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ABSTRAK 

 
NINA NURPITA SARI : Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Siswa Berprestasi 

Menggunakan Metode Profile Matching Pada UPTD SMP Negeri 4 Nganjuk (Studi Kasus : UPTD 

SMP Negeri 4 Nganjuk), Skripsi, Sistem Informasi, Fakultas Teknik Universitas Nusantara PGRI 

Kediri, 2017. 

 

Data kelas UPTD SMP Negeri 4 Nganjuk melimpah dan belum dimanfaatkan secara 

maksimal. Belum adanya sistem yang dapat memanfaatkan data tersebut untuk kebutuhan penentuan 

siswa berprestasi berdasarkan pada aspek yang telah ditentukan oleh sekolah.  

 

Data siswa juga bisa dimanfaatkan untuk mengetahui perkembangan siswa selama di sekolah. 

Baik dalam proses belajar mengajar ataupun saat bersosialisasi dengan warga sekolah (guru, siswa, 

dan pegawai sekolah) 

 

Untuk memudahkan dalam penentuan siswa yang lebih objective yang tidak hanya mengacu 

pada pencapaian akademik semata, hal itu akan menjadi tolak ukur pula bagi sekolah dalam 

memberikan penilaian yang lebih profesional dalam menentukan kandidat tersebut merupakan pribadi 

yang dapat diandalkan.  

 

Dengan sistem ini dapat menentukan siswa berprestasi bukan hanya pada pencapaian 

akademik semata. Pertimbangan penilaian pada aspek non akademik juga menjadi pertimbangan besar, 

baik pada moral dan norma serta religi pada siswa tersebut.  

 

Hal ini juga akan merubah sudut pandang seorang siswa yang berprestasi bukan hanya 

dipandang pada kepandaiannya dalam belajar semata akan tetapi juga memberikan asumsi yang kuat 

mengenai pribadinya yang sopan, tangguh, berbudi dan memiliki pengaruh yang baik pagi siswa lain. 

 

 

KATA KUNCI : Sistem Pendukung Keputusan, Analisis Data, Profile Matching, Siswa Berprestasi. 
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I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan dalam dunia 

pendidikan  dimasa sekarang ini tidak 

terlepas dari kemajuan dalam 

perkembangan teknologi berbasis 

komputer. Sering kali sekolah ataupun 

sebuah instansi pendidikan ingin 

menentukan siswa yang berprestasi. 

Namun aspek-aspek penilaiannya 

tidak hanya didasarkan pada penilaian 

akademik semata. Sikap, perilaku dan 

kedsiplinan juga menjadi perhatian 

yang utama. Untuk mewujudkan 

penilaian yang objectif tidak hanya 

berdasarkan angka akdemik tidaklah 

mudah, karena yang akan kita nilai 

adalah sebuah karakter, sehingga 

diperlukan ketelitian dan perhatian 

serta cermat dalam mengkonversi 

sebuah bahasa abstrak menjadi nilai, 

contohnya saat seorang siswa itu 

memiliki perilaku yang baik, sedang 

ataupun buruk, semuanya memiliki 

standarisasi nilai atau angka. 

Dengan meningkatnya jumlah 

calon pendaftar setiap tahunnya yang 

begitu besar dan administrasi yang 

kurang memadai. Mengharapkan 

sekolah agar memiliki sistem 

pendukung keputusan yang dapat 

memberikan alternative solusi yang 

tepat agar dalam proses siswa 

berprestasi lebih efektif dan efisien. 

Selain itu karena sistem belum 

terkomputerisasi merupakan masalah 

tersendiri dalam pengambilan 

keputusan di UPTD SMP Negeri 4 

Nganjuk. 

Beasiswa adalah pemberian 

bantuan berupa keuangan yang 

diberikan kepada perorangan dengan 

tujuan untuk kelangsungan pendidikan 

yang ditempuhnya. Beasiswa prestasi 

yang diberikan oleh lembaga 

pendidikan khususnya pada tingkat 

sekolahan yang memberikan beasiswa 

dengan kriteria-kriteria yang telah 

ditentukan. 

Dalam kaitannya dengan 

pengambilan keputusan, masalah 

pemilihan siswa yang berhak 

menerima beasiswa memerlukan 

kajian yang lebih terperinci untuk 

membantu pengambilan keputusan 

bagi siswa-siswi SMP yang 

berprestasi. 

Salah satu metode sistem 

pendukung keputusan siswa 

berprestasi menggunakan Metode 

Profile Matching dibuat lebih bersifat 

untuk membantu pihak sekolah dalam 

pemilihan penilaian siswa berprestasi, 

yang cukup efektif dalam 

menyederhanakan dan mempercepat 

proses pengambilan keputusan dengan 

memecahkan menjadi beberapa bagian 

sehingga mendapatkan hasil yang 

relevan. 
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II. METODE 

Metode dalam menentukan siswa 

berprestasi meliputi : 

1. Pendekatan dan Teknik Penelitian 

Dalam penelitian ini penyusun 

menerapkan teknik pengumpulan 

data dengan melakukan survei, 

wawancara, dokumentasi catatan 

profil  dan nilai siswa UPTD SMP 

Negeri 4 Nganjuk yang masih aktif, 

untuk mendapatkan informasi 

siswa yang berkompeten. 

2. Prosedur Penelitian 

a. Studi literatur 

Mengumpulkan referensi baik 

dari internet, buku maupun  dari 

sumber-sumber lain tentang 

metode profile matching. 

b. Studi kasus 

Melakukan pengumpulan data, 

menganalisa data dan 

menyusun laporan. 

c. Pembuatan aplikasi 

Aplikasi ini dibuat 

menggunakan MySQL sebagai 

database. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

a. Hasil 

Berikut adalah hasil 

implementasi dari apa yang telah 

dirancang tidak melenceng dari yang 

didesign. Sehingga mendapatkan tolak 

ukur yang baik dari apa yang didesign 

atau dirancang dapat terealisasi dengan 

baik. Implementasi yang baik adalah 

implementasi yang tidak kurang dari 

design yang telah direncanakan. 

Berikut adalah bagian-bagian yang 

telah terealisasi dalam bentuk aplikasi: 

1. Tampilan Input 

 

Gambar 3.1 Input Data Siswa 

Berikut merupakan tampilan yang 

dihasilkan dari aplikasi untuk mengisi 

data siswa. Disini dapat lihat sebuah 

pilihan gender atau jenis kelamin, 

dilanjutkan dengan 7 bagian inputan 

seperti NIS, Nama, Kelas dan beberapa 

inputan hingga No Telp dari siswa atau 

orang tua siswa. 

2. Tampilan Output  

 

Gambar 3.2 Hasil Rangking 

Tampilan ini adalah tampilan yang 

dihasilkan dari aplikasi dimana dapat 

melihat hasil perhitungan akhir dari 
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aplikasi profile matching. Dari bagian 

hasil ini dapat lihat mulai dari bagian 

awal yakni Nilai GAP, Pembobotan, 

Perhitungan core factor dan 

secoundary Core, hingga pada hasil 

akhir berupa ranking. Dari hasil 

rangking inilah kita dapat melihat 

siapakah yang paling cocok untuk 

menjadi kandidat sebagai siswa paling 

berprestasi menurut dari perhitungan 

metode profile matching berdasarkan 

aspek dan pencapaian yang diperoleh 

oleh siswa. 

b. Kesimpulan 

1. Aplikasi dapat membantu 

pengambilan keputusan 

menentukan siswa berprestasi 

lebih cepat dibandingkan 

dengan cara manual. 

Memudahkan proses penentuan 

siswa berprestasi menggunakan 

aspek-aspek yang telah 

ditentukan. 

2. Penulis berhasil merancang 

sistem pendukung keputusan 

menentukan siswa berprestasi 

menggunakan metode profile 

matching berbasis komputer.  

 

IV. DAFTAR PUSTAKA 

Arief, M.Rudianto. 2011. 

Pemrograman Web Dinamis 

Menggunakan Php dan Mysql. 

Yogyakarta: ANDI. 

Elekson Simatupang.2014. Metode 

Profile Matching (GAP). 

(Online), Tersedia: 

http://eleksonsimatupang2.blog

spot.co.id/2014/04/metodeprofil

ematchig-gap.html, di unduh 21 

November 2015. 

Ilmukritis.2012. DefiNIDNi Pekerjaan, 

Profesi, Prestasi, Dan Karir. 

(Online), 

Tersedia:https://ilmukritis.word

press.com/2012/02/28/defiNID

Ni pekerjaan-profesi-prestasi-

dan-karir/, di unduh 06 

Desember 2016. 

Margo.2005. Skripsi,Sistem Pendukung 

Keputusan Kenaikan Prestasi 

Dan Perencanaan Karir 

Karyawan Pada CV. Dwi 

Rejeki Abadi, Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika dan 

Teknik Komputer Surabaya. 

Pahmi Ritonga.2015.Pengertian Bahasa 

pemrograman PHP menurut para 

pakar . (Online), tersedia: 

http://www.bangpahmi.com/2015/03/

pengertian-bahasa-pemrograman-

php.html, di unduh 22 November 

2015. 

Rahmatdi.Pengertian dan Contoh Dari 

Context Diagram, Data Flow 

Diagram, dan Flow Map. 

(Online), tersedia: 

http://www.academia.edu/6078

318/ 

Simki-Techsain Vol. 01 No. 09 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

NINA NURPITA SARI | 14.1.03.03.0178 
Teknik – Sistem Informasi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 3|| 

 
 

Pengertian_dan_Contoh_Dari_

Context_Diagram_Data_Flow_

Diagram_dan_Flow_Map_uplo

ad_by_rahmatdi99.com,diundu

h 29 November 2015. 

Reynaldi.2015.Pengertian 

Flowchart.(Online), tersedia: 

http://www.info-teknolo 

.cf/2015/04/pengertian-dari-

flowchart.htm, diubduh 29 

November 2015. 

T. Maryani. 2013. Pengertian Sistem 

Pendukung Keputusan. 

(Online), tersedia: 

repository.widyatama.ac.id/x

mlui/bitstream/handle/.../Ba

b%202.pdf, diundah 27 

November 2015. 

Widisudharta, Metodelogi Penelitian. 

(Online), tersedia: 

http://widisudharta.weebly.co

m/metode-penelitian-

skripsi.html, diunduh 21 

November 2015. 

 

Simki-Techsain Vol. 01 No. 09 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX


