
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu pilar keberadaan bangsa dalam 

mempersiapkan generasi masa depan. Disamping itu, pendidikan juga merupakan 

suatu aspek yang mendasar dalam usaha mempersiapkan sumber daya manusia 

dalam menghadapi proses dan dinamika kehidupan masyarakat dalam berbangsa 

dan bernegara di tengah-tengah pluralitas. Pendidikan merupakan sarana strategi 

untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa (Agung, 2012). 

Keunggulan suatu negara dapat diukur dari kualitas sumber daya manusia 

yang ada didalam suatu negara tersebut. Suatu negara dapat dikatakan maju dan 

berprestasi apabila negara tersebut mampu menguasai IPTEK. Sumber daya 

manusia yang menguasai IPTEK tidak timbul begitu saja, tetapi harus diasah dan 

dibentuk dalam proses pendidikan (Khairunnisa, 2015). 

Dengan pendidikan harkat dan martabat seseorang akan terangkat. 

Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, semakin rendah pula martabat 

dilingkungannya. Namun apabila tinggi pendidikan seseorang, akan semakin 

tinggi pula martabat orang tersebut. Hal ini juga akan berlaku pada bangsa dan 

negara. Harkat dan martabat suatu bangsa dimata dunia juga dipengaruhi oleh 

pendidikan penduduknya. Negara atau bangsa yang pendidikan penduduknya rata-

rata rendah maka dimata dunia martabat bangsa tersebut juga rendah. Namun 

sebaliknya apabila pendidikan penduduknya semakin tinggi, maka martabat 

bangsa tersebut juga tinggi. Oleh sebab itu dalam rangka meningkatkan harkat dan 

martabat bangsa Indonesia tak henti-hentinya berupaya agar seluruh penduduknya 

mengenyam pendidikan (Nakman, 2012). Hal ini sejalan dengan firman Allah 

SWT, yang berbunyi: 

ۡىهُۡم طَا ئِفَٞة َوَما َكاَن ٱۡلُمۡؤِمىُىَن لِيَىفُِسوْا َكا    فَلَۡىََل وَفََس ِمه ُكلِّ فِۡسقَٖة مِّ
فَّة ۚٗ

ْا إِلَۡيِهۡم لََعلَّهُۡم يَۡحَرُزوَن   يِه َولِيُىِرُزوْا قَۡىَمهُۡم إَِذا َزَجُعى   ٢١١لِّيَتَفَقَّهُىْا فِي ٱلدِّ
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Artinya : “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi 

(ke medan perang). Mengapa sebagian dari disetiap golongan diantara mereka 

tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi 

peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat 

menjaga dirinya” (QS.At-Tawbah [9]:122). 

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak warga negara 

akan pendidikan. Namun dalam menerapkannya tentu tidak lepas dari berbagai 

kendala, salah satu kendala dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah masalah 

biaya pendidikan terutama bagi keluarga kurang mampu. Terbukti banyak anak 

usia sekolah dari keluarga kurang mampu “terpaksa” tidak bersekolah bahkan 

tidak sedikit yang memilih ikut bekerja membantu orang tua. 

Untuk mengurangi terjadinya anak putus sekolah yang disebabkan faktor 

kurangnya ekonomi, maka pemerintah melalui APBN menetapkan program “Dana 

Bantuan Siswa Miskin” yang diberikan khusus untuk keluarga tidak mampu atau 

miskin. Dengan dana BSM diharapkan siswa dapat terus melanjutkan sekolah dan 

berprestasi. 

Demikian halnya dengan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kuala Enok yang 

telah memiliki program pemberian dana bantuan kepada siswa yang kurang 

mampu atau miskin.  

Akan tetapi, saat ini proses penentuan penerima BSM pada Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Kuala Enok hanya berdasarkan perkiraan dari tim verifikasi dan 

wali kelas, tanpa ada nilai variabel yang pasti. Cara penentuan seperti ini akan 

memakan waktu yang lama dan rentan terjadi kesalahan. 

Jika dalam proses penentuan penerima BSM dibantu oleh sebuah sistem 

yang terkomputerisasi dalam melakukan perhitungan dan pertimbangan maka 

dalam proses penentuan prankingannya dapat dilakukan dengan baik. 

Subyektifitas dalam pengambilan keputusan dapat dikurangi (Kusrini, 2007 

dikutip oleh Jannah dan Lusiana, 2015) dan siswa yang benar-benar termasuk 

dalam kategori yang miskin/kurang mampu yang terpilih atau yang menerima 

dana BSM tersebut. 
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Untuk itu diperlukan suatu SPK yang dapat memperhitungkan segala 

kriteria yang mendukung pengambilan keputusan guna membantu, mempercepat 

dan mempermudah proses pengambilan keputusan.  

Sistem Pengambilan Keputusan merupakan interaktif, berbasis sistem 

komputer yang membantu pengguna dalam kegiatan menentukan dan memilih 

(Druzdzel dan Flynn, 2002 dikutip oleh Siswo dkk, 2017). Sistem Pendukung 

Keputusan dapat membantu user dalam menyelesaikan masalah berdasarkan 

kriteria-kriteria yang ada. 

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan. 

Metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan seleksi calon penerima 

Bantuan Siswa Miskin adalah MAUT. Metode MAUT dipilih karena merupakan 

metode yang memperhitungkan persepsi manusia dalam mengambil keputusan. 

Karakteristik dari metode MAUT adalah metode yang biasa digunakan untuk 

memberikan dukungan analitis pada proses pengambilan keputusan (Prasojo, dkk, 

2009). Metode ini digunakan untuk merubah dari beberapa kepentingan kedalam 

nilai numerik dengan skala 0-1 dengan 0 mewakili pilihan terburuk dan 1 terbaik 

(Gusdha, dkk, 2010 dikutip oleh Jannah dan Lusiana, 2015). Hasil akhirnya akan 

menghasilkan nilai dengan ranking tertinggi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: “Bagaimana membangun sistem pendukung keputusan 

untuk menentukan calon penerima Bantuan Siswa Miskin dengan 

menggunakan metode Multi-Attribute Utility Theory”. 

1.3 Batasan Masalah 

Supaya pembahasan yang dilakukan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai, maka perlu adanya batasan-batasan masalah, yaitu: 

1. Variabel yang digunakan adalah memiliki kartu, penghasilan orang 

tua, jumlah tanggungan dan keadaan orang tua. 
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2. Sistem ini dirancang dengan metode OOAD menggunakan 3 diagram 

UML sebagai tools nya, yaitu use case diagram, activity diagram, dan 

class diagram. 

3. Penelitian menggunakan dataset siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Kuala Enok tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 179 record data. 

4. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah waterfall 

sampai pada tahap pengujian menggunakan blackbox testing dan user 

acceptance testing. 

5. Pembuatan sistem menggunakan bahasa pemograman PHP dan 

database menggunakan MySQL. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengimplementasikan metode MAUT pada sebuah aplikasi 

sistem pendukung keputusan penentu calon penerima bantuan siswa 

miskin Madrasah Aliyah Negeri 2 Kuala Enok. 

2. Memudahkan proses penentuan calon penerima bantuan siswa miskin 

agar akurat, cepat dan tepat sasaran. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penerima BSM benar siswa dari keluarga miskin atau keluarga kurang 

mampu. 

2. Mempermudah dan mempercepat proses penentuan penerima bantuan 

siswa miskin 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun agar pembuatan 

laporan dapt lebih terstruktur dan lebih mudah dalam memahami penelitian yang 

dilakukan. Adapun sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori umum hingga teori-teori 

tentang topik yang dibahas untuk mendukung judul Tugas Akhir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang rencana, langkah dan tahapan 

kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian, mulai dari awal 

sampai akhir dan didapatkan hasil. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian. Berisi objek dan penelitian, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, metode analisis data dan alat tulis. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam bab ini berisi tentang implementasi dan pengujian sistem yang 

telah dibuat. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari semua tahap yang dilalui selama 

pelaksan penelitian dan saran saran yang diperlukan. 

 


