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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.    Latar Belakang 

Pendidikan pada saat ini didukung oleh pemerintah, tetapi pada kenyataan 

pendidikan masih mahal sampai banyak masyarakat mengeluh dengan biaya 

pendidikan yang mahal. Karena hal itu, banyak siswa yang tidak mampu 

membiayai pendidikan sekolahnya, dan akhirnya terpaksa putus sekolah, dengan 

kata lain dana sangat berperan penting dalam melaksanakan proses pendidikan, 

salah satunya dengan cara memberikan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu 

[1]. 

Beasiswa dapat dikatakan sebagai pemberian berupa keuangan yang 

diberikan kepada perorangan, mahasiswa atau pelajar yang digunakan demi 

keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Pemberian beasiswa merupakan 

langkah maju untuk menanggulangi semakin banyaknya peserta didik putus 

sekolah karena faktor biaya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 

2008 tentang pendanaan pendidikan, bagian kelima pasal 27 ayat (1), 

menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta 

didik yang orang tua/wali nya tidak mampu untuk membiayai pendidikannya.. 

 Demikian pula di SMK N 1 Kedung, juga memiliki program pemberian 

beasiswa yang berasal dari pemerintah maupun dari lembaga pendidikan, adapun 

beasiswa yang ada ialah : Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Unit 

Penerima Zakat (UPZ), Beasiswa Program Keahlian Khusus, dan Beasiswa 

Prestasi. Namun untuk menyeleksi calon penerima beasiswa pada SMK N 1 

Kedung membutuhkan ketelitian dan waktu yang lama dari pihak penyeleksi 

penerimaan beasiswa, karena setiap data siswa akan dibandingkan satu persatu 

sesuai dengan kriteria yang ada,
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dan juga rentan terjadinya kesalahan manusia (human error) dan masih 

terpengaruh dalam sifat - sifat kemanusiaan.  Sedangkan di SMK N 1 Kedung 

belum diterapkan suatu metode dalam membantu menyeleksi siswa penerima 

beasiswa,dan proses seleksi tersebut masih dilakukan manual.  

Dalam menentukan siapa yang benar - benar berhak mendapatkan 

beasiswa, di butuhkan suatu sistem pendukung keputusan yang baik untuk 

membantu tim penyeleksi dalam proses seleksi penerima beasiswa berdasarkan 

kriteria yang sudah di tentukan. Karena jumlah pendaftar calon penerimaan 

beasiswa tersebut sangat banyak dan jumlah kuota yang nantinya menerima 

beasiswa sedikit. Dengan berbagai masalah yang timbul diatas maka peneliti ingin 

melakukan penelitian yang berjudul “Perbandingan Metode Profile Matching 

dengan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) dalam Penentuan Beasiswa di 

SMK N 1 Kedung”. 

Penelitian ini ditunjukan untuk menentukan penerimaan beasiswa dengan 

membandingkan antara Metode Profile Matching dengan Metode Perbandingan 

Eksponensial (MPE) sehingga nantinya diharapkan proses seleksi akan lebih cepat 

dan tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang sudah ditentukan 

sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat terhadap siapa yang akan menerima 

beasiswa tersebut. 

 Alasan peneliti memilih metode Profile Matching dan Metode 

Perbandingan Eksponensial (MPE) dalam menentukan penerimaan beasiswa di 

SMK N 1 Kedung karena metode Profile Matching membandingkan antara profile 

individu dengan profile jabatan sehingga dapat diketahui perbedaanya, dan 

Metode Perbandingan Ekspotensial (MPE) mempunyai keuntungan dalam 

mengurangi bias yang mungkin terjadi dalam analisis. Nilai skor yang 

menggambarkan urutan prioritas menjadi besar (fungsi ekspotensial) ini 

mengakibatkan urutan prioritas alternatif keputusan lebih nyata. dan dalam 

perhitungan metode Profile Matching dan Metode Perbandingan Ekspotensial 

(MPE)  lebih mudah di pahami oleh peneliti. 
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1.2. Batasan Masalah 

Agar dapat memberikan gambaran yang lebih terperinci, terarah dan tidak 

menyimpang dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah serta 

dapat memberikan pemahaman yang lebih baik maka diperlukan adanya 

pembatasan masalah. 

Adapun Penentuan beasiswa dengan metode profile matching di SMK N 1 

Kedung, peneliti hanya membatasi permasalahan tentang : 

1. Beasiswa yang digunakan adalah beasiswa Unit Penerima Zakat (UPZ) 

2. Kriteria dari penentuan beasiswa ini berupa Aspek Akademik dan 

prestasi, aspek ekonomi keluarga, aspek kepribadian. 

3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan Metode 

Profile Matching dengan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) 

4. Data yang diambil untuk melakukan penelitian hanya dari kelas XII 

APHP 1 & 2 

 

1.3.  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar berlakang masalah yang telah diutarakan maka, dapat 

diambil berupa obyek permasalahan yang peneliti teliti di SMK N 1 Kedung 

permasalahannya adalah : 

1. Bagaimana menerapkan metode Profile Matching dan Metode 

Perbandingan Eksponensial (MPE) dalam penentuan beasiswa di SMK N 

1 Kedung. 

2. Manakah Metode yang lebih tepat dalam penentuan penerimaan beasiswa, 

Apakah Metode Profile Matching  atau Metode Perbandingan 

Eksponensial (MPE)  
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1.4.  Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan Latar belakang masalah dari penelitian ini, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah Membandingkan antara Metode Profile Matching atau 

Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) untuk meningkatkan ketepatan dalam 

penentuan beasiswa pada SMK N 1 Kedung. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian  

1.5.1. Bagi Peneliti  

1. Mengetahui lebih jelas cara perhitungan metode Profile Matching dan 

Metode Perbandingan Ekspononsial (MPE) 

2. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi Teknik 

Informatika Strata 1 pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam 

Nahdlatul Ulama’ Jepara. 

   

1.5.2. Bagi Perguruan Tinggi  

1. Sebagai bahan evaluasi akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

2. Sebagai bahan referensi bagi mereka yang mengadakan penelitian untuk 

dikembangkan lebih lanjut dengan tema dan permasalahan yang berbeda. 

 

1.5.3. Bagi Sekolah 

1. Diharapkan hasil dari penelitian tersebut dapat bermanfaat pada proses 

seleksi calon penerima beasiswa di SMK N 1 Kedung menjadikan lebih 

objektif terhadap siswa agar dalam proses penerima beasiswa dapat 

diterima secara tepat sasaran dan sesuai. 

2. Dapat memudahkan dalam proses evaluasi dan pembuatan laporan 

kinerja panitia tim penyeleksi calon penerima beasiswa. 
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1.6.   Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari : 

1. Bagian awal terdiri dari halaman judul 

2. BAB I : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah,mengapa perlu 

dilakukan penelitian. Rumusan masalah, untuk merumusukan apa yang 

menjadi masalah dalam penelitian ini. Batasan masalah yaitu pembatas 

yang menjadi  ruang lingkup masalah dalam penelitian ini. Tujuan, 

menjelaskan apa yang ingin di capai dalam penelitian ini. Manfaat yang 

diperoleh dalam penelitian ini. 

3. BAB II : Landasan Teori, akan dijelaskan mengenai beberapa penelitian 

sejenis yang sebelumnya sudah pernah di teliti oleh peneliti lain. Bagian 

ini juga berisi teori-teori yang digunakan sebagai pendukung penulisan 

dalam penelitian ini. 

4. BAB III : Metode penelitian, bab ini berisikan penjelasan tentang 

metode pembuatan dan perancangan  yang dibuat oleh penulis. 

5. BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini membahas hasil 

yang diperoleh dari penelitiannya, serta data hasil uji coba program dan 

pembahasannya. 

6. BAB V : Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari 

penelitian yang dilakukan. 

7. Bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka
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