        Dalam sistem yang akan dibuat penulis menggunakan metode Simple 

Additive Weighting (SAW). 

e. Tahap Implementasi 

        Perancangan akan diimplementasikan ke dalam  program yang akan 

dibuat dilakukan pada tahap ini, dengan kriteria program mudah 

digunakan dan mudah dipahami oleh pemakai. Perancangan program 

ini mengacu pada data yang telah dibuat pada tahap perancangan dan 

desain. 

f. Tahap Pengujian 

       Tahap pengujian ini mengunakan pengujian black box dimana 

pengujian ini hanya dilakukan oleh responden yang bukan merupakan 

pemakai yang sesungguhnya. 
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1.7  Sistematika Penulisan Laporan Skripsi 

Untuk memberikan kemudahan penjelasan serta pemahaman pada 

pembaca tentang isi Laporan Skripsi ini, maka penulis menuliskan sistematika 

Laporan Skripsi dalam enam bab antara lain: 

 

BAB I      PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, 

Pembatasan Masalah, Tujuan Skripsi, Manfaat Skripsi, Metode Penelitian 

dan Sistematika Penulisan Laporan Skripsi. 

 

BAB II      LANDASAN TEORI  

        Pada bab ini berisi teori-teori yang dapat dipertanggung jawabkan 

secara ilmiah dan dapat dipergunakan  dalam membuat sistem pendukung 

keputusan yang akan dibuat. 

 

 

BAB III     METODOLOGI PENELITIAN 

        Pada bab ini berisi uraian metode penelitian yang akan digunakan 

dengan menjelaskan tata cara penelitian, prosedur penelitian dan teknik 

penelitian yang digunakan. 
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BAB IV    GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

        Pada bab ini berisi sajian tentang gambaran umum tentang objek yang 

akan diteliti yakni sistem yang berjalan dalam menyeleksi calon penerima 

Bantuan Siswa Miskin di  SMP Negeri 1 Wonosegoro Boyolali serta 

penjelasan  penerapan Metode Simple Additive Weighting dalam kasus ini. 

 

BAB V     PEMBAHASAN 

     Pada bab ini penulis akan menguraikan inti dari pembuatan Sistem 

Pendukung Keputusan Penentuan Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin 

menggunakan Metode Simple Additive Weighting pada SMP Negeri 1 

Wonosegoro Boyolali secara detail. Uraian pada bab ini antara lain : Analisa 

Sistem; Perancangan Sistem (Diagram Konteks, Hierarchi Input Proses 

Output, Diagram Alir Data, Entitas Relationship Diagram); Desain Sistem 

(Desain Database, Desain Relasi Tabel Basis Data, Desain Interface); 

Implementasi Program dan Pengujian Sistem. 

 

BAB VI     PENUTUP 

     Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari masalah yang akan 

diajukan untuk pengembangan sistem selanjutnya. 

 


