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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penerapan teknologi informasi dalam dunia pendidikan saat ini dapat 

menghasilkan data yang berlimpah mengenai mahasiswa dan proses pembelajaran 

yang dihasilkan. Dengan kemajuan teknologi informasi sudah semakin 

berkembang pesat di segala bidang kehidupan, banyak sekali data yang dihasilkan 

oleh teknologi informasi yang canggih, mulai dari bidang industri, ekonomi, ilmu 

dan teknologi serta berbagai bidang kehidupan lainnya. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang  diperlukan 

dirinya masyarakat, bangsa dan negara. (UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1) 

Menurut UU SISDIKNAS No. 20  (2003) indikator Pendidikan terdiri dari 

jenjang pendidikan, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan  yang 

ditetapkan berdasarka tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 

dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan,  yaitu terdiri dari :  

a. Pendidikan dasar: Jenjang  Pendidikan awal selama 9 tahun yaitu SD,SMP 

b. Pendidikan Menengah :Jenjang Pendidikan lanjutan pendidikan dasar  

(SMA) 
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c. Pendidikan tinggi jenjang pendidikan yang mencakup program sarjana 

magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan perguruan tinggi. 

Atas dasar itu Menurut Dinas Pendidikan Provinsi Lampung kriteria 

Kota/Kabupaten  pendidikan sebagaimana maksud dan tujuan yaitu banyak 

sekolah TK, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah 

Atas/Sekolah Menengah Kejuruan, Perguruan Tinggi. banyak siswa TK, Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah 

Kejuruan, Perguruan Tinggi dan banyak guru TK, Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan, 

Perguruan Tinggi belum terakses dengan baik oleh masyarakat, hal ini disebabkan 

belum adanya media untuk mengkases data tersebut, sehingga masyarakt lampung 

saat ini kesulitan dalam menentukan prioritas kota yang akan didatangi untuk 

melanjutkan pendidikan. 

Provinsi Lampung terletak di ujung paling selatan pulau Sumatera. Provinsi 

Lampung mempunyai luas 35.376,50 km2 terletak pada garis peta bumi: timur-

barat di antara 105' 45' serta 103' 48' bujur timur; utara selatan di antara 30 dan 45' 

dengan 60 dan 45' lintang selatan. Daerah ini di sebelah barat berbatasan dengan 

Selat Sunda dan di sebelah timur dengan Laut Jawa. Provinsi lampung memiliki 

posisi yang strategis karena menjadi perlintasan utama jalur hubungan darat dan 

laut antara wilayah sumatera dan Jawa. Lampung adalah salah satu wilayah di 

pulau Sumatra yang memiliki tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi. 

Pendidikan di Provinsi Lampung belum terakses dengan baik oleh masyarakat, 

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya melaksanakan percepatan 
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pembangunan di sektor pendidikan dengan peningkatan pelayanan pendidikan 

dalam program prioritas pembangunan. Provinsi Lampung terdiri dari 15 

kabupaten dan  Kota, data pendidikan di Provinsi Lampung terlampir. 

Data pendidikan  tersbut dapat di proses menggunakan teknik Data mining.  

Data mining adalah sebuah proses  untuk menemukan hubungan dan pola untuk 

menarik sebuah kesimpulan dari gudang data yang sudah ada untuk dianalisis dan 

digali sehingga berguna dalam pengambilan keputusan dengan algoritma Electre 

dan Simple Additive Weighting (SAW) merupakan salah satu metode pengambilan 

keputusan multikriteria dengan konsep outranking dengan menggunakan 

perbandingan berpasangan dari alternatif-alternatif berdasarkan setiap kriteria 

yang sesuai(Maharani Putri,2014). 

Berdasarkan latar belakang di atas dengan memanfaatkan banyak sekolah TK, 

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah 

Menengah Kejuruan, Perguruan Tinggi. banyak siswa TK, Sekolah Dasar, 

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah 

Kejuruan, Perguruan Tinggi dan banyak guru TK, Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan, 

Perguruan Tinggi dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dapat diketahui 

informasi klasifikasi prioritas kota pendidikan melalui teknik data mining 

menggunakan algoritma Electre dan simple additive weighting(SAW). Oleh 

karena itu, penelitian ini diberi judul “Implementasi Model Electre dan Simple 

Additive Weighting(SAW) dalam menentukan kota pendidikan” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah metode electre dan metode simple additive weighting(SAW) dapat 

diimplementasikan dalam menentukan kota pendidikan dengan kriteria 

yang sudah ditentukan? 

2. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi metode electre dan 

metode simple additive weighting(SAW) untuk menentukan kota 

pendidikan? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi agar tidak meluas dan keluar dari pokok permasalahan 

yang dirumuskan, maka dibatasi sebagai berikut : 

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

electre dan metode simple additive weighting(SAW). 

2. Objek Provinsi Lampung 

3. Variabel input yang digunakan yaitu banyak sekolah TK, SD, SMP, 

SMA/SMK, Perguruan Tinggi. banyak siswa TK,SD SMP,SMA/SMK, 

Perguruan Tinggi dan banyak guru TK, SD, SMP, SMA/SMK, Perguruan 

Tinggi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

2. Mengimplementasikan metode electre dan metode simple additive 

weighting(SAW) untuk menentukan kota pendidikan dengan  metode yang 

sudah ditentukan. 
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3. Merancang dan membangun aplikasi metode electre dan metode simple 

additive weighting(SAW) untuk menentukan kota pendidikan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan diantaranya adalah : 

1. Membantu masyarakat dalam menentukkan kota tujuan untuk melanjutkan 

pendidikan. 

2. Sebagai sarana untuk menerapakan dan mengembangkan ilmu-ilmu yang 

telah dipelajari selama ini dalam merancang dan membuat penelitian 

dengan menggunakan teknik data mining. 

3. Penelitian ini dapat dikembangkan bagi peneliti ataupun calon peneliti lain 

untuk menerapkanya kedalam sistem yang lebih luas, atau dapat dijadikan 

sebagai acuan yang dapat dikembangkan. 

1.6 Keaslian Penelitian 

Penelitian dilakukan atas ide dan pemikiran peneliti atas masukan yang 

berasal dari berbagai pihak guna membantu penelitian yang dimaksud. Sepanjang 

yang telah ditelusuri dan diketahui dilingkungan Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer universitas Teknookrat Indonesia, penelitian tentang IMPLEMENTASI 

MODEL ELECTRE DAN SIMPLE ADDITIVVE WEIGHTINGG UNTUK 

MENENTUKAN KOTA PENDIDIKAN, merupakan suatu metode yang berbasis 

teknologi informasi, dan masalah yang dikemukakan belum pernah dipecahkan 

oleh peneliti terdahulu, atau dinyatakan dengan tegas bahwa penelitian yang akan 

dilakukan berbeda dengan yang sudah pernah dilaksanakan, maka dapat dikatakan 

bahwa penelitian  ini merupakan karya ilmiah asli, apabila ternyata ditemukan 
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judul, pembahasan, materi dan konten yang sama, maka dapat 

dipertanggungjawabkan sepenuhnya. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan Skripsi ini sesuai dengan ketentuan buku 

panduan penulisan Skripsi yaitu sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian,  keaslian penelitian dan sistematika penuliasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan tentang Tinjauan Pustaka, Landasan Teori serta Metode 

yang digunakan dalam pengembangan sistem. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini meliputi bahan dan peralatan penelitian, prosedur dan pengumpulan data 

pada saat penelitian, analisis dan rancang penelitian, rencana implementasi dan 

pengujian,  teknik pengolahan dan analisis hasil yang akan digunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang implementasi, implementasi yang dilakukan meliputi 

implementasi rancangan antar muka (User Interface) dan menjelaskan tentang 

hasil pengujian. 

BAB V SIMPULAN 

Bab ini merupakan bab yang berisikan tentang beberapa poin-poin penting yang 

dapat disimpulkan dari pembahasan bab sebelumnya serta dilanjutkan dengan 

saran untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Bagian ini berisi daftar refrensi yang digunakan dalam membuat rancangan 

aplikasi dan penelitian. 

LAMPIRAN 

Bagian ini berisi dokumentasi yang terkait dengan penyusunan skripsi 

Implementasi Model Electre dan Simple  Additive Weighting (SAW) Untuk 

Menentukan Kota Pendidikan. 

 

 

 

 

 

 


