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1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan pesat menjadi

tantangan berat bagi sebuah perusahaan ataupun lembaga pendidikan, baik itu

negeri maupun swasta. Setiap sektor pendidikan diharapkan dapat memanfaatkan

teknologi informasi sebagai penunjang kegiatan operasional dalam menghasilkan

suatu informasi. Setelah adanya sistem informasi harus diperhatikan dari segi

pemanfaatan dan pengamanan yang tepat, agar hasil yang dicapai dapat sesuai

dengan tujuan yang memenuhi kebutuhan pengguna teknologi itu sendiri (Ubaidi,

2015).

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk

mengolah data, termasuk mendapatkan, menyusun, memproses, menyimpan dan

memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang

berkualitas, akurat dan tepat waktu sehingga bisa digunakan untuk keperluan

pribadi, bisnis, pendidikan, pemerintahan dan dimanfaatkan untuk  pengambilan

keputusan.

Seleksi penerimaan calon siswa baru merupakan proses perekrutan calon

siswa baru untuk menyeleksi siswa baru yang mempunyai kemampuan akademik

untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu yang

ditentukan. SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, merupakan salah satu

sekolah swasta yang terletak di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam. No.14 Labuhan

Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Kota Bandar Lampung. dengan kepala
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sekolah yang bernama Bapak Slamet Riyanto,.S.Ag. Sekolah ini memiliki murid ±

335 murid yang dikelola oleh sekolah ini, dan lebih dari 200 murid yang

mendaftar dan menerima ± 103 siswa pada SMK Muhammadiyah 2 Bandar

Lampung (Rika Noviani, 2019). pada umumnya seleksi penerimaan siswa baru di

SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung masih menggunakan tes tertulis  atau

NUN (Nilai Ujian Nasional) khususnya di SMK Muhammadiyah 2 Bandar

Lampung, karna dari tahun ke tahun yang digunakan untuk penerimaan siswa baru

hanya menggunakan tes tertulis sehingga sering terjadi kecurangan dalam

pengerjaan, kehilangan data hasil test, tidak akuratnya penilaian, dan sering terjadi

pemanipulasian data, serta masih manualnya perhitungan nilai-nilai yang

dilakukan oleh pihak sekolah dalam menentukan siswa yang akan diterima di

SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung.

Sistem yang berjalan terdapat ketidaksesuaian dengan prosedur seleksi

penerimaan siswa baru pada SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung prosedur

penilaian yang berlaku yaitu dengan cepat dan tepat. Melihat hal tersebut, perlu

adanya suatu sistem pengolahan data dalam menentukan kelayakan dalam

penerimaan siswa baru pada SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung yang

terkomputerisasi dengan demikian sistem informasi sangat dibutuhkan untuk

mendukung proses pengambilan keputusan karena sistem informasi mempunyai

tujuan untuk mendukung sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan yang

dikembangkan pada tahun 1970.

Solusi dari permasalahan diatas maka metode SAW yang dipilih untuk

menyelesaikan masalah seleksi penerimaan siswa baru pada SMK

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung secara online menggunakan aplikasi berbasis
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Web. Kriteria yang digunakan yaitu pendapatan orang tua, rata-rata UN, rata-rata

Rapor, dan wawancara. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan dapat

membantu dan memudahkan sekolah dalam menentukan daftar penilaian

penerimaan siswa baru secara optimal dan menghasilkan hasil yang diinginkan

oleh sekolah.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana merancang aplikasi seleksi penerimaan siswa baru pada

SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung?

2. Bagaimana menentukan penerimaan siswa baru pada SMK

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung menggunakan metode SAW?

1.3 Tujuan

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah mempunyai tujuan. Tujuan dalam

penelian ini antara lain adalah:

1. Menghasilkan sistem seleksi penerimaan siswa baru pada SMK

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung

2. Menentukan proses seleksi penerimaan siswa baru pada SMK

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung menggunakan metode SAW.

1.4 Batasan Masalah

Luasnya ruang lingkup sistem yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Bandar

Lampung, maka diperlukan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam

penelitian ini sebagai berikut:
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1. Menentukan kelayakan penerimaan siswa baru berdasarkan kriteria

yaitu pendapatan orang tua, rata-rata UN, rata-rata raport, dan

wawancara.

2. Sistem informasi hanya mendukung keputusan bukan membuat

keputusan dan hanya digunakan untuk seleksi penerimaan siswa baru.

3. Metode yang digunakan adalah SAW

4. Menggunakan metode pengembangan sistem Analysis, Design,

Development, Implementation, and Evaluations (ADDIE)

1.5 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini diharapkan adalah:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Menambah bahan referensi bagi mahasiswa dan pihak–pihak yang

memerlukan informasi dan sebagai pembanding antara teori yang di dapat di

dalam perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem

seleksi penerimaan siswa baru.

2. Bagi pengguna

Sistem informasi seleksi penerimaan siswa baru ini diharapkan dapat

membantu calon siswa baru untuk mendapatkan informasi mengenai

penerimaan siswa baru yang lebih cepat, tepat dan akurat.



5

3. Bagi SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung dapat dijadikan bahan

masukan dan bahan pertimbangan untuk membuat keputusan, khususnya

mengenai sistem seleksi penerimaan siswa baru.

4. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia

Dapat menambah informasi dan referensi bagi mahasiswa


