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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kepala Sekolah sebagai pendidik dan pemimpin di sekolah mempunyai tugas, 

tanggungjawab, dan peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan 

disekolah dan lingkungannya, sehingga hanya Kepala Sekolah yang memiliki 

kompetensi tinggi yang dapat mengemban tugas tersebut. [1] 

Pemilihan Kepala Sekolah merupakan proses mendapatkan calon Kepala 

Sekolah yang paling memenuhi kompetensi. Kepala Sekolah yang memiliki 

kompetensi tinggi sangat dibutuhkan untuk membangun sekolah yang berkualitas. 

Setiap Kepala Sekolah harus memahami proses pendidikan di sekolah yang 

dipimpinnya dan dapat menjalankan tugas dengan baik. Selain itu harus mampu 

berinteraksi dengan guru dan murid karena akan menetukan suasana sekolah yang 

baik bagi proses belajar mengajar, meningkatkan motifasi kerja guru dan staf, 

sehingga tujuan pendidikan disekolah yang dipimpin dapat tercapai. 

Maju mundurnya sekolah tidak terlepas dari peran Kepala Sekolah, maka 

jabatan sebagai kepala sekolah harus diberikan kepada calon yang benar-benar 

berkualitas. Namun, dalam melakukan seleksi Kepala Sekolah mengalami kesulitan 

diantaranya banyak yang mendaftarkan diri, banyaknya kompetensi yang diharapkan, 

banyak calon yang diseleksi, pengolahan data dan pemilihan yang memakan waktu 

lebih lama. 

Oleh karena itu diperlukan suatu Sistem Pendukung Keputusan yang dapat 

mempercepat dan mempermudah proses pengambilan keputusan menggunakan 

metode Profile Matching. Metode profile matching dapat membandingkan antara 

kompetensi yang dimiliki guru dengan kompetensi yang telah ditentukan oleh 

regulasi Peraturan Menteri No. 28 tahun 2010 tentang Pedoman dan Panduan 

Pelaksanaan Pengadaan Kepala Sekolah, sehingga diperoleh perbedaan kompetensi 

yang disebut dengan gap. Metode ini dilakukan dengan pembobotan setiap 
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kompetensi setelah itu dilakukan perangkingan untuk menentukan calon terbaik yang 

paling mendekati dengan kompetensi yang dibutuhkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam menyelesaikan tugas akhir ini 

adalah: 

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan 

untuk mempermudah seleksi kepala sekolah di sekolah dasar dengan cepat 

dan obyektif? 

2. Bagaimana penerapan metode Profile Matching  untuk menentukan 

kelayakan kepala sekolah? 

1.3 Batasan masalah 

Ruang lingkup permasalahan yang dikerjakan dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Kompetensi yang digunakan seleksi administratif dan akademik adalah 

seperti tercantum dalam permendiknas nomor 28 tahun 2010 pasal 2 ayat 

2. 

2. Sistem pendukung keputusan digunakan adalah  analisis gap dan profile 

matching 

3. Data yang diinputkan berisi nilai yang didapatkan dari UPTD, SD, TK, 

dan PLS Kec. Lawang. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah: 

1. Membuat sistem pendukung keputusan seleksi kepala sekolah di sekolah 

dasar dengan cepat dan obyektif 

2. Membuat sistem pendukung keputusan dengan menerapkan metode 

profile matching 

1.5 Metodologi Penelitian 

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengerjaan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 
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5.1  Studi literatur  

Berisikan pembahasan teoritis melalui studi literatur dari buku-

buku atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan metode profile 

matching, sistem pendukung keputusan menggunakan PHP yang 

terintegrasi dengan MySQL. 

5.2  Pengumpulan data 

Melakukan pengumpulan data tentang kriteria calon kepala 

sekolah dengan melakukan wawancara langsung serta pengambilan 

data terkait pemilihan kepala sekolah seperti data guru dan kriteria-

kriteria yang digunakan dalam pemilihan kepala sekolah dasar. 

5.3  Analisa dan perancangan sistem 

 a. Perancangan Sistem 

Melakukan analisa kebutuhan sistem selanjutnya pada  proses  ini  

akan  dilakukan perancangan  menu  sistem,  modul-modul  serta  

arsitektur  sistem  secara keseluruhan. Sehingga di hasilkan 

rancangan sistem yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan 

sistem pada tahap implementasi.  

b. Perancangan Proses 

Perancangan proses dilakukan sebelum membuat program. Hal ini 

bertujuan agar sistem dapat berfungsi sesuai dengan yang 

diharapkan. Proses perancangan proses meliputi Flowchart Sistem, 

Diagram Alir Data, Relasi Tabel, Struktur Basis Data, Antarmuka 

Sistem.  Selain itu terdapat metode pendukung keputusan yang 

diterapkan dalam aplikasi ini untuk menyelesaikan permasalahan 

penentuan kepala sekolah dasar. 
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5.4  Implementasi 

Pada  tahap  ini,  akan  dilakukan pembuatan  pemrograman  

perangkat  lunak  (coding)  dan  pengujian  perangkat lunak dengan 

memasukan beberapa sample data. 

5.5  Pengujian 

Setelah perangkat lunak berhasil dibuat maka diuji sebagai  sistem  

yang  lengkap  untuk  menjamin  bahwa  persyaratan  sistem telah 

dipenuhi dan sesuai dengan kebutuhan user dan mengevaluasi hasil 

input ataupun output perangkat lunak. 

5.6  Sistematika Penulisan  

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab dengan sistematika 

sebagai berikut:  

BAB I   PENDAHULUAN  

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan  

   BAB II   LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tentang penjelasan teori yang terdiri dari dasar-dasar 

teori tentang pengambilan keputusan, sistem penganbil keputusan, 

Data Flow Diagram ( DFD ), Entity Relationship Diagram ( ERD ), 

basis data, pemilihan calon kepala sekolah, dan PHP   

   BAB III   ANALISIA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini diuraikan tentang analisis dan perancangan sistem dari  

sistem yang akan dibuat. Terdiri dari deskripsi masalah, spesifikasi  
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sistem, rancangan proses berupa DFD, rancangan data, rancangan 

model penelitian serta  rancangan antar muka pengguna yang 

ditampilkan dalam bentuk form rancangan 

    BAB IV   IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas tentang implementasi sistem, skenario pengujian 

sistem, pengujian algoritma, serta analisis hasil dalam program 

menggunakan PHP  

   BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab akhir sebagai bab penutup dari seluruh 

penelitian yang telah disajikan. Bagian ini terdiri dari kesimpulan dan 

saran atas permasalahan yang diteliti. 

 




