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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam teknologi informasi, sistem pengambilan keputusan merupakan 

cabang ilmu yang letaknya diantara sistem - sistem informasi dan sistem yang 

cerdas. Di dalam proses pengambilan keputusan secara cepat, tepat sasaran, dan 

dapat dipertanggungjawabkan menjadi kunci keberhasilan baik  dalam persaingan 

global di waktu yang akan mendatang.  

Memiliki banyak informasi  saja tidak cukup,namun jika tidak mampu 

meramunya dengan cepat menjadi alternatif-alternatif terbaik di dalam proses 

pengambilan keputusan. Akan tetapi, sebelum dilakukan proses pengambilan 

keputusan dari berbagai alternatif yang ada maka dibutuhkannya adanya suatu 

kriteria. Setiap kriteria itu harus mampu menjawab satu pertanyaan penting 

mengenai seberapa hal baik suatu alternatif yang  dapat memecahkan suatu masalah 

yang akan dihadapi.  

SMK Cokroaminoto Cianjur merupakan salah satu bentuk satuan 

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan  pada jenjang 

pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang 

sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs. Di 

SMK terdapat beberapa program keahlian yaitu tteknis komputer jaringan, 

pemasaran, dan akutansi.  Sering dijumpai siswa SMK yang merasa tidak cocok 

dengan jurusan dari setiap siswa dengan bukti penelitian dengan hampir 60%.  

sehingga mempengaruhi psikogis siswa, akademis, dan relasional siswa apabila 

akan memasuki dunia kerja. 

Problem psikologis yaitu mempelajari sesuatu yang tidak dapat sesuai baik 

itu minat,bakat dan kemampuan yang merupakan pekerjaan atau tujuan yang sangat 

tidak menyenangkan apalagi kalau itu bukan kemauan dari setiap siswa. Masalah 

akademis yaitu dapat terjadi jika salah dalam mengambil sebuah keputusan  dalam 

mengambil jurusan seperti prestasi yang tidak optimum. masalah relasional yaitu 
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membuat siswa atau anak menjadi tidak nyaman dan tidak percaya diri kerena tidak 

mampu menguasai  materi. 

Teknologi informasi yang ada saat ini dapat kita manfaatkan untuk melihat 

kemampuan siswa sehingga ketidakcocokan dan membuat bimbang dalam pilihan 

jurusan dapat tercegah dan berkurang. Dan nantinya dalam proses pengambilan 

keputusan secara cepat, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi 

kunci keberhasilan dalam persaingan global di waktu mendatang.  

Metode yang dipakai dalam penentuan jurusan di SMKN Cokroaminoto 

adalah Certainty Factor yang mengakomodasi ketidakpastian guna 

menggambarkan tingkat keyakinan terhadap masalah yang sedang dihadapi. 

 Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis 

mengambil judul “Penentuan Jurusan Pendidikan Sekolah di SMK 

Cokroaminoto Cianjur dengan Metode Certainty Factor Berbasis Web”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Permaslahan yang ada di SMK Cokroaminoto Cianjur  yaitu : 

1. Tidak sesuainya kemampuan dengan jurusan yang diambil dan sistem  

masih bersifat manual. 

2. Kesalahan pengambilan jurusan akan berakibat fatal dalam pekerjaan di 

masa depan. 

3. Rendahnya keinginan siswa dalam menentukan penentuan jurusan yang 

akan diambil. 

4. Tidak adanya acuan dalam menentukan jurusan yang akan diambil  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan sistem pendukung keputusan jurusan sebagai berikut : 

1. Merancang dan membangun suatu sistem aplikasi yang dapat memberikan 

solusi berupa rekomendasi dalam penentuan jurusan di SMK Cokroaminoto 

Cianjur. 

2. Menerapkan metode Certainty Factor dalam membangun aplikasi dalam 

sistem penentuan jurusan di SMK Cokroaminoto Cianjur. 

3. Adanya pertanyaan untuk menentukan jurusan tercocok berdasar kepada 

kemampuan dan minat siswa. 
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4. Terciptanya suatu sistem yang dapat menjadi acuan dalam sistem 

pendukung keputusan  

1.4 Manfaat Penelitian 

 Harapan penulis untuk manfaat penelitian dari hasil penelitian yang 

dilakukan, yaitu dapat membantu siswa dalam menentukan jurusan yang sesuai 

dengan minat dan kemampuan yang dimilikinya. 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Sistem hanya memberikan rekomendasi kepada siswa mengenai jurusan 

yang layak diambil. 

2. Implementasi dari sistem ini hanya sebatas proses penentuan keputusan 

menggunakan metode Certainty Factor 

3. Kriteria dasar yang digunakan penulis yaitu minat, bakat, dan pengetahuan 

siswa. 

4. Adanya pertanyaan- pertanyaan sebagai ukuran kecocokan jurusan dan 

terdapat 30  pertanyaan dari  3 jurusan dengan setiap epaluasi sebanyak 10 

pertanyaan di sekolah untuk setiap jurusan, sebagai ukuran bagi calon siswa 

Cokroaminoto Cianjur.    

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian sebagai berikut:  

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang mengenai 

penelitian.identifikasi masalah, tujuan dari penelitian, batasan pada penelitian 

dan manfaat dari penelitian. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dengan sebuah 

permasalahan yang akan diambil dari mulai yang terkait dengan penelitian, 

kajian umum dan kajian keinformatikaan. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN    

Bab ini menjelaskan tentang alur dari pelaksanaan penelitian,mulai dari sebuah 

inisialisasi masalah sampai dengan solusi dari masalah yang telah diungkapkan, 

dekripsi waktu dan tempat penelitian  

 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN  

Pada bab ini penulis menjelaskan sebuah perancangan dari aplikasi yang akan 

dibuat, diantaranya analisis kebutuhan, alur yang sedang berjalan yang 

diusukan, dan perancangan dengan pendekatan terstruktur. 

 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang penerapan perancangan yang telah di 

sampaikan sebelum dibuat menjadi aplikasi 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN   

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan dan saran  

 

 

 

 


