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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sekolah Menengah Atas Negeri  1 Jatinom  merupakan  sebuah  

instansi  yang  bergerak  di  bidang  pendidikan.  Tiap Sekolah memiliki 

kebijakan sendiri  dalam  menentukan  tingkat kedisiplinan Siswa. Sekolah 

SMA N 1 JATINOM  masih menggunakan sistem perhitungan point 

pelanggaran dan menentukan sanksi pelanggaran yang masih manual yaitu 

dengan mencatat seluruh kejadian atau masalah siswa ke dalam buku. 

Sistem pendukung keputusan yang disaranakan guru bimbingan konseling 

adalah sistem yang memungkinkan untuk mempermudah mengevaluasi 

tingkat kedisiplinan siswa dan sanksi pelangggaran secara efektif dan 

efisien . 

Sistem  ini  membutuhkan  suatu  aplikasi  yang  meringankan 

tugas guru bimbingan konseling  membantu  dalam  mengelola  data 

skorsing siswa  yang  dapat diakses secara online dan dapat  memudahkan  

guru bimbingan konseling untuk memantau kegiatan siswa serta siswa 

juga dapat mengetahui jumlah point pelanggaran dan sanksi tindakan yang  

didapat  selama belajar di SMA N 1 Jatinom sehingga siswa dapat 

memperbaiki tingkah laku dan meningkatkan tingkat kedisiplinan. Sistem 

dirancang menggunakan metode TOPSIS (Technique For Others 

Reference by Similarity to Ideal Solution) sebagai metode pengambilan 
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keputusan yang dapat membantu pihak sekolah dalam menentukan 

kebijakan terkait.  

Cara kerja  aplikasi  ini  guru BK dan siswa  log  in   menggunakan  

username  dan   password sesuai dengan hak akses masing-masing. Siswa 

dapat melihat jumlah skor pelanggaran  dan mengetahui tindakan yang 

akan di berikan kepada siswa dan  juga dapat melihat data-data siswa yang 

bermasalah dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan   permasalahan di atas, penulis merancang Sistem 

Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Tingkat Kedisiplinan dan 

Sanksi Pelanggaran Siswa di SMA N 1 JATINOM, untuk membantu 

pekerjaan dalam melakukan perhitungan point pelanggaran siswa, dan 

sebagai pendukung keputusan pimpinan sekolah untuk menentukan 

kebijakan terkait. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan   latar   belakang   yang   telah  disampaikan dapat diperoleh 

rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana Merancang dan membuat aplikasi pendukung keputusan 

pimpinan sekolah untuk menentukan kebijakan terkait. 

2. Bagaiman merancang dan membuat aplikasi untuk mempermudah guru 

BK  dalam melakukan perhitungan point pelanggaran siswa. 

3. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi untuk Menentukan 

Tingkat Kedisiplinan dan Sanksi Pelanggaran Siswa. 
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C. Batasan Masalah 

Pembatasan  suatu  masalah  digunakan  untuk  menghindari  

adanya  penyimpangan  maupun pelebaran pokok  masalah  supaya  

penelitian   tersebut  lebih terarah dan memudahkan  dalam  pembahasan  

sehingga  tujuan   penelitian   akan  tercapai.  Beberapa  batasan  masalah  

dalam   penelitian   ini   adalah  sebagai  berikut: 

1. Sistem yang dibuat merupakan  penginputan point pelanggaran siswa 

selama  belajar di SMA N 1 Jatinom.  

2. Sistem akan berfungsi sebagai pemberi tindakan  mengenai  

pelanggaran  yang dilakukan  siswa. 

3. Sistem  ini dijalankan secara online dengan 3 hak akses di SMA N 1 

Jatinom. 

4. Menerapkan sistem berbasis web yang menggunakan sistem 

pendukung keputusan dengan metode TOPSIS (Technique For Others 

Reference by Similarity to Ideal Solution). 

5. Website yang di buat menggunakan software aplikasi dreamweaver 

dengan bahasa pemrograman PHP dan pembuatan database  

menggunakan MySQL. 

6. Output dari sistem yang dibuat adalah berupa nama siswa, jumlah 

point dan tindakan apakah siswa  tersebut  mempunyai jumlah point 

yang memerlukan tindakan. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini  adalah :   

1. Merancang dan membuat aplikasi pendukung keputusan pimpinan 

sekolah untuk menentukan kebijakan terkait. 

2. Merancang dan membuat aplikasi untuk mempermudah guru BK  dalam 

melakukan perhitungan point pelanggaran siswa. 

3. Merancang dan membuat aplikasi Sistem Pendukung  Menentukan 

Tingkat Kedisiplinan dan Sanksi Pelanggaran Siswa. 

Manfaat  yang  diperoleh  dari  penelitian ini adalah : 

1) Bagi  Instansi 

Manfaat  yang  didapat  bagi instansi  adalah  aplikasi  ini dapat  

mengontrol  kegiatan siswa  untuk  meningkatkan  kedisiplinan   siswa 

dengan  mudah. 

2) Bagi Pihak Sekolah 

Mempermudah melakukan perhitungan point pelanggaran siswa, dan 

sebagai pendukung keputusan pimpinan sekolah untuk menentukan 

kebijakan terkait. 

3) Bagi  penulis 

Manfaat  yang  diperoleh  bagi  penulis  yaitu  lebih  memahami  sistem  

perhitungan point  yang  dikembangkan melalui  aplikasi  yang dibuat. 
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E. Sistematika Penulisan 

Mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada 

pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika 

yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, 

halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman 

motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, 

halaman daftar table, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, 

dan singkatan abstraksi. 

2. Bagian Utama Skripsi. 

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut: 

Sistematika  penulisan  dibuat  untuk  mempermudah  dalam  

penyusunan skripsi  ini. Sistematika  penulisannya  adalah sebagai  

berikut: 

BAB  I PENDAHULUAN 

Bab I mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan manfaat dan sistematika 

penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, 

perancangan dan pembuatan  sistem.  
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BAB  III METODE  PENELITIAN 

Bab III  menguraikan gambaran objek penelitian, analisis semua 

permasalahan, rancangan system baik secara umum maupun 

spesifik. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab IV memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari 

analisis, desain, hasil testing dan implementasinya. 

BAB V  PENUTUP 

Bab V menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran 

sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar 

lampiran.
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