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ABSTRAK 

 
SMK PGRI 3 Kediri merupakan salah satu SMK swasta ternama di kota kediri dengan akreditasi A. 

Di SMK PGRI 3 Kediri terdapat 5 program studi yang dibuka untuk calon siswa – siswi yang 

mendaftar bersekolah di SMK PGRI 3 Kediri. Saat penerimaan siswa baru masih banyak calon siswa 

yang belum tahu perihal program studi yang terdapat di SMK PGRI 3 Kediri, kecocokan baik dari 

minat dan bakat calon siswa belum maksimal baik dari sosialisasi maupun pengarahan pihak – pihak 

terkait. Permasalahaan Pada Penelitian ini adalah bagaimana cara untuk membantu calon siswa 

mengetahui kecocokan dengan 5 program studi yang telah dibuka oleh pihak sekolahan dari nilai – 

nilai pelajaran Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa inggris, TIK, Pendidikan 

Kewarganegaraan dan juga nilai rata – rata UN dan bagaimana desain interface dan rancangan 

database yang akan di gunakan dalam pembuatan Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Jurusan 

Studi kasus SMK PGRI 3 Kediri Dengan Menggunakan Metode Promethee. Untuk mengolah data 

nilai yang belum diolah dilakukan pengolahan data – data, menganalisis, dan melaporkan hasil analisis 

data dengan menggunakan Metode Promethee. Dari penelitian ini menghasilkan sebuah sistem 

pendukung keputusan yang dapat membantu para siswa untuk melanjutkan ke sekolahan menengah 

kejuruan dalam memilih program studi yang sesuai dengan kemampuan akademiknya. Sehingga calon 

siswa tidak akan merasa salah mengambil program studi dan meningkatkan prestasi individu siswa 

dan juga sekolahan. 

 

KATA KUNCI  : Sistem Pendukung Keputusan, Promethee, Siswa, SMK, Program Studi 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

 Seiring dengan perkembangan zaman 

berbanding lurus dengan berkembang 

teknologi. Kebutuhan akan teknologi 

terutama di bidang komputer semakin 

diminati oleh banyak pihak baik dari 

perusahan swasta maupun instansi – 

instansi pemerintah. Komputer sangatlah 

membantu mempermudah pekerjaan 

manusia yang sebelumnya dilakukan 

secara manual. Semakin dituntunya 

kecepatan waktu dan keamanan data dalam 

setiap pekerjaan membuat perkembangan 

komputer semakin berkembang dengan 

pesat. 

 Perkembangan teknologi menuntut 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan 

yang tinggi pun menjadi kewajiban. Setiap 

tahun, banyak siswa SMP yang akan 
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melanjutkan ke SMK untuk menuntut ilmu 

yang lebih tinggi guna memenuhi SDM 

masa kini yang dituntut lebih berkualitas. 

Para siswa SMP yang berencana 

melanjutkan jenjang pendidikannya ke 

SMK ini harus memutuskan pilihan, ke 

program studi apa mereka akan 

melanjutkan pendidikannya kelak. Ini 

adalah sesuatu yang cukup sulit untuk 

diputuskan oleh kebanyakan siswa, 

terutama yang tidak banyak memiliki 

referensi dan mencari informasi terkait 

dengan pendidikan tinggi. 

 Kesalahan dalam memilih program studi 

bisa berakibat fatal. Kebanyakan keputusan 

para siswa, terkadang dipengaruhi oleh 

pendapat orang tua, teman atau figur-figur 

yang diidolakan. Dengan hanya 

mendasarkan pendapat tersebut dan tanpa 

menelaah kemampuannya sendiri bisa 

membuat keputusan yang sangat bertolak 

belakang dengan kemampuan 

akademiknya. Hal ini akan berakibat 

keengganan belajar dan menurunnya 

kualitas serta prestasi akademik. 

Terjadinya kesalahan pemilihan program 

studi bisa terlihat dari banyaknya siswa 

yang mengeluh, malas dalam belajar dan 

terkadang jarang masuk sekolah saat 

mereka menempuh jurusan yang sudah 

dipilih. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem 

pendukung keputusan yang dapat 

membantu para siswa untuk melanjutkan 

ke sekolah menengah kejuruan dalam 

memilih program studi yang sesuai dengan 

kemampuan akademiknya. Kriteria yang 

menjadi penilaian untuk sistem ini adalah 

hasil rata-rata UN dan nilai akademik. 

 Metode yang dipakai dalam pengambilan 

keputusan pemilihan program studi di 

SMK PGRI 3 Kediri ini adalah metode 

Promethee karena dapat mengolah data, 

baik data kuantitatif maupun kualitatif. 

(Siregar, 2011 : 9) Promethee adalah 

metode peringkat yang cukup sederhana 

dalam konsep dan aplikasi dibandingkan  

dengan  metode  lain  untuk analisis 

multikriteria. Walaupun di dalam 

pemilihan program studi ditentukan 

sepenuhnya oleh pihak siswa, namun 

Sistem Pendukung Keputusan ini diharap 

bisa membantu serta memberikan 

pertimbangan kepada para siswa dalam 

pengambilan keputusan program studi apa 

yang akan dipilih. Sehingga penulis 

tertarik menyusun tugas akhir dengan judul 

“SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN 

PEMILIHAN JURUSAN DI SMK 

PGRI 3 KEDIRI MENGGUNAKAN 

METODE PROMETHEE”. 

II. METODE 

Metode yang di gunakan adalah metode 

Promethee merupakan metode dalam 

pemecahan permasalahan yang bersifat 

Simki-Techsain Vol. 01 No. 12 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Helmi Elbary | 13.1.03.03.0042 
Tehnik – Sistem Informasi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 4|| 

 

multikriteria dengan cara menentukan 

urutan (prioritas). Masalah pokonya adalah 

kesederhanaan, kejelasan dan kestabilan. 

Dominasi kriteria yang di gunakan dalam 

promethee adalah penggunaan nilai dalam 

hubungan outraking. Metode Promethee 

secara garis besar adalah metode peringkat 

yang cukup sederhana dalam konsepsi dan 

aplikasi dibandingkan dengan metode lain 

yang digunakan untuk analisis 

multikriteria. Hal ini juga disesuaikan 

untuk masalah dimana jumlah terbatas 

untuk alternatif harus di-ranking menurut 

beberapa kriteria, kadang-kadang kriteria 

yang bertentangan. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

HASIL 

Antarmuka aplikasi dibuat untuk 

memudahkan interaksi antara pengguna 

dengan komputer. Berikut ini implementasi 

antarmuka untuk penunjang sistem 

pendukung keputusan sistem penunjang 

keputusan pemilihan jurusan di SMK 

PGRI 3 Kediri 

1. Form Login  

 

Gambar 1. Login 

Sistem keamanan di buat sedemikian 

rupa agar user gampang dalam 

memasukkan user dan password yang 

sudah di daftarkan terlebih dahulu oleh 

admin. Sistem keamanan ini di buat agar 

data – data yang ada di dalam sistem tidak 

digunakan seenaknya oleh pihak yang 

tidak bertanggungjawab. Sistem keamanan 

ini juga membagi jalur antara user dan 

admin. 

2. Form Nilai minimal 

 

Gambar 2. Nilai minimal 

Di dalam menu Nilai minimal admin 

dapat menentukan nilai minimal tiap 

alternatif dan kriteria yang sudah 

ditentukan. Saat admin masuk ke sistem 

admin di tujukan 4 menu untuk mengatur 

kinerja sistem. Menu pertama adalah 

Alternatif di sini admin dapat memasukkan 

alternatif yang diperlukan oleh sistem. 

3. Form bobot 

 

Gambar 3. Bobot 
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Selanjutnya ada menu Bobot, di sini 

admin mengatur nilai bobot dan nilai 

maksimal dalam nilai minimal. 

4. Form kriteria 

 

Gambar 4. Kriteria 

Ada kriteria – kriteria kusus yang sudah 

di tentukan untuk pemilihan alternatif. Di 

kriteria ini lah yang mengatur ketentuan 

tersebut dalam sistem ini. Untuk tipe 

preferensi dan nilai p untuk penelitian kali 

ini sudah di tentukan dari awal sehingga 

tidak bisa di rubah saat penyimpanan 

cuman hanya menampilkan saja. 

5. Form user 

 

Gambar 5. User 

Setelah user login gambar 4.5 adalah 

interface sistem untuk user. Di sini user 

hanya di minta memasukkan nilai mata 

pelajaran yang sudah di sediakan. 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari 

skripsi ini adalah sebagai berikut:  

1. Kemampuan akademik calon siswa yang 

telah dihitung dengan metode 

promethee menjadi pedoman pemilihan 

program studi. 

2. Program studi yang dipilih berdasarkan 

kemampuan akademik yang telah di 

ketahui dengan metode promethee akan 

sesuai dengan minat belajar.  

3. Prestasi akademik siswa akan meningkat 

karena program studi sesuai dengan 

minat belajar. 
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