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INTISARI

Program Bantu Penjurusan Siswa SMA Menggunakan Metode Multikriteria

Penjurusan diperkenalkan sebagai upaya untuk lebih mengarahkan siswa
berdasarkan minat dan kemampuan akademiknya. Dari pihak siswa, pada umumnya
yang mempunyai kemampuan sains dan ilmu eksakta yang baik, biasanya akan
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memilih jurusan IPA, dan yang memiliki minat pada sosial dan ekonomi akan
memilih jurusan IPS. Menentukan jurusan siswa sendiri adalah pekerjaan yang tidak
mudah bagi pihak sekolah, karena hal tersebut ditentukan berbagai faktor, antara lain;
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minat siswa, nilai akhir, nilai remidi, KKM, dan keinginan orang tua siswa.
Penjurusan ini dimaksudkan untuk memudahkan siswa memilih bidang ilmu yang
akan ditekuninya di Universitas atau akademi yang tentunya akan mengarah pula
kepada karirnya kelak.

Penelitian ini akan membahas tentang cara pembobotan dari setiap kriteria
penjurusan yang berupa nilai nilai mata pelajaran yang sesuai dengan bidang minat siswa

©

tersebut. Setiap kriteria memiliki bobot yang berbeda – beda dan setiap kriteria
tersebut akan mempengaruhi penjurusan tersebut. Dengan demikian Kepala Bagian
Kurikulum SMA dapat mengetahui jurusan yang sesuai untuk siswa dari hasil nilai
mata pelajaran yang sesuai dengan bidang minat siswa tersebut. Untuk memprediksikan
hasil penjurusan siswa tersebut maka digunakan MCDM (Multi-Criteria Decision

Making) untuk membantu melakukan pembobotan dalam setiap kriteria.
Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah program bantu untuk
memprediksikan hasil penjurusan siswa dengan berbagai kriteria dari nilai mata pelajaran
yang sesuai dengan bidang minat. Semua kriteria beserta nilai dan bobotnya bisa diatur

sesuai dari ketentuan sekolah yang menggunakan program bantu ini sehingga dapat
menjadi program bantu yang fleksibel.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang
Penjurusan diperkenalkan sebagai upaya untuk lebih mengarahkan

siswa berdasarkan minat dan kemampuan akademiknya. Dari pihak siswa,
pada umumnya yang mempunyai kemampuan sains dan ilmu eksakta yang
baik, biasanya akan memilih jurusan IPA, dan yang memiliki minat pada
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sosial dan ekonomi akan memilih jurusan IPS. Menentukan jurusan siswa
sendiri adalah pekerjaan yang tidak mudah bagi pihak sekolah, karena hal
tersebut ditentukan berbagai faktor, antara lain: minat siswa, nilai akhir,
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nilai remidi, KKM, dan keinginan orang tua siswa. Penjurusan ini
dimaksudkan untuk memudahkan siswa memilih bidang ilmu yang akan
ditekuninya di Universitas atau akademi yang tentunya akan mengarah pula
kepada karirnya kelak.

Secara umum sistem penjurusan yang diterapkan di SMA Padma
Wijaya sudah memenuhi standar pendidikan, hanya saja masih terdapat
beberapa hambatan. Hambatan yang sering dihadapi pihak sekolah untuk
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mengarahkan siswa dalam penjurusan adalah minat siswa dan hasil dari
nilai akhir siswa yang kurang untuk masuk ke jurusan yang telah di pilih
oleh siswa. Selain itu ada hambatan lain selain penjurusan siswa, yaitu
tentang persebaran kelas sesuai jurusan. Hal ini juga menjadi masalah yang
harus dipecahkan pihak sekolah manakala terdapat kelas yang jumlah
siswanya tidak sesuai standar operasional minimum dari sebuah kelas.
Berdasarkan permasalahan tersebut, solusi yang cocok untuk
menjawabnya adalah dibangun sebuah aplikasi, yang dapat membantu
pihak sekolah dalam pengambilan keputusan dan memberikan kemudahan
dalam pengolahan data-data penjurusan dan pembagian kelas. Dari alasan
tersebut, maka salah satu cabang analisis keputusan yang sesuai dengan
masalah tersebut adalah Multi-Criteria Decision Making (MCDM).
1

1.2. Rumusan Masalah
Sistem informasi yang akan dibangun untuk membantu predikdi
penjurusan siswa menggunakan Multi-Criteria Decision Making (MCDM)
menghasilkan ;
a) Rekomendasi penjurusan siswa sesuai dengan minat dan nilai
akhir.
b) Daftar siswa yang direkomendasikan untuk ke jurusan yang sesuai
dengan kemampuan saat persebaran kelas tidak merata.
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1.3. Batasan Masalah

Agar lebih mudah dalam penarikan kesimpulan serta menjaga
agar

lebih mencerminkan permasalahan yang sedang dihadapi, maka
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diperlukan penyederhanaan masalah sebagai berikut :

a) Sistem lebih diprioritaskan untuk Kepala Bagian Kurikulum.
b) Peramalan

atau

prediksi

yang

dilakukan

dengan

menggunakan patokan yang dapat diatur oleh admin kepala
bagian kurikulum dari SMA Padma Wijaya Klaten.

c) Kriteria yang akan dijadikan masukan adalah minat siswa,nilai
akhir,nilai remidi,KKM(kriteria ketuntasan minimal).
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d) Penjurusan siswa dilakukan dengan menggunakan Multi-Criteria
Decision Making (MCDM) yang menangani proses pembobotan.

e) Penjurusan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu : IPA dan IPS.
f) Data yang digunakan adalah data siswa kelas X.

g) Program dibuat dengan Microsoft Visual Foxpro 9 dan program
bersifat single user.

1.4. Tujuan Penelitian
Ada pun tujuan penelitian dari penulisan tugas akhir ini adalah
merancang, membangun

aplikasi, dan menerapkan metode Multi-

Criteria Decision Making kepada pihak sekolah untuk menghas ilkan
rekomendasi penjurusan siswa sesuai dengan minat dan nilai akhir.
2

1.5. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:
a) Memberikan solusi alternatif dalam meramal atau memprediksi
hasil penjurusan siswa
b) Penelitian yang dibuat dapat menjadi acuan bagi pengembangan
sistem aplikasi yang lebih baik dan lebih lengkap.

1.6. Metode Penelitian
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Adapun metode - metode yang akan digunakan dalam penyelesaian
tugas akhir ini adalah sebagai berikut:
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a) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan
untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.
Metode ini meliputi :

Studi lapangan, yaitu melakukan penelitian dengan terjun

langsung ke lapangan serta melakukan wawancara dengan
berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan yang
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dibahas.
Studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara

melakukan studi, analisis dan dokumentasi literatur, dan
sumber catatan lain yang berkaitan dengan permasalahan
yang dibahas.

b) Metode Pengembangan Sistem
Metode pengembangan sistem disusun berdasarkan hasil dari
data yang sudah diperoleh. Metode ini meliputi:
Analisa data
Analisa ini dilakukan untuk mengolah data yang sudah
didapat dan mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan
perancangan.
3

Desain
Tahap

perancangan

sistem,

yaitu

mendefinisikan

kebutuhan yang ada, menggambarkan bagaimana sistem
dibentuk dan persiapan perancangan aplikasi.
Pengkodean
Tahap ini adalah penerjemahan rancangan dalam tahap
desain ke dalam bahasa pemrograman komputer yang
telah ditentukan sebelumnya.
Pengujian
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Setelah aplikasi selesai dibuat, maka pada tahap ini
merupakan uji coba

terhadap program tersebut. Sehingga

analisis hasil implementasi yang didapat dari sistem

U
KD

disesuaikan dengan kebutuhan sistem tersebut.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi ke dalam lima bagian, yaitu:
BAB I

: Pendahuluan
Bab

ini

menjelaskan

latar

perumusan masalah, batasan

©

penelitian, manfaat

belakang

masalah,

masalah, tujuan

penelitian,

metodologi

/

pendekatan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori
Bab

ini

menjelaskan

mengenai

teori-teori

serta

dasar-dasar pengetahuan yang berkaitan dengan sistem
yang dibuat.
BAB III : Perancangan Sistem
Bab

ini

membahas

tentang

tahap-tahap

dalam

perancangan dari sistem yang dibuat.
BAB IV : Implementasi dan Analisis Sistem
Menjelaskan

mengenai

hasil

implementasi

dan

pengujian beserta analisa mengenai hasil yang didapat
4

beserta dengan kelebihan dan kekurangan sistem.
BAB V

: Kesimpulan dan Saran
Berisi

kesimpulan

dikerjakan

serta

mengenai

penelitian

usulan-usulan

yang

yang
bisa

diimplementasikan untuk pengembangan sistem lebih
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lanjut.

5

BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Dari hasil analisis pada program bantu penjurusan siswa dengan Multiple

Criteria Decision Making (MCDM), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1) Program bantu ini dapat membantu Kepala Bagian Kurikulum selaku admin

pelajaran yang sesuai.

W

untuk memprediksikan hasil penjurusan siswa bedasarkan nilai dari mata

2) Program bantu ini dapat menampilkan daftar siswa yang akan dipindahkan
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penjurusannya, berdasarkan jumlah siswa yang sudah dirangking dari yang
paling bawah. Dari hasil rangking tersebut maka didapatkan daftar siswa
yang akan dipindahkan penjurusannya.

3) Program bantu ini dapat mempercepat proses pembuatan laporan daftar
siswa yang menjalani remidi atau tes perbaikan pada setiap mata pelajaran
dan juga pembuatan laporan daftar siswa yang tidak naik kelas.
4) Hasil penjurusan siswa tergantung dari pengaturan kriteria beserta nilai
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dalam kriteria dan kriteria beserta bobot untuk tiap kriteria yang dipilih dari
tiap bidang minat sehingga program bantu ini bisa diatur sesuai dari
ketentuan sekolah yang menggunakan program bantu ini.

5.2

Saran
Saran untuk pengembangan sistem ini adalah menambahkan metode lain

yang mungkin dapat mengakuratkan hasil prediksi penjurusan, dan dapat
menangani perseberan kelas yang tidak merata sehingga dapat langsung membagi
siswa kedalam kelas yang telah di prediksikan.
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