
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Prestasi belajar siswa banyak dipengaruhi berbagai faktor, baik dalam 

dirinya (internal) maupun dari luar dirinya (eksternal) yaitu pada proses belajar 

mengajar tidak semua siswa dapat menangkap seluruh apa yang dijelaskan oleh 

guru, oleh sebab itu prestasi belajar siswa juga akan berbeda beda dikarenakan 

adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, baik dalam dirinya ataupun dari 

luar dirinya. Prestasi belajar yang dicapai siswa pada hakikatnya merupakan hasil 

interaksi antara berbagai faktor tersebut. Oleh karena itu, pengenalan guru 

terhadap faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa penting sekali 

artinya dalam membantu siswa mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya 

sesuai dengan kemampuan masing-masing (Ahmadi & Supriyono, 2017). 

SMK YADIKA Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah menengah 

kejuruan yang terletak di Provinsi Lampung. SMK ini memiliki kompetensi 

keahlian yaitu teknik komputer dan jaringan (TKJ), teknik kendaraan ringan 

(TKR), dan multimedia. SMK YADIKA Bandar Lampung beralamatkan di Jalan 

Soekarno Hatta Labuhan Dalam Kec Tanjung Senang Bandar Lampung. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan proses pemilihan siswa berprestasi 

masih dilakukan dengan secara manual yaitu dilihat berdasarkan dari nilai rapor, 

dengan demikian cenderung memakan waktu yang relatif lama kurang lebih 30 

menit, serta dapat terjadi kesalahan dalam pemilihan siswa dikarenakan hanya 

melihat nilai rapor dan tidak menggunakan acuan lain untuk menentukan prestasi, 

dikarenakan nilai rapor tidak menjamin bahwa siswa tersebut benar-benar 

berprestasi. Berdasarkan masalah diatas maka SMK YADIKA Bandar Lampung 

perlu membangun sebuah sistem pendukung keputusan untuk mempermudah 

proses pemilihan siswa berprestasi.  

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan suatu kumpulan 

prosedur-prosedur pemrosesan data untuk membantu para pengambil keputusan 

dalam menangani permasalahan yang sifatnya semi terstruktur. SPK ditujukan 

untuk membantu pembuat keputusan dalam menyelesaikan masalah dan bukan 

mengganti posisi manusia sebagai pembuat keputusan seperti halnya dalam 

pemilihan siswa berprestasi di sekolah  (Fitriana et al., 2018). Berdasarkan 
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penelitian (Fahmi & Dika, 2019) sistem pendukung keputusan sangat 

mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan 

tersebut ke dalam bagian-bagiannya.  

Berdasarkan masalah di atas maka dalam penelitian ini akan diterapkan 

sistem penentu bakat anak dengan metode profile matching untuk menentukan 

siswa berprestasi. Secara garis besar profile matching merupakan metode yang 

sering digunakan sebagai mekanisme dalam pengambilan keputusan dengan 

mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel prediktor yang ideal yang harus 

dipenuhi oleh subyek yang diteliti bukannya tingkat minimal yang harus dipenuhi 

atau dilewati (Kusrini, 2007). 

Sistem pendukung keputusan pemilihan siswa berprestasi sebelumya telah 

diteliti oleh (Fitriana et al., 2018), meneliti tentang Sistem Pendukung Keputusan 

Pemilihan Siswa Berprestasi Metode Profile Matching. Hasil penelitian yaitu 

sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan dengan metode profile matching 

untuk pemilihan siswa berprestasi. Penelitian selanjutnya (Dahriansah et al., 2020) 

meneliti tentang Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Berprestasi Pada 

Aliyah Aras Kabu Agung Tanjungbalai Menggunakan Metode AHP. Hasil akhir 

yang diperoleh dari sistem pendukung keputusan ini akan memberikan suatu 

alternatif, untuk merekomendasikan siswa berprestasi pada Aliyah Aras Kabu 

Tanjungbalai. Dan penelitian (Wahyudi, 2020) meneliti tentang  Sistem 

Pendukung Keputusan Penentuan Guru Berprestasi Di Sma Negeri 1 

Sumberpucung Menggunakan Metode Profile Matching. Hasil penelitian ini 

adalah Perangkat lunak Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Guru 

Berprestasi, Sistem pendukung keputusan menggunakan metode profile matching. 

Tujuan penelitian ini adalah membangun sistem pendukung keputusan 

siswa berprestasi menggunakan metode profile maching berdasarkan kriteria-

kriteria yang ditentukan. Dengan adanya sistem yang dibangun diharapkan dapat 

membantu dan memudahkan sekolah dalam menentukan siswa berprestasi secara 

cepat dan tepat serta menghasilkan hasil yang diinginkan oleh sekolah. 
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1.2 Masalah Peneltiian 

A. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah 

yaitu : 

1. Pemilihan siswa berprestasi masih dilakukan dengan secara manual yaitu 

dilihat berdasarkan dari nilai rapor 

2. Membutuhkan waktu yang cukup lama 

3. Terjadi kesalahan dalam pemilihan siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana menerpakan metode profile maching untuk menentukan siswa 

berprestasi? 

2. Bagaimana melakukan penilaian penentuan siswa berprestasi untuk 

mengikuti lomba LKS menggunakan metode profile maching? 

3. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan pemilihan siswa 

berprestasi untuk mengikuti lomba LKS pada SMK YADIKA Bandar 

Lampung ? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu  

1. Penelitian ini dilakukan pada SMK YADIKA Bandar Lampung 

2. Sistem digunakan untuk menilai siswa berprestasi untuk pemilihan siswa 

berprestasi untuk mengikuti lomba LKS 

3. Kriteria yang digunakan adalah nilai rata-rata rapor, sikap, presensi, dan 

ekskul. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menerpakan metode profile maching untuk menentukan siswa berprestasi 

2. Melakukan penilaian penentuan siswa berprestasi untuk mengikuti lomba 

LKS menggunakan metode profile maching 
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3. Merancang sistem pendukung keputusan pemilihan siswa berprestasi untuk 

mengikuti lomba LKS pada SMK YADIKA Bandar Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

a. 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.  

b. Manfaat Praktis  

Manfaat prakstis merupakan manfaat langsung dari hasil penelitian yang 

dapat digunakan kepada pihak yang berhubungan, yaitu : 

1. Bagi Penulis  

a. Meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan menganalisis 

suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem pendukung 

keputusan penentuan siswa berprestasi. 

b. Menambah pengetahuan dalam proses sistem pendukung keputusan 

penentuan siswa berprestasi. 

2  .  Bagi SMK YADIKA Bandar Lampung 

c. Dapat dijadikan bahan masukan dalam melakukan penilaian 

penentuan siswa berprestasi. 

d. Dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membuat keputusan, 

khususnya mengenai sistem pendukung keputusan penentuan siswa 

berprestasi untuk lomba LKS 

e. Dapat menghasilkan informasi penentuan siswa berprestasi secara 

cepat dan tepat. 

 

 


