BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Berdasarkan UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) Nomor 20
Tahun 2003 Pasal 15, pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang
menyiapkan peserta didik untuk bekerja dengan keterampilan tertentu. Menurut
Hamalik (Rasto, 2012 :1) pendidikan kejuruan yaitu suatu cara ekspansi
keterampilan (talents), pendidikan dasar keterampilan, dan norma yang berkaitan
dengan pengalaman di dunia kerja sebagai pelatihan keterampilan.
Kualitas suatu pendidikan dapat dinilai melalui implementasi ujian yang
berguna untuk memahami seberapa tinggi pencapaian keberhasilan serta
kemampuan dalam mengetahui bidang studi yang dilewatinya (Wadisman &
Nozomi, 2019). Menurut PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 19 Tahun 2005 Pasal
19 mengenai Standar Nasional Pendidikan (SNP), Standar Kompetensi Lulusan
(SKL) satuan pendidikan menengah kejuruan yaitu untuk meningkatkan
kecerdasan intelektual, keterampilan, kepribadian, keahlian, dan akhlak terpuji
untuk hidup independen serta sesuai dengan bidang kejuruannya(spesialisasi).
Pencapaian tujuan dari SKL, satuan pendidikan menengah kejuruan
diharapkan dapat menyajikan suasana akademik yang kondusif. Suasana kondusif
yang dimaksudkan adalah dapat mendukung selama proses pembelajaran
berlangsung dan penciptaan prestasi siswa. Berprestasi dalam pendidikan
memiliki makna bahwa siswa senantiasa mematuhi tata tertib dan norma sesuai
dengan kebijakan sekolah ataupun guru yang mendidiknya serta menjalankan
tanggungjawabnya sebagai siswa (Pojoh et al., 2016).
Pemberian penghargaan terhadap siswa yang berprestasi adalah salah satu
pendorong semangat agar siswa dapat terus mengembangkan, meningkatkan, dan
mempertahankan prestasinya dibidang akademik maupun non akademik sehingga
timbul persaingan sehat antar siswa dalam hal positif. Penghargaan tersebut juga
memberikan
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menambah semangat belajar di semua kalangan dalam meraih prestasi yang lebih
banyak lagi. Bersumber pada hasil tanya jawab bersama guru di SMK Negeri 1
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Lumajang, pemilihan dan penetapan siswa berprestasi menjadi proses sederhana
akibat pengerjaannya yang selama ini masih menggunakan perhitungan manual,
selain itu dalam proses tersebut pemilihan siswa berprestasi hanya dilihat dari
Nilai Kelulusan siswa.
Penentuan siswa berprestasi di sekolah SMK Negeri 1 Lumajang yaitu
dengan cara pengumpulan nilai kelulusan. Setelah mengumpulkan data-data siswa
dari setiap guru wali kelas,

kemudian membandingkan siswa dengan nilai

tertinggi dari siswa lain di SMK Negeri 1 Lumajang untuk menyimpulkan bahwa
siswa tersebut berprestasi di sekolah. Konsep dari penyusunan yang diterapkan
oleh sistem nantinya menggunakan metode tingkat pengguna untuk membatasi
setiap hak akses dengan cara membangun suatu jaringan komputer dan pada
bagian akhir akan dilakukan sebuah perancangan sistem sehingga dapat
menyelesaikan masalah sesuai dengan harapan (Putra et al., 2018).
Sistem pendukung keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS)
adalah sistem informasi populer untuk mendukung proses pengambilan keputusan
(Alyoubi, 2015). Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dapat didefinisikan sebagai
sistem informasi komputer interaktif dan dapat disesuaikan yang juga mendukung
masalah manajemen yang tidak terstruktur (Turban & Aronson, 2000). Selain
bersifat informatif, SPK juga dapat membantu memberikan beragam alternatif
untuk diadopsi dalam proses pengambilan keputusan (Widiastuti et al., 2016).
(Susanti et al., 2017) melakukan penelitian yang membahas penggunaan metode
penjumlahan sederhana (SAW) untuk menentukan predikat calon siswa
berprestasi agar didapatkan hasil calon siswa yang berkualitas. Namun, pada
penelitian yang dilakukan masih belum didapatkan nilai akhir.
Oleh karena itu, penulis merekomendasikan suatu sistem yang dapat
membantu permasalahan untuk menentukan siswa berprestasi di SMK Negeri 1
Lumajang dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW).
Simple Additive Weighting (SAW) adalah teknik terkenal yang digunakan dalam
beberapa situasi penentuan atribut (MADM). Metode ini mengharuskan
pengambil keputusan untuk memilih bobot dari setiap atribut. Penjumlahan semua
dari hasil perkalian antara rating dan bobot atribut untuk mendapatkan skor total
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alternatif. Rating setiap atribut harus berdimensi yang artinya sebelumnya sudah
melalui proses normalisasi.
B. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah sesuai dengan latar belakang tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Sistem yang digunakan masih menggunakan perhitungan secara manual.
2. Belum adanya sistem pendukung keputusan khusus yang dapat digunakan
sebagai acuan dalam rangka perhitungan siswa berprestasi.
C. Pembatasan Masalah
Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :
1. Penelitian untuk pemilihan siswa berprestasi di SMK Negeri 1 Lumajang.
2. PHP digunakan untuk pemrograman sistem.
3. Indikator dalam penentuan siswa berprestasi antara lain: nilai rata-rata rapor,
prestasi, sikap, ekstrakurikuler, dan absensi.
D. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya
adalah
1. Bagaimana penerapan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam
penentuan siswa berprestasi dengan batasan kriteria sekolah?
2. Bagaimana kelayakan sistem pendukung keputusan dalam penentuan siswa
berprestasi dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW)
di sekolah?
E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah
1. Untuk mengetahui penerapan metode Simple Additive Weighting (SAW)
dalam penentuan siswa berprestasi dengan batasan kriteria sekolah.
2. Untuk mengetahui tingkat kelayakan sistem pendukung keputusan dalam
penentuan siswa berprestasi dengan menggunakan metode Simple Additive
Weighting (SAW) di sekolah.
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F. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah
1. Bagi Penulis
Penelitian ini memberikan manfaat untuk penulis yaitu pemahaman yang
lebih lanjut tentang ilmu yang telah dipelajari selama kuliah dan menjadi
tolak ukur pada penerapan ilmu pengetahuan ke dalam permasalahan yang
sebenarnya (masalah lapangan), serta untuk mendapatkan gelar Sarjana
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer.
2. Admin SMK Negeri 1 Lumajang (Pihak Sekolah)
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) mampu menjadi salah satu pilihan
dalam pengambilan keputusan dengan tepat, cepat dan objektif. Pembuatan
sistem ini, dapat memacu siswa-siswa menjadi aktif dan timbul persaingan
sehat untuk mendapatkan predikat siswa berprestasi.
3. Bagi Universitas Sebelas Maret
Dapat digunakan sebagai referensi penulis lain yang berniat mengadakan
penelitian

yang

sama

ataupun

modifikasi

di

masa

mendatang.

