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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pondok Pesantren Dar El Hikmah beralamatkan di Jalan Raya HR.

Soebrantas, tepatnya di Jl. Mayar Sakti km 12 Kelurahan Simpang Baru

kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sumatera yang didirikan pada

tahun 1987. Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru merupakan Pondok

Pesantren Swasta yang berada dibawah Dinas Pendidikan Nasional dan

Kementrian Agama. Pesantren ini terdiri dari 5 sekolah yaitu Taman Kanak-

Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTS), Madrasah

Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Jumlah siswa-siswinya

adalah 5000 berdasarkan data 2013 dan jumlah siswa-siswi Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) adalah 71 siswa.

Berdasarkan kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah

Kejuruan (Direktorat PSKM) yang mengacu pada tujuan strategis Kementrian

Pendidikan Nasional yaitu tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan

menengah kejuruan yang bermutu, relevan di semua provinsi, kabupaten, dan

kota. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan strategis tersebut adalah dengan

memberikan bantuan kepada siswa SMK yang kurang mampu secara ekonomi.

Kehadiran beasiswa pada jenjang pendidikan sekolah khususnya di SMK Dar El

Hikmah Pekanbaru memberikan solusi untuk membantu biaya pendidikan siswa.

Seiring dengan banyaknya siswa kurang mampu di SMK Dar El Hikmah

Pekanbaru, maka diadakan beasiswa oleh Dinas Pendidikan yaitu Beasiswa

Kurang Mampu (BKM). Beasiswa merupakan salah satu solusi yang di tawarkan

pemerintah bagi anak bangsa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang

lebih tinggi. Pembagian beasiswa dilakukan untuk membantu seseorang yang

tidak mampu selama menempuh studinya guna membantu biaya belajarnya. BKM

diadakan 2 kali setahun tepatnya persemester yaitu Juli - Desember dan Januari -

Juni. Siswa yang mengajukan permohonan pengajuan beasiswa persemesternya
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rata-rata 40 siswa dan yang menerima beasiswa adalah 10 siswa. Dimana, siswa

harus menyerahkan surat keterangan miskin dan fotocopi kartu pelajar. Kemudian

mengisi formulir dimana didalam formulir tersebut tertera berapa

penghasilan/pendapatan orang tua. Selama ini proses penyeleksian yang di

lakukan hanya di lihat dari berdasarkan berapa penghasilan atau pendapatan

orang tua siswa saja,  semakin rendah pendapatan orang tua maka peluang untuk

mendapatkan beasiswa semakin besar. Pihak sekolah khususnya bagian

Bendahara dan Wakil Kesiswaan masih merasa kesulitan dalam melakukan proses

penyeleksian dikarenakan syarat yang di cantumkan oleh dinas berupa surat

miskin dan penghasilan orang tua tidak dilampirkan oleh sebagian siswa-siswi,

sehingga penyeleksian menjadi kurang efektif dan hasil penyeleksian menjadi

tidak optimal yaitu seperti salah seorang siswa yang mendapatkan Beasiswa

Kurang Mampu (BKM) pada periode Januari-Juni 2013 atas nama Zainal Arifin

yang berjenis kelamin laki-laki, kelas XII jurusan Multimedia dengan penghasilan

orang tua sebesar Rp.5.000.000 dengan jumlah tanggungan orang tua yang tidak

di ketahui.

Siswa yang mendaftar sebagai calon penerima beasiswa menyebabkan

berbagai masalah-masalah terjadi seperti ketentuan yang digunakan dalam proses

penyeleksian dianggap kurang optimal karena hanya melihat dari 1 aspek saja

yaitu penghasilan orang tua, tidak di lihat dari aspek lain seperti nilai siswa,

penghasilan orang tua dan tanggungan orang tua. Kemudian banyaknya siswa

yang mendaftar sebagai calon penerima beasiswa sedangkan jumlah kuota

penerima beasiswa terbatas menyebabkan pihak sekolah kesulitan dalam

menentukan penerima beasiswa. Dalam menentukan penerima beasiswa secara

manual menyebabkan pengelolaan data beasiswa yang tidak efisien terutama dari

segi waktu dan banyaknya perulangan proses yang sebenarnya dapat diefisienkan.

Pengolahan data beasiswa yang belum terakumulasi menggunakan database

secara optimal juga menyebabkan kesulitan dalam pemrosesan data. Penentuan

dalam menetapkan seseorang yang layak menerima beasiswa maka dibutuhkan

sebuah sistem pendukung keputusan. Dalam proses pembangunan sistem

penyeleksian untuk menentukan penerima beasiswa di SMK Dar El Hikmah
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Pekanbaru agar tidak terjadi kesalahan dalam hal penentuan penerima beasiswa

sebaiknya menggunkan sebuah metode yaitu Metode Technique for Order

Prefernce by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS).

TOPSIS adalah salah satu metode yang dapat membantu proses

pengambilan keputusan yang optimal untuk menyelesaikan masalah secara

praktis, konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien dan

memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif

keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana (kusumadewi,2006). Metode

ini dipilih karena mampu menyeleksi perangkingan alternatif terbaik dari

sejumlah alternatif, dalam hal ini alternatif yang dimaksudkan yaitu yang berhak

menerima beasiswa berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Adapun kriteria

dalam perangkingan beasiswa SMK Dar El Hikmah Pekanbaru adalah rata-rata

nilai umum dan kejuruan, penghasilan orang tua dan tanggungan orang tua.

Dengan menerapkan metode ini, di harapkan sistem yang dibangun dapat

membantu pihak sekolah dalam melakukan penyeleksian beasiswa, dapat

mempercepat proses penyeleksian beasiswa, dapat mengurangi kesalahan dan

dapat mempermudah tim penyeleksi dalam menentukan penerima beasiswa. Dari

latar belakang di atas, diangkat judul tugas akhir Sistem Penyeleksian Penerima

Beasiswa Menggunakan Metode Technique for Order Preference by Similarity

to Ideal Solution (TOPSIS) (Studi Kasus: SMK Dar El Hikmah Pekanbaru).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diambil sebuah rumusan yaitu

bagaimana menganalisis dan membangun sistem penyeleksian penerima beasiswa

menggunakan metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal

Solution (TOPSIS) (Studi Kasus: SMK Dar El Hikmah Pekanbaru).

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang di bahas pada penelitian ini adalah:

1. Sampel data yang dilakukan untuk penelitian ini diperoleh dari data

siswa khususnya siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di
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Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru yaitu data rata-rata nilai

umum dan kejuruan siswa, data penghasilan orang tua siswa, data

tanggungan orang tua yang di peroleh dari data siswa kelas X sampai

dengan kelas XII tahun ajaran 2013/2014.

2. Jumlah kriteria dalam sistem ini sebanyak 3 kriteria yaitu nilai siswa,

penghasilan orang tua, tanggungan orang tua.

3. Analisa sistem menggunakan konsep berorientasi objek.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan kemudahan bagi pihak sekolah dalam melakukan

penyeleksian penerima beasiswa dengan menggunakan metode

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution

(TOPSIS).

2. Metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal

Solution (TOPSIS) di gunakan untuk membantu dalam menentukan

siapa saja yang layak mendapatkan beasiswa berdasarkan kriteria yang

sudah ditentukan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sistem yang dibangun dapat membantu pihak sekolah dalam

melakukan penyeleksian beasiswa.

2. Sistem yang dibangun dapat mempercepat proses penyeleksian dan

mengurangi kesalahan penyeleksian beasiswa dalam menentukan

siapa saja yang mendapatkan beasiswa.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada laporan tugas akhir dibagi menjadi V (Lima)

bab, yaitu :
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BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir,

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan

spesifikasi pembahasan penelitian yang akan di angkat, yang

terdiri dari pembahasan mengenai konsep sistem, sistem

pendukung keputusan, beasiswa, dan bahan yang terkait

dengan metode TOPSIS.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas langkah-langkah yang di laksanakan dalam

proses penelitian yaitu tahapan penilitian, pengumpulan data,

analisa sistem, perancangan sistem dan implementasi beserta

pengujian pada sistem pendukung keputusan untuk

menentukan penerima beasiswa dengan menggunakan metode

TOPSIS.

BAB IV     ANALISA DAN HASIL

Bab ini menjelaskan analisa sistem lama pada penyeleksian

penerima beasiswa di SMK Dar El Hikmah Pekanbaru dan

analisa sistem baru yang akan di buat serta implementasi dan

pengembangan perangkat lunak yang akan di bangun.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari

pembuatan laporan tugas akhir.


