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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

SMA N 1 kawedanan merupakan sekolah menengah atas negeri di 

kabupaten Magetan yang mengadakan penjurusan siswa kelas X(sepuluh) 

yang akan melanjutkan studi ke kelas XI (sebelas). Dalam hal penjurusan di 

SMA N 1 Kawedanan, guru merupakan orang yang berkompeten dan berhak 

dalam memutuskan penjurusan siswa. Guru memutuskan penjurusan siswa 

berdasarkan kriteria yang telah disepakati pihak sekolah. Kriteria yang 

menentukan penjurusan adalah nilai akademik siswa, minat siswa dan nilai 

tes IQ. Kriteria tersebut dirasa sudah cukup menentukan dalam proses 

penjurusan.  

SMA N 1 Kawedanan memiliki 2 jenis jurusan yaitu IPA dan IPS. 

Sistem penjurusan pada SMA N 1 Kawedanan menggunakan perhitungan 

manual, yaitu menggunakan Microsoft Excel dengan perhitungan dari 

beberapa kriteria. Kendala yang dihadapi saat proses penjurusan SMA N 1 

Kawedanan yaitu membutuhkan waktu tidak sedikit. Selain itu memerlukan 

tingkat ketelitian yang tinggi, sehingga resiko kesalahan dalam proses 

perhitungan semakin besar. Resiko Kesalahan dalam proses perhitungan 

penjurusan siswa berdampak pada hasil pemilihan program studi. Kesalahan 

dalam pemilihan program studi akan memberikan dampak terhadap 

kehidupan anak, seperti  anak akan malas atau  menjalani aktivitas dengan 

terpaksa. Dampak yang lebih buruk adalah anak gagal dalam studi belajar.  
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Secara umum, menggunakan Microsoft Excel dalam proses penjurusan 

siswa sangat menguntungkan. Karena proses perhitungan penjurusan siswa 

dapat dipelajari oleh guru dengan mudah. Sehingga banyak guru dapat 

mengerjakan proses penjurusan siswa. Namun, untuk mengatasi resiko 

kesalahan proses perhitungan penjurusan siswa perlu dibuat aplikasi sistem 

pendukung keputusan yang dapat membantu penjurusan siswa kelas X 

dengan metode Techique for Order Preference by Similarty to Ideal Solution 

(TOPSIS).  

Metode topsis atau yang lebih dikenal dengan istilah metode 

pengambilan keputusan multikriteria merupakan metode yang banyak 

digunakan untuk menyelesaikan pengambilan keputusan secara praktis. 

Topsis memiliki konsep dimana alternatif yang terpilih merupakan alternatif 

terbaik yang memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif dan jarak 

terjauh dari solusi ideal negatif. Semakin banyaknya faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan,  maka semakin relatif 

sulit juga untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan. Jika 

upaya pengambilan keputusan dari suatu permasalahan tertentu dengan 

mempertimbangkan berbagai faktor atau kriteria yang beragam dan jumlah 

yang terbatas. Permasalahan yang demikian dikenal dengan permasalahan 

multiple criteria decision making (MCDM) 

SPK dengan pola perhitungan topsis adalah metode yang paling tepat, 

karena dapat digunakan pada alternatif yang memiliki berbagai kriteria dan 

jumlah yang terbatas, serta dapat mengolah bobot untuk setiap kriteria 

penjurusan dengan mencari kriteria ternormalisasi, kriteria ternormalisasi 
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terbobot, solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, jarak ideal positif dan 

jarak ideal negatif, kedekatan relatif terhadap solusi ideal, selanjutnya proses 

perangkingan yang akan menyeleksi alternatif  terbaik dari alternatif yang 

ada. Dalam hal ini alternatif yang dimaksud adalah program jurusan. Dari 

perhitungan didapat hasil perangkingan dari program jurusan berdasarkan 

perhitungan dari kriteria-kriteria penjurusan. Kemudian dari hasil 

perangkingan bisa diketahui siswa-siawa mana saja yang berhak masuk ke 

jurusan IPA dan IPS. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, 

maka rumusan masalah adalah bagaimana merancang dan membuat sistem 

pendukung keputusan penjurusan siswa SMA N 1 Kawedanan dengan 

metode topsis ? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk lebih memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan 

perumusan masalah maka dalam hal ini dibatasi pada permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Penjurusan yang dilakukan hanya untuk menjurusakan siswa ke kelas 

IPA atau IPS. 

2. Kriteria yang diperhitungkan dalam proses penjurusan SMA N 1 

Kawedanan ini meliputi nilai akademik, minat siswa dan nilai tes IQ. 
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3. Perancangan dari sistem ini menggunakan UML, database 

mengunakan MySQL dan bahasa pemrograman menggunakan PHP. 

 

1.4 Tujuan Skripsi 

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini 

adalah dapat merancang dan membangun sistem pendukung keputusan 

penjurusan siswa di SMA N 1 Kawedanan. 

 

1.5 Manfaat Skripsi 

Dengan disusunnya skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

semua pihak, baik bagi dari pihak akademik, instansi, maupun bagi penulis 

sendiri.  Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis  

Penulis  dapat  menerapkan  ilmu  yang  telah  diperoleh  selama 

perkuliahan kepada SMA N 1 Kawedanan selaku instansi yang telah 

memberikan kesempatan untuk mengadakan penelitian.  

2. Bagi  Instansi 

SMA N 1 Kawedanan mendapatkan aplikasi sistem penunjang 

keputusan yang dapat digunakan sebagai alternatif bahan pertimbangan 

dalam mendukung keputusan penjurusan siswa SMA. 

3. Bagi Pembaca  

Sebagai perbandingan bagi pembaca yang ingin menjadikan referensi 

dalam menentukan topik untuk menyusun skripsi di kemudian hari. 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan  perumusan masalah yang telah dibuat dan metode yang  

digunakan, maka dalam tahap kerangka pemikiran berguna untuk 

memperjelas kerangka tentang apa saja yang menjadi sasaran  penelitian. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran SPK Penjurusan 

 

 

MASALAH 

1. Cara yang digunakan dalam memproses penjurusan menggunakan ms. 

excel, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk pengolahan data 

2. Dibutuhkan waktu yang tidak sedikit dan tingkat ketelitian yang tinggi  

3. Pembuatan laporan yang terlambat, menghambat penyampaian informasi. 
 

 

 

 
Teori 

Pendukung 

Teori TOPSIS ( 

Techique for Order 

Preference by 

Similarty to Ideal 

Solution ) 

 

Membangun Model 

1. Menyusun kriteria dari permasalahan 

2. Penilaian kriteria dan alternatif 

3. Penentuan prioritas 

 

Membuat SPK penjurusan siswa SMA  

1. Perancangan menggunakan UML 

2. Menggunakan Database MySQL 

3. Menggunanakan bahasa pemrograman PHP 

 

HASIL 

Sistem Pendukung Keputusan Penjurusan Siswa dengan Metode Topsis 

 

1. Pengujian Sistem 

2. Hasil pengujian sistem 
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1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai 

hal-hal yang akan dibahas dalam Bab selanjutnya, maka penulis membuat 

sistematika penulisan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisannya adalah 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan pelaksanaan skripsi, manfaat pelaksanaan 

skripsi, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan tentang 

dengan penulisan laporan skripsi, dan teori-teori penunjang lainnya. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bab ini memuat tentang : 

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian.  

2. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, 

wawancara dan studi pustaka.  

3. Pengembangan system yang dilakukan dengan tahapan analisa, 

perancangan, pembuatan, pengujian dan implementasi. 

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang SMA Negeri 1 Kawedanan, Visi dan 

Misi, Struktur Organisasi, contoh perhitungan secara manual, dan sistem 

penjurusan di SMA Negeri 1 Kawedanan. 
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BAB V PERANCANGAN DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Pada bab ini akan diuraikan tentang desain dan perancangan Sistem 

Pendukung Keputusan Penjurusan Siswa di SMA Negeri 1 Kawedanan 

Metode Techique for Order Preference by Similarty to Ideal Solution 

(TOPSIS) dengan menggunakan visualisasi model UML (Unified Modeling 

Language) dan Implementasi Program. 

BAB VI PENUTUP 

 Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran. Suatu 

kesimpulan harus menjawab masalah yang diteliti. Sedang saran merupakan 

anjuran atau rekomendasi dari penulis yang perlu dilaksanakan untuk 

menyempurnakan pelaksanaan berdasarkan penerapan teori yang digunakan.  

 


