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ABSTRAK 

Hendri Kurniawan : Aplikasi Penjurusan 

Kelas dengan Metode SMART di SMA 

Negeri 1 Grogol, Skripsi, Sistem 

Informasi, Fakultas Teknik UNP Kediri, 

2015. 

 

Kata kunci : penjurusan kelas, SMART, 

sistem informasi. 

 

Perkembangan teknologi banyak 

berpengaruh terhadap dunia pendidikan 

diantaranya dalam proses pengambilan 

keputusan penentuaan jurusan untuk siswa 

SMA. Penentuan jurusan ini adalah hal 

yang sangat penting karena bisa 

berpengaruh pada pemilihan perguruaan 

tinggi. Tapi biasanya proses pengambilan 

keputusan yang dilakukan secara manual 

oleh guru wali kelas dianggap kurang 

akurat karena bersifat subyektif. Waktu 

yang dibutuhkan juga lebih lama dan 

terkadang hasilnya tidak sesuai dengan 

kemampuan, bakat, dan minat siswa. Hal 

ini dapat merugikan pihak siswa apabila 

terjadi kesalahan dalam penjurusan kelas. 

Oleh karena itu untuk menentukan jurusan 

pada siswa SMA ini dibuatlah sistem 

informasi dengan menggunakan metode 

SMART (Simple Multi Attribute Rating 

Technique) yaitu 

metodepengambilankeputusan yang 

multiatribut. 

Data atau inputan yang digunakan 

adalah nilai raport siswa, yang nantinya 

akan diproses berdasarkan sistem yang 

sudah ada di SMA dan menghasilkan 

jurusan berdasarkan nilai raport. Hasil 

jurusan berdasarkan nilai raport tersebut 

akan diproses menggunakan metode 

SMART beserta hasil test psikologi, minat 

siswa, dan saran orang tua. Dengan 

menggunakan metode SMART ini 

dihasilkan jurusan yang lebih optimal 

berdasarkan kriteria yang sudah 

ditentukan oleh pihak sekolah. 
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I.  Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini teknologi informasi merupakan sarana informasi yang sangat penting 

bagi suatu perusahaan atau organisasi dalam skala kecil, sedang maupun besar. Informasi 

diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar pekerjaan atau kegiatan serta 

tujuannya dapat tercapai secara optimal dan maksimal. Dalam dunia pendidikan, 

kemajuan teknologi yang terus berkembang selalu memberikan perubahan-perubahan 

baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan profesionalisme dan kualitas 

pendidikan serta pelayanan yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan merupakan 

salah satu daya tarik yang menjadi perhatian masyarakat sebagai salah satu kriteria dalam 

memilih suatu lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan usaha yang harus 

dilaksanakan secara teratur dan terencana untuk menyiapkan peserta didik melalui 

berbagai kegiatan baik berupa : bimbingan, pengajaran maupun latihan. Kegiatan belajar 

mengajar akan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan dengan maksimal apabila 

didukung dengan sarana prasarana dan persiapan rencana yang matang terutama 

penguasaan materi dan perangkat pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

SMA Negeri 1 grogol kediri merupakan salah satu sekolah yang berupaya 

meningkatkan kualitas pendidikannya, tetapi masih belum maksimal. Kurangnya 

teknologi informasi yang digunakan menjadikan semua pengerjaan dilakukan secara 

manual. Salah satunya adalah dalam sistem penjurusan kelas, dimana dalam proses 

pengolahan nilai dan pembagian jurusan untuk siswa-siswi masih menggunakan sistem 

manual, guru wali kelas membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengolah data 

siswa, mengolah nilai siswa dan terkadang hasil yang di peroleh dari sistem manual tidak 

sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat siswa, yang mengakibatkan salah dalam 

menentukan penjurusan dan hal ini dapat merugikan pihak siswa. Penjurusan di SMA 

akan menentukan penjurusan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi maka dalam 

menentukan penjurusan siswa dibutuhkan sistem yang dapat membantu dalam 

menentukan penjurusan, agar kesalahan dalam penjurusan tidak terjadi dan waktu dalam 

menentukan penjurusan lebih efektif. Dengan kemajuan teknologi yang semakin 

berkembang, maka perlu adanya sebuah sistem pengambil keputusan, dengan tujuan 

untuk memudahkan guru wali kelas dalam menentukan penjurusan. Diharapkan sistem ini 

dapat membantu guru wali kelas dalam pengolahan data, nilai siswa dan hasil yang 

diperoleh bisa mengurangi kesalahan dalam penjurusan siswa. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, untuk membangun sebuah 

aplikasi yang dapat mengatasi masalah – masalah yang ada maka penulis mengangkatnya 

untuk dijadikan sebagai tugas akhir dengan judul Aplikasi Penjurusan Kelas dengan 

Metode Simple Multi Attribute Rating Technique ( SMART ) di SMA Negeri 1 grogol 

kediri. 

A. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, terdapat beberapa permasalahan, yaitu : 

1. Pengolahan data penjurusan masih dilakukan secara konvensional skripsi, hal ini 

sering menimbulkan kesalahan penempatan. 

2. Belum tersedianya aplikasi untuk mengelola data penjurusan kelas yang sesuai dan 

akurat memberikan data-data. 

3. Belum tersedianya media yang dapat memudahkan dalam penyampaian informasi 

jurusan siswa. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang sedang penulis tinjau lebih terarah dan mencapai sasaran yang 

telah ditentukan, yaitu membangun sebuah aplikasi untuk membantu menentukan jurusan 

di SMA Negeri1 grogol kediri, maka masalah dibatasi hanya kepada hal- hal di bawah ini 

: 

1. Studi kasus di SMA Negeri1 grogol kediri. 

2. Kriteria dalam penentuan jurusan pada siswa SMA kelas X yaitu berupa: 

a. Nilai raport. 

b. Hasil tes psikologi. 

c. Minat dari siswa dengan cara mengisi angket yang telah disediakan pihak 

sekolah untuk menentukan jurusan yang mereka inginkan. 

d. Hasil tes penjurusan. 

3. Sistem pengambil keputusan yang dibangun menggunakan metode Simple Multi 

Attribute Rating Technique ( SMART ). 

4. Perangkat lunak yang digunakan yaitu Microsoft Windows 7 sebagai sistem operasi, 

NetBeans IDE 8.0.1 sebagai compiler, Java sebagai bahasa pemrograman, iReport 

dan JasperReport untuk pembuatan laporan, dan MySQL sebagai databasenya. 

 

C. RumusanMasalah 
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Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, ditentukan 

rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana membangun sebuah aplikasi untuk membantu menentukan jurusan yang 

sesuai dengan siswa? 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem pengambil keputusan dengan metode 

Simple Multi Attribute Rating Technique ( SMART ) untuk menentukan jurusan 

siswa? 

3. Bagaimana membangun sebuah media yang dapat memudahkan dalam penyampaian 

informasi penjurusan siswa? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Membangun sebuah aplikasi untuk membantu pihak sekolah dalam menentukan 

jurusan yang sesuai dengan siswa. 

2. Mengimplementasikan sistem pengambil keputusan dengan metode Simple Multi 

Attribute Rating Technique ( SMART ) untuk menentukan jurusan siswa. 

3. Membangun sebuah media untuk mempermudah penyampaian informasi penjurusan 

kepada siswa. 

 

II. Metode Penelitian 

Teknik dan Pendekatan Penelitian 

Teknik penelitian yang sesuai adalah penelitian pengembangan 

WATERFALL. Alasan dipakainya waterfall dalam pengembangan sistem ini 

adalah karena waterfall mempunyai tahapan pengembangan yang terstruktur. 

Tahapan pengembangan waterfall adalah sebagai berikut : 

a. System Engineering 

Merupakan tahapan yang pertama kali dilakukan yaitu merumuskan sistem 

yang akan kita bangun. Hal ini bertujuan agar penulis benar-benar memahami 

sistem yang akan dibangun dan langkah-langkah serta kebijakan apa saja 

yang berkaitan dengan pengembangan sistem tersebut. 

b. System Analysis ( Analisis ) 

Melakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi dan menetapkan 

kebutuhan perangkat lunak. 
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c. System Design ( Perancangan ) 

Menghasilkan rancangan yang memenuhi kebutuhan yang ditentukan selama 

tahapan analisis. Hasil akhirnya berupa spesifikasi rancangan yang sangat 

rinci sehinggga mudah diwujudkan pada saat pemrograman. 

d. System Coding ( Pengkodean ) 

Pengkodean yang mengimplementasikan hasil desain ke dalam kode atau 

bahasa yang dimengerti oleh mesin komputer dengan menggunakan bahasa 

pemrograman tertentu. 

e. System Testing ( Pengujian )  

Melakukan pengujian yang menghasilkan kebenaran program. Proses 

pengujian berfokus pada logika internal perangkat lunak, memastikan bahwa 

semua pernyataan sudah diuji dan memastikan apakah hasil yang diinginkan 

sudah tercapai atau belum. 

f. System Maintenance ( Pemeliharaan ) 

Menangani perangkat lunak yang sudah selesai agar dapat berjalan lancar dan 

terhindar dari gangguan-gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan. 

 

III. Hasil dan Kesimpulan  

A. Implementasi 

1. Form Login 

Form Login berfungsi untuk membatasi hak akses pada user dalam menggunakan 

program ini. Dalam form ini diminta mengisikan username serta password sebagai 

identifikasi siapa yang boleh mengakses ataupun untuk keamanan aplikasi. Bentuk 

tampilan dari form login adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.14. Form Login 
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2. Form Menu Utama 

Setelah login, admin akan masuk ke menu utama. Dalam menu utama terdapat sub 

menu admin, sub menu data, sub menu proses, dan sub menu laporan. Bentuk tampilan 

dari form menu utama adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.15. Form Menu Utama 

 

3. Pilihan Menu Utama 

a. Sub Menu Sistem 

Berikut adalah sub-sub menu sistem dalam form menu utama : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.16. Sub Menu Sistem pada Form Menu Utama 
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b. Sub Menu Master 

Berikut adalah sub-sub menu Master dalam form menu utama : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.17. Sub Menu Master pada Form Menu Utama 

 

c. Sub Menu Penjurusan 

Berikut adalah sub-sub menu penjurusan dalam form menu utama : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.18. Sub Menu Penjurusan pada Form Menu Utama 
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d. Sub Menu Laporan 

Berikut adalah sub-sub menu laporan dalam form menu utama : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.19. Sub Menu Laporan pada Form Menu Utama 

 

4. Form Data Admin 

Pada form ini admin dapat menambah, merubah, menghapus, serta mencari data 

admin sesuai data – data yang telah ada. Bentuk tampilan dari form data admin adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.20. Form Data Admin 
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5. Form Data Siswa 

Pada form ini admin dapat menambah, merubah, menghapus, serta mencari data 

siswa sesuai data – data yang telah ada. Bentuk tampilan dari form data siswa adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.21. Form Data Siswa 

 

6. Form Data Penjurusan 

Pada form ini admin hanya dapat merubah data jurusan. Bentuk tampilan dari 

form data penjurusan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.22. Form Data jurusan 
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7. Proses Penjurusan 

Proses penjurusan disini tampilan form berbentuk laporan. bentuk tampilan dari 

form proses penjurusan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.23. Form Proses Penjurusan 

8. Laporan Hasil Penjurusan 

Berikut adalah bentuk dari laporan hasil penjurusan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.24. Laporan Hasil Penjurusan 
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9. Kesimpulan 

Setelah menyelesaikan Aplikasi Penjurusan Kelas dengan Metode SMART di 

SMA Negeri 1 Grogol  dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem ini dapat mempermudah pekerjaan guru wali kelas dalam mengolah data 

untuk mendapatkan penjurusan untuk siswa. 

2. Sistem pengambil keputusan ini dapat mempermudah siswa dan orang tua/wali 

siswa dalam memperoleh informasi tentang penjurusan untuk siswa secara cepat 

dan tepat.  

3. Sistem pengambil keputusan menggunakan metode SMART ini digunakan untuk 

menentukan jurusan bagi siswa SMA berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan 

oleh pihak sekolah. 
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