
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bantuan siswa berprestasi adalah bantuan biaya pendidikan, berbeda dari 

beasiswa yang berfokus pada pemberian penghargaan atau dukungan dana 

terhadap mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, bantuan siswa berprestasi 

berfokus kepada yang memiliki prestasi dalam belajar. 

Proses penentuan penerima bantuan siswa berprestasi ada beberapa kriteria 

yang di tentukan oleh pihak sekolah seperti prestasi, kedisiplinan, kehadiran. 

Kriteria tersebut merupakan kriteria utama yang harus dipenuhi oleh siswa agar 

mendapat bantuan siswa berprestasi tersebut. 

Setelah ditentukannya siswa yang mendapat bantuan siswa berprestasi tersebut, 

selanjutnya dilakukan rapat antara guru, staf, dan kepala sekolah untuk membahas 

batuan tersebut dan proses verifikasi oleh kepala sekolah. 

Adapun permasalahan yang terjadi saat ini dalam melakukan penentuan 

penerimaan bantuan Siswa Berprestasi berupa beasiswa yang terjadi saat ini pada 

SMK Ma’arif 1 Kalirejo adalah masih adanya sebuah sistem yang mendukung 

dalam proses penentuan penerima beasiswa,  kemudian dalam pengolahan datanya 

masih menggunakan cara konvensional, dimana dalam melakukan pencatatan dan 

pengolahan berkas penerimaan bantuan Siswa Berprestasi pada SMK Ma’arif 1 

Kalirejo  penyimpanan data sudah menggunakan tools Microsoft Excel. 

Namun faktor keamanan data menjadi salah satu faktor yang rentan 

dikarenakan tidak adanya pembatasan akses dalam penggunaanya, kemudian 

apabila terjadi kerusakan pada hardware akan menyebabkan hilangnya data dan 
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dalam melakukan pembuatan laporan penerimaan bantuan operasional Siswa 

Berprestasi pada SMK Ma’arif 1 Kalirejo, masih membutuhkan waktu yang lama 

dikarenakan harus memeriksa dan mencari satu per satu berkas yang ada pada 

SMK Ma’arif 1 Kalirejo, terkait data penerimaan bantuan operasional Siswa 

Berprestasi. 

Tahapan pengembangan suatu inovasi usulan yang diharapkan mampu 

mengatasi permasalahan yang terjadi pada SMK Ma’arif 1 Kalirejo dalam 

menentukan bantuan operasional Siswa Berprestasi menggunakan salah satu 

upaya perkembangan teknologi informasi berupa sistem pendukung keputusan 

dengan menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) berbasis web. 

Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) merupakan metode yang di gunakan 

untuk menentukan urutan prioritas alternatif keputusan dengan kriteria jamak 

(Henny Pratiwi, 2016). 

Digunakannya suatu inovasi berbasis website dikarenakan website atau situs 

juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman web yang saling terhubung dan 

file-filenya saling terkait. Web terdiri dari dari page atau halaman yang 

dinamakan homepage. Homepage berada pada posisi teratas, dengan halaman-

halaman terkait berada dibawahnya (Gregorius, 2000:30). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis 

membahas “Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Penerima 

Beasiswa Dengan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) Pada SMK 

Ma’arif 1 Kalirejo”. Pembangunan sistem informasi untuk menentukan 

penerima beasiswa ini di harapkan dapat memudahkan guru dan staf dalam proses 

menentuka penerima beasiswa. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka 

penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana membangun sebuah sistem untuk menentukan siswa yang 

berhak memperoleh bantuan Siswa Berprestasi? 

2. Bagaimana merancang suatu sistem pendukung keputusan dengan 

menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) ? 

 

1.3  Batasan Masalah 

1. Metode sistem pendukung yang akan di gunakan adalah Metode 

Perbandingan Eksponensial (MPE). 

2. Perancangan sistem ini hanya membahas penentuan penerima bantuan 

Siswa Berprestasi Jurusan RPL. 

3. Sekolah yang menjadi tempat penelitian adalah SMK Ma’arif 1 Kalirejo. 

4. Kriteria penilaian berdasarkan standar kelayakan siswa penerima bantuan 

Siswa Berprestasi yang di tentukan oleh Kepala Sekolah SMK Ma’arif 1 

Kalirejo. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk membangun sebuah sistem untuk menentukan siswa yang berhak 

memperoleh bantuan Siswa berprestasi. 

2. Untuk merancang suatu sistem pendukung keputusan dengan 

menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

I. Bagi Instansi: 

1. Pada SMK Ma’arif 1 Kalirejo, manfaat yang didapat adalah terbantunya 

proses pengolahan data terkait penentuan bantuan siswa penerima bantuan 

operasional Siswa Berprestasi yang ada pada SMK Ma’arif 1 Kalirejo. 

2. Dapat meningkatkan sekaligus mengembangkan penyampaian informasi 

dengan konsep file digital agar dapat mempermudah akses komunikasi dan 

mewujudkan transparansi data serta mendukung proses penilaian penentuan 

yang bersifat objektifitas. 

II. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

1. Universitas Teknokrat Indonesia akan dapat meningkatkan kualitas 

lulusannya melalui hasil penelitian skripsi yang dilakukan mahasiswa. 

2. Membina hubungan kerjasama yang baik antara pihak Universitas 

Teknokrat Indonesia dengan sekolah atau lembaga instansi lainnya. 

3. Menarik minat siswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

III. Bagi Mahasiswa 

1. Untuk memperluas wawasan dan pandagan peneliti terhadap prospek 

kemajuan teknologi dan perkembangan informasi. 

2. Dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh selama menempuh 

pendidikan di Universitas Teknokrat Indonesia dengam membuat laporan 

penelitian secara ilmiah dan sistematis. 
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3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan 

dalam menganalisis 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN, berisi penjelasan mengenai Latar Belakang Masalah, 

Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI, Dalam bab ini di uraikan dari beberapa Penelitian 

terdahulu dan Landasan teori yang akan di gunakan sebagai teori pendukung 

dalam pengimplementasian sistem berbasis web. 

BAB III METODE PENELITIAN, berisi tentang metodologi penelitian meliputi 

Tahap Penelitian, Kerangka Penelitian, Jalannya penelitian, Bahan dan Peralatan, 

dan Pengujian Sistem. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN, Bab ini membahas tentang analisis 

dan perancangan meliputi Analisis Masalah, Analisis Kebutuhan, Analisis 

Kelayakan dan Perancangan Sistem seperti Rancangan Proses Bisnis, Rancangan 

Akses Data, dan Rancangan Antar Muka Pengguna. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi implementasi, pengujian dan 

pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, berisi simpulan dari hasil penelitian dan 

saran untuk penelitian berikutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


