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ABSTRAK
Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang
diselenggarakannya proses belajar-mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran
dan murid yang menerima pelajaran. Dalam memilih kepala sekolah yayasan sering sekali mengalami
kesulitan untuk menentukan guru yang layak untuk menjadi kepala sekolah. Oleh sebab itu diperlukan suatu
sistem pendukung keputusan agar proses pemilihan guru yang layak menjadi kepala sekolah lebih cepat.
Dalam sistem pendukung keputusan ada banyak metode yang dapat digunakan. Salah satunya adadalah
Profile Matching dimana metode ini dapat membandingkan kriteria standard yang ditetapkan oleh yayasan
dengan kriteria yang di miliki oleh seseorang. Hasil dari sistem pendukung keputusan ini berupa ranking guru
yang terbaik berdasarkan GAP dari kriteria-kriteria yang ada. Sehingga hasil inilah yang menjadi
rekomendasi kepada yayasan untuk menentukan kepala sekolah yang layak untuk menjadi kepala sekolah.
Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Profile Matching, Kepala Sekolah
1.

Pendahuluan

Kepala sekolah adalah guru yang diberi
tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah
yang diselenggarakannya proses belajar-mengajar
atau tempat terjadi interaksi antara guru yang
memberi pelajaran dan murid yang menerima
pelajaran. Meskipun sebagai guru yang mendapat
tugas tambahan, kepala sekolah merupakan orang
yang paling bertanggung jawab terhadap aplikasi
prinsip-prinsip administrasi pendidikan yang
inovatif di sekolah. Di Yayasan Perguruan AlAzhar Medan banyak terdapat guru-guru yang
layak untuk menjadi kepala sekolah sehingga
yayasan sering kali mengalami kesulitan untuk
menentukan guru yang layak diangkat untuk
menjadi kepala sekolah. Untuk mendapatkan
seorang guru yang layak di angkat menjadi kepala
sekolah dibutuhkan suatu sistem pendukung
keputusan dengan metode yang cocok untuk
masalah tersebut. Metode tersebut diharapkan
mampu memberikan rekomendasi kepada
yayasan.
Sistem Pendukung Keputusan (SPK)
merupakan suatu pendekatan atau metodelogi
untuk mendukung keputusan. SPK menggunakan
CBIS (Computer Based Information System) yang
fleksibel, interaktif dan dapat diadaptasi, yang
dikembangkan untuk mendukung solusi untuk
masalah manajemen spesifik yang tidak
terstruktur. SPK menggunakan data, memberikan
antarmuka pengguna yang mudah dan dapat
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menggabungkan
pemikiran
pengambil
keputusan[1].
Profile Matching secara garis besar
merupakan proses membandingkan antara
kompetensi individu kedalam kompetensi jabatan
sehingga
dapat
diketahui
perbedaan
kompetensinya (disebut juga gap), semakin kecil
gap yang dihasilkan maka bobot nilainya semakin
besar yang berarti memiliki peluang lebih besar
untuk karyawan menempati posisi tersebut[2].
Sistem pendukung keputusan dengan
metode Profile Matching
dilakukan untuk
menentukan rekomendasi kepala sekolah dalam
sistem pengangkatan kepala sekolah dengan
melihat hasil perbandingan (GAP) antara profil
standard kompetensi pada beberapa variabel
sistem dengan kompetensi dari beberapa guru.
Hasil dari proses seleksi berupa nilai bobot atau
skor akhir guru sebagai rekomendasi sistem. Hal
ini berguna untuk memudahkan dalam
pengambilan keputusan yang terkait dengan
masalah pengangkatan seorang guru menjadi
kepala sekolah, sehingga akhirnya akan
didapatkan kepala sekolah yang cocok
berdasarkan kriteria di Yayasan Perguruan SMA
Al-Azhar Medan.
2.

Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SPK)
atau dikenal dengan Decision Support System

Seminar Nasional Informatika 2015

(DSS), pada tahun 1970-an sebagai pengganti
istilah Management Information System (MIS).
Tetapi pada dasarnya SPK merupakan
pengembangan lebih lanjut dari MIS yang
dirancang sedemian rupa sehingga bersifat
alternatif dengan pemakaiannya. Pada dasarnya
pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan
sistem pada suatu masalah, pengumpulan fakta
dan informasi, penentuan yang baik untuk
alternatif yang dihadapi dan pengambilan
tindakan yang menurut analisa merupakan
tindakan yang paling tepat[3].
2.1 Komponen Sistem Pendukung Keputusan
Suatu SPK memiliki tiga subsistem
utama yang menentukan kapabilitas teknis SPK
tersebut , yaitu:
1. Subsistem Manajemen Basis Data (Data Base
Management Subsystem)
Ada beberapa perbedaan antara database
untuk SPK dan non-SPK. Pertama, sumber data
untuk SPK lebih “kaya” dari pada non-SPK
dimana data harus berasal dari luar dan dari dalam
karena proses pengambilan keputusan, terutama
dalam level manajemen puncak, sangat
bergantung pada sumber data dari luar. Perbedaan
lain adalah proses pengambilan dan ekstraksi data
dari sumber data yang sangat besar. SPK
membutuhkan proses ekstraksi dan DBMS yang
dalam pengelolaannya harus cukup fleksibel
untuk
memungkinkan
penambahan
dan
pengurangan secara cepat.
2. Subsistem Manajemen Basis Model (Model
Base Management Subsystem)
Salah satu keunggulan SPK adalah
kemampuan untuk mengintegrasikan akses data
dan model-model keputusan. Hal ini dapat
dilakukan dengan menambahkan model-model
keputusan ke dalam sistem informasi yang
menggunakan database sebagai mekanisme
integrasi dan komunikasi diantara model-model.
Karakteristik ini menyatukan kekuatan pencarian
dan pelaporan data dari PDE dan pengembangan
disiplin manajemen.
3. Subsistem Perangkat Lunak Penyelenggara
Dialog (Dialog Generation and Management
System)
Fleksibilitas dan kekuatan karakteristik
SPK timbul dari kemampuan interaksi antara
sistem dan pemakai, yang dinamakan subsistem
dialog[4].
2.2 Metode Profile Matching
Profile Matching adalah sebuah
mekanisme pengambilan keputusan dengan
mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel
prediktor yang ideal yang harus dimiliki oleh
karyawan, bukannya tingkat minimal yang harus

dipenuhi atau dilewati. Dalam pencocokan profil,
dilakukan identifikasi terhadap kelompok
karyawan yang baik maupun buruk. Para
karyawan dalam kelompok tersebut diukur
menggunakan beberapa kriteria penilaian. Aspekaspek penilaian tersebut dirancang sedemikian
rupa sehingga pengguna yang dalam hal ini
adalah manajer bagian sumber daya manusia bisa
menentukan aspek-aspek penilaian sendiri secara
dinamis sehingga sistem pendukung keputusan
tersebut bisa dipakai lebih luas[5]. Langkahlangkah pada metode profile matching yaitu[6]:
a. Menentukan variable
pemetaan gap
kompetensi menentukan aspek-aspek yang
akan digunakan dalam proses nilai karyawan
b. Menghitung hasil pemetaan gap kompetensi
yang dimaksud dengan gap disini adalah
beda antara profil karyawan dengan profil
standar yang diharapkan atau dapat di
tunjukkan pada rumus dibawah ini:
Gap = Profile Seseorang – Profile Standard
Profil karyawan yaitu nilai-nilai yang
diperoleh dari karyawan sedangkan profil standar
yaitu nilai standar yang ditentukan terlebih
dahulu. Setelah diperoleh gap pada masingmasing karyawan, setiap profil karyawan diberi
bobot nilai dengan patokan. Kemudian setiap
aspek dikelompokan menjadi 2 kelompok, yaitu
kelompok Core Factor dan Secondary Factor.
Perhitungan
core
factor
ditunjukkan
menggunakan rumus di bawah ini:

Di mana :
NCF
= Nilai Rata-rata Core Factor
NC
= Jumlah Total Nilai Core Factor
IC
= Jumlah Item Core Fator
Sementara untuk perhitungan secondary factor
bisa ditunjukkan dengan rumus berikut :

Di mana :
NSF
= Nilai Rata-rata Secondary Factor
NS
= Jumlah Total Nilai Secondary Factor
IS
= Jumlah Item Secondary Factor
Setelah perhitungan Core factor dan
Secondary factor, kemudian menghitung nilai
total berdasarkan dari persentase dari core dan
secondary yang diperkirakan berpengaruh
terhadap kinerja tiap-tiap profil. Contoh
perhitungan bisa dilihat pada rumus di bawah ini:
NT = (x) % NCF + (x) % NSF
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Di mana :
NT
: Nilai Total aspek
(x) % : Nilai Persen yang Diinputkan
Terakhir perhitungan Ranking, perhitungan
tersebut bisa ditunjukkan dengan rumus di bawah
ini:

calon kepala sekolah diberi nilai sesuai dengan
kriteria pada guru tersebut.

Tabel 1. Nilai Variabel Penilaian Keterampilan
Teknik
No

Nama Guru

Ranking = (x) % N1 + (x) % N2 + (x) % N3

Keterampilan
Teknik

Kode
Guru

KT001

KT002

Di mana :
N1,N2,N3= Nilai aspek yang sudah dihitung total
(x) %
= Nilai persen yang diinputkan

1

Awan Maghirah, M.Si

PE001

90

80

2

Mayurid, M.Si

PE002

80

80

3

Eriza Dahliana, M.Si

PE003

70

70

3.
3.1

4

Toni Dwipan, S.S

PE004

75

70

5

Drs. Nazaruddin

PE005

85

75

Analisis Dan Perancangan
Analisa Sistem

Dalam mengambil keputusan sering kali
seorang pimpinan mengalami kesulitan ketika
dihadapkan dengan banyak pilihan. Kesulitan
tersebut disebabkan dengan tidak adanya suatu
keputusan yang dapat diambil secara langsung
ketika dihadapkan oleh pilihan tersebut. Hal ini
dapat dilihat dari pengangkatan kepala sekolah
dimana pemimpin yayasan kebingungan untuk
memilih guru-guru yang mempunya dedikasi dan
loyalitas yang tinggi terhadap sekolah. Pada
akhirnya proses pengangkatan kepala sekolah
akan memakan banyak waktu dan ini dapat
mengganggu proses belajar mengajar.
Di Yayasan Perguruan SMA Al-Azhar
Medan proses pengangkatan kepala sekolah
dilakukan secara manual dimana yayasan
melakukan proses seleksi terhadap guru-guru
yang layak untuk dijadikan kepala sekolah. Proses
tersebut membutuhkan waktu yang lama karena
yayasan harus melakukan proses seleksi terhadap
guru-guru yang layak untuk menjadi kepala
sekolah. Pengambilan keputusan yang diambil
tidak dapat secara langsung merupakan kendala
dari sistem yang ada.
3.2

Analisa Proses

Metode Profile Matching ini akan
memberikan rekomendasi kepala sekolah yang
terbaik kepada yayasan. Dimulai dengan
menghitung nilai gap kemudian dari nilai gap
tersebut disesuaikan dengan bobot yang telah
ditentukan. Setelah dapat nilai bobot kemudian
dimulai proses perhitungan Core Factor,
Secondary Factor, Nilai Total dan Skor dari guru
yang akan direkomendasikan sebagai kepala
sekolah.
Tahap awal dalam proses analisa ini
adalah menentukan nilai dari masing-masing
variabel dari Keterampilan Teknik. Tabel 3
menjelaskan bahwa masing-masing guru atau
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Setelah penilaian kriteria didapatkan
selanjutnya bandingkan nilai kriteria guru tersebut
dengan kriteria yayasan. Selisih dari profil guru
dengan jabatan inilah yang disebut dengan gap
yang terlihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. Nilai GAP Variabel Penilaian
Keterampilan Teknik
No

Variabel

Kode Guru

KT001

KT002

1

PE001

5

4

2

PE002

4

4

3

PE003

3

3

4

PE004

3

3

5

PE005

4

3

4

4

Profile Jabatan
1

PE001

1

0

2

PE002

0

0

3

PE003

-1

-1

4

PE004

-1

-1

5

PE005

0

-1

GAP

Hasil dari gap masing-masing guru
tersebut kemudian di bobot sesuai dengan tabel 2.
Setelah di konversi nilai gap tersebut maka akan
menghasilkan tabel seperti dibawah ini.
Tabel 3. Nilai Bobot Variabel Penilaian
Keterampilan Teknik
Kode
Guru

KT001

KT002

1

PE001

1

0

2

PE002

0

0

3

PE003

-1

-1

4

PE004

-1

-1

No

Variabel
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5

PE005

0

CF dan SF pada variabel Sikap kerja sama dengan
variabel Keterampilan Teknik dan Keterampilan
Manusia yaitu 60%:40%. Perhitungan Nilai Total
dari Variabel Sikap Kerja adalah sebagai berikut:
NT(PE001) = (60% x 5) + (40% x 5) = 5
NT(PE002) = (60% x 4) + (40% x 5) = 4.4

-1

NILAI BOBOT
1

PE001

4.5

5

2

PE002

5

5

3

PE003

4

4

4

PE004

4

4

5

PE005

5

4

Kemudian nilai core factor dan
secondary factor dijumlahkan sesuai dengan
rumus yang ada, sehingga akan diperoleh nilai CF
dan SF sebagai berikut :
NCF(PE001)=
= 4,5
NSF(PE001)= = 5
NCF(PE002)= = 5
NSF(PE002)= = 5
Tabel dibawah ini merupakan hasil dari
proses perhitungan nilai CF dan SF untuk masingmasing variabel Penilaian Keterampilan Teknik.
Tabel 4. Nilai CF Dan SF Untuk Variabel
Penilaian Keterampilan Teknik
VARIABEL
KODE
NO
GURU KT001 KT002 CF
SF
1

PE001

4.5

5

4.5

5

2

PE002

5

5

5

5

3

PE003

4

4

4

4

4

PE004

4

4

4

4

5

PE005

5

4

5

4

Persentasi dari variabel CF dan SF
adalah 60% dan 40%. Berikut ini adalah
perhitungan Nilai Total dari masing-masing
variabel:
NT(PE001) = (60% x 4,5) + (40% x 5) = 4,7
NT(PE002) = (60% x 5) + (40% x 5) = 5
Hasil dari Nilai Total masing-masing
kriteria guru tersebut dimasukkan ke dalam tabel
4.8 di bawah ini.
Tabel 5. Nilai Total Variabel Penilaian
Keterampilan Teknik
KODE
NO
GURU
CF
SF
NT(KT)
1

PE001

4.5

5

4.7

2

PE002

5

5

5

3

PE003

4

4

4

4

PE004

4

4

4

5

PE005

5

4

4.6

Hasil dari perhitungan masing-masing
variabel tersebut, kemudian dihitung nilai total
berdasar persentase dari CF dan SF. Persentase

Setelah Nilai Total dari masing-masing
variabel guru di dapatkan makan proses akhir dari
profile matching adalah mencari skor tertinggi
dari guru tersebut. Skor yang tertinggi dari guru
tersebut kemudian yang akan diajukan untuk
mengisi suatu jabatan (kepala sekolah).
Berikutnya ini adalah proses perhitungan
skor setiap guru dengan ketentuan Nilai
Persentase untuk setiap variabel adalah 40%
(Penilaian Keterampilan Teknik), 40% (Penilian
Keterampilan Manusia), 20% (Penilian Sikap
Kerja).
Menghitung Skor PE001 :
Skor = (40% x 4.7 ) + (40% x 4.6) + (20% x 5)
Skor = 4.72
Menghitung Skor PE002 :
Skor = (40% x 5 ) + (40% x 4) + (20% x 4.4)
Skor = 4.48
Menghitung Skor PE005 :
Skor = (40% x 4.6 ) + (40% x 4.3) + (20% x 3.4)
Skor = 4.24
Berikut ini adalah tabel skor guru yang
akan di rekomendasikan untuk menjadi kepala
sekolah berdasarkan perhitungan diatas.
Tabel 6. Hasil Skor Calon Kepala Sekolah
KODE
NO
NT(KT) NT(KM) NT(SK)
GURU
4.7
4.6
5
1
PE001

4.

SKOR
4.72

2

PE002

5

4

4.4

4.48

3

PE003

4

4.2

4

4.08

4

PE004

4

4.2

4

4.08

5

PE005

4.6

4.3

3.4

4.24

Kesimpulan

Dari proses analisa sistem pendukung
keputusan pengangkatan kepala sekolah pada
Yayasan Perguruan SMA Al-Azhar Medan
menggunakan metode Profile Matching, dapat
disimpulkan bahwa :
4.
Sistem Pendukung Keputusan mampu
melakukan perhitungan secara otomatis
setelah nilai dari masing-masing guru
diinputkan sehingga proses yang dilakukan
dapat menghemat waktu.
5.
Profile Matching sangat baik untuk
memberikan ranking kepada Yayasan dalam
menentukan kepala sekolah yang layak
untuk memimpin suatu unit.
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