
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Dalam penyeleksian kelas terfavorit dibutuhkan dengan data yang nyata berupa angka 

untuk hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak ada kecemburuan antar kelas 

antara siswa dan siswi. Tentunya didapatkan dengan sebenar dan senyata mungkin. Suatu 

lembaga pendidikan disalah satu kota kudus yaitu SMP Negeri 3 Jekulo dimana terdapat 

banyak kelas diantaranya adalah kelas VII, kelas VIII dan kelas IX setiap tingkatan kelas 

dibagi A – H tentu terbilang lumayan banyak apabila masing – masing kelas masih dibagi 

lagi dan ada 3 tingkatan, untuk menentukan dimana kelas yang terfavorit dalam lingkup 

lembaga tersebut pada saat ini masih manual dengan mengumpulkan data lalu 

menghitungnya juga secara manual, sehingga terkadang menimbulkan ketidakpuasan dan 

ketidakadilan serta mengundang pertanyaan. 

Dalam hal ini, penulis akan merancang suatu sistem keputusan pemilihan kelas 

terfavorit dengan menggunakan metode Multifactor Evaluation Process (MFEP). Multifactor 

Evaluation Process (MFEP) yaitu suatu metode dengan menuliskan faktor – faktor dan 

kriteria perhitungannya dalam bentuk nilai bobot dari 0 sampai 1.Metode Multifactor 

Evaluation Process (MFEP) ini dipilih karena lebih efektif, lebih mudah pada proses 

perhitungan dalam menentukan pemilihan pelaksana proyeksecara tepat, akurat, dan lebih 

efisien. Berdasarkan pengujian yang dilakukan dapat diketahui bahwa mengambil keputusan 

pemilihan kelas terfavorit tingkat kelas VII dengan menggukana metode  Multifactor 

Evaluation Process (MFEP) mampu menghasilkan respon seperti yang diharapkan yaitu 

mampu memberikan keputusan kelas terfavorit di salah satu lembaga pendidikan dikota 

Kudus.  
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1.2       Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah antara lain 

: 

Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem pendukung keputusan untuk 

menentukan pemilihan kelas terfavorit di SMP Negeri 3 Jekulo Kudus dengan metode 

Multifactor Evaluation Process(MFEP) ? 

1.3  Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan 

dibahas dalam skripsi ini yaitu: 

1. Sistem pendukung keputusan yang di buat adalah sistem pendukung keputusan 

yang hanya membantu kepala sekolah untuk mengambil keputusan  menentukan 

kelas terfavorit dari tingkatan kelas VII A - VII H di SMP Negeri 3 Jekulo Kudus. 

2. Aplikasi sistem pendukung keputusan dibuat dengan berbasiskan metode 

Multifactor Evaluation Process(MFEP). 

3. Metode  sistem yang akan di pakai adalah pendukung keputusan metode 

Multifactor Evaluation Process (MFEP) untuk perhitungan dan perangkingan. 

4. Bahasa pemograman yang di gunakan adalah PHP dan database MySQL. 

5. Adapun kriteria yang di gunakan yaitu : 

a. Kedisplinan dengan subkriteria pelanggaran dan keterlambatan. 

b. Kreativitas dengan subkriteria lomba class meeting yaitu futsal, bola voli, 

bola pimpong estafet, menyanyi tunggal, daur ulang hiasan gantung, lingkar 

holahob estafet, kebersihan kelas. 

c. Absensi dengan subkriteria sakit, ijin, absen (1 semester). 

d. Nilai dengan subkriteria nilai UTS dan UAS (1 semester). 

e. Keaktifan dengan subkriteria absensi kegiatan pramuka dan prestasi (1 

semester). 
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1.4  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah : 

 Merancang dan membangun Sistem Pendukung Keputusan yang mampu menentukan 

pemilihan kelas terfavorit di SMP Negeri 3 Jekulo Kudus. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Penulis 

a. Sebagai sarana mengembangkan ilmu pemrograman desktop. 

b. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program study 

Teknik Informatika Fakultas Universitas Muria Kudus. 

c. Merupakan sarana praktis bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh selama perkuliahan. 

d. Dapat menghasilkan aplikasi atau tool yang bisa bermanfaat tidak hanya untuk penulis 

tetapi juga bagi pengguna yang menggunakan tool tersebut. 

e. Merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi 

Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 

1.5.2 Bagi Akademik 

a. Untuk bahan literatur penyusunan skripsi di masa yang akan datang. 

b. Untuk menambah referensi perpustakaan yang berkaitan dengan Aplikasi 

Management. 

1.5.3  Bagi Instansi : 

Memberikan kemudahan pada pihak kepala sekolah dalam pengambilan keputusan 

pemilihan kelas terfavorit berdasarkan tingkatan kelas di SMP Negeri 3 Jekulo Kudus. 

 

 

 

 

 

 

 


