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Abstrak
Beasiswa merupakan salah satu upaya untuk membantu siswa melanjutkan sekolah. Dengan adanya beasiswa
ini diharapkan nantinya para orangtua sedikit berkurang bebannya dalam urusan keuangan. Beasiswa tidak
begitu saja diberikan kepada siswa tetapi diperlukan satu mekanisme agar beasiswa tersalurkan tepat pada
sasarannya. SMA Swasta Al-Azhar Medan merupakan salah satu sekolah yang telah menerapkan kurikulum
2013 di kota Medan. Penilaian Kurikulum 2013 bukan hanya berfokus pada nilai pengetahuan saja, tetapi
juga menilai dari segi sikap dan keterampilan. Sistem pendukung keputusan diperlukan agar kepala sekolah
memberikan beasiswa tepat sasaran berdasarkan nilai raport kurikulum 2013. Metode yang digunakan untuk
sistem pendukung keputusan adalah dengan menggunakan TOPSIS (Technique Order Preference by
Similarity To Ideal Solution). TOPSIS berguna untuk mencari alternative terbaik berdasarkan kriteria-kriteria
yang telah ditentukan. Metode ini dipilih karena mampu menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah
alternatif, dalam hal ini alternatif yang dimaksudkan yaitu yang berhak menerima beasiswa berdasarkan
kriteria-kriteria yang ditentukan. Penelitian dilakukan dengan mencari nilai bobot untuk setiap atribut,
kemudian dilakukan proses pengurutan kandidat yang akan menentukan alternatif yang optimal, yaitu
mahasiswa terbaik
Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan, TOPSIS, Beasiswa.
1. Pendahuluan
Beasiswa
dapat
dikatakan sebagai
pembiayaan yang tidak bersumber dari pendanaan
sendiri atau orang tua, akan tetapi diberikan oleh
pemerintah, perusahaan swasta, kedutaan,
universitas, serta lembaga pendidik atau peneliti,
atau juga dari kantor tempat bekerja yang karena
prestasi seorang karyawan dapat diberikan
kesempatan untuk meningkatkan kapasitas
sumber daya manusianya melalui pendidikan.
Beasiswa memberikan peranan yang sangat
penting bagi kemajuan dunia pendidikan. Dengan
adanya beasiswa bagi anak-anak yang kurang
mampu tetapi berprestasi akan mendukung
kemajuan suatu bangsa. SMA Swasta Al-Azhar
telah menerapkan kurikulum 2013 dimana
penilian terhadap siswa bukan hanya dari segi
pengetahuan tetapi juga dari sikap dan
keterampilan. Berbeda dengan kurikulum 2006
dimana penilaian terhadap siswa hanya
berdasarkan nilai pengetahuan.
Kepala sekolah harus cermat dalam
memberikan beasiswa terhadap siswa-siswanya
yang berprestasi hal ini agar tidak terjadi
kecemburuan terhadap para siswa yang lain. Oleh
karena itu diperlukan suatu sistem pendukung
keputusan yang menilai alternatif terbaik.
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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 menggabungkan pemikiran pengambil
keputusan[1]. Sistem
merupakan kumpulan
beberapa komponen yang saling berinteraksi
satu dengan lain untuk mencapai suatu tujuan
(goal) (McLeod & P.Shell, 2008) [2].
Sistem
pendukung
keputusan
memiliki
karakteristik sebagai berikut[3]:
a. Sistem pendukung keputusan dirancang
untuk membantu pengambilan keputusan
dalam memecahkan masalah yang bersifat
semi terstruktur dengan menambahkan
kebijaksanaan manusia dan informasi
komputerisasi.
b. Dalam proses pengolahannya, sistem
pendukung keputusan mengkombinasikan
pengguna model-model analisi dengan
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c.

teknik pemasukkan data konvesional serta
fungsi-fungsi interogasi informasi.
Sistem pendukung keputusan, dirancang
sedemikian
rupa
sehingga
dapat
digunakan/ dioperasikan dengan mudah.

Sistem pendukung keputusan dirancang dengan
menemukan pada aspek fleksibilitas serta
kemampuan beradaptasi yang tinggi
TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan
keputusan multi criteria yang pertama kali
diperkenalkan oleh Yonn dan Hwang (1981)
dengan ide dasarnya adalah bahwa alternatif yang
dipilih memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal
positif dan memiliki jarak terjauh dasi solusi ideal
negatif. Berikut ini adalah contoh sebuah matriks
dengan altrnatif dan criteria [4]
Technique for Order Preference by Similarity to
Ideal Solution (TOPSIS) didasarkan pada konsep
dimana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya
memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif,
namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi
ideal negatif [4]
Langkah-langkah penyelesaian masalah MADM
dengan TOPSIS [1] :
a. Membuat matriks keputusan yang
ternormalisasi.
D=
b.

c.

............................ 1

Membuat matriks keputusan yang
ternormalisasi terbobot.
rij =
................................................ 2
Menentukan matriks solusi ideal positif
& matriks solusi ideal negatif.
Vij = Wj x rij ............................................ 3
Di mana:
i = 1,...,m
j = 1,...,n
Di sini Wj adalah bobot untuk kriteria
yang harus di normalisasi.
D=

d.

Si+ =

............... 4

Menentukan jarak antara nilai setiap
alternatif dengan matriks solusi ideal
positif & matriks solusi ideal negatif.
1. Perhitungan solusi ideal positif
dapat dilihat pada persamaan:
…..5

Di mana i = 1,2,3,...,m
2.

Perhitungan solusi ideal negatif dapat dilihat
pada persamaan:
Si- =

…… 6

Di mana i = 1,2,3,...,m
e.

Menentukan nilai preferensi untuk setiap
alternatif.

Ci+=

……………….. 7

Di mana 0 < Ci+ < 1 dan i = 1,2,3,...,m
2. Pembahasan
Dalam mencari jalur yang terbaik dengan
menggunakan metode TOPSIS diperlukan
beberapa kriteria-kriteria dan bobot untuk
melakukan perhitungannya sehingga dapat
alternatif yang terbaik. Alternatif terbaik tersebut
yang akan menjadi acuan bagi kepala sekolah
untuk memberikan beasiswa.
2.2 Kriteria dan Bobot
Adapun yang menjadi kriteria dalam menentukan
jalur terbaik adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Kriteria
Alternatif
Alifa Azzahra Nasution
Annisa Hafizhah
Farrel
Zheldy

Muhammad

Glena Shafira Sebayang

Kriteria
Pengetahuan (C1)
Keterampilan C2)
Sikap (C3)
Pengetahuan (C1)
Keterampilan C2)
Sikap (C3)
Pengetahuan (C1)
Keterampilan C2)
Sikap (C3)
Pengetahuan (C1)
Keterampilan C2)
Sikap (C3)

Kriteria dari masing-masing alternatif terlihat
pada tabel 1. Nilai dari bobot pada setiap kriteria
tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Bobot
Pembobotan

Nilai

Sangat Rendah (SR)

1

Rendah (R)
Cukup (C)

2

Baik (B)

4

Sangat Baik (SB)

5

3
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Nilai dari setiap bobot terlihat pada tabel 2.
Setelah ditentukan bobot nilai maka selanjutnya
adalah menentukan bobot nilai dari masingmasing alternatif sebagai berikut:
Tabel 3. Kecocokan Setiap Alternatif
Kriteria
Alternatif
C1
C2

C3

Alifa Azzahra Nasution

4

5

3

Annisa Hafizhah

5

4

3

Farrel Muhammad Zheldy

4

4

4

Glena Shafira Sebayang
4
4
3
Tabel 3 merupakan nilai dari setiap alternatifalternatif.
2.3 Perhitungan Beasiswa
Membuat Matriks Ternormalisasi
|X1|
r11 =
=
= 0.47

r21 =

=

= 0.59

r31 =

=

= 0.47

r41 =

=

= 0.47

[X2] =
r12 =

=

= 0.59

r22 =

=

= 0.47

r32 =

=

= 0.47

r42 =

=

= 0.47

Y23
Y31
Y32
Y33
Y41
Y42
Y43

= w3r23
= w1r31
= w2r32
= w3r33
= w1r31
= w2r32
= w3r33

= (3) (0.91)
= (4) (0.47)
= (3) (0.47)
= (3) (0.61)
= (4) (0.47)
= (3) (0.47)
= (3) (0.91)

= 2.73
= 1.88
= 1.41
= 1.83
= 1.88
= 1.41
= 2.73

Sehingga diperoleh matriks Y :
1.88
1.77
Y=
2.36
1.41
1.88
1.41

2.73
2.73
1.83

1.88.1 1.41

2.73

Menentukan matriks solusi ideal positif & matriks
solusi ideal negatif
Menentukan matriks solusi ideal positif A+:
Y1+ = max { 1.88 ; 2.36 ; 1.88 ; 1.88 } = 2.36
Y2+ = max { 1.77 ; 1.41 ; 1.41 ; 1.41 } = 1.77
Y3+ = max { 2.73 ; 2.73 ; 1.83 ; 2.73 } = 2.73
A+ = { 2.36 ; 1.77 ; 2.73 }
Menentukan matriks solusi ideal Negatif A- :
Y1+ = min { 1.88 ; 2.36 ; 1.88 ; 1.88 } = 1.88
Y2+ = min { 1.77 ; 1.41 ; 1.41 ; 1.41 } = 1.41
Y3+ = min { 2.73 ; 2.73 ; 1.83 ; 2.73 } = 1.41
A- = { 1.88 ; 1.41 ; 1.41 }

= 8.54

Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif
dengan matriks solusi ideal positif & matriks
solusi ideal negatif
a. Menentukan jarak antara nilai setiap
alternatif dengan matriks solusi ideal
positif
D1+ =(1.88 – 2.36)2+(1.77 – 1.77 )2+(2.73- 2.73)2
= 0.48

[X3] =
r13 =

=

= 0.91

= 6.56

r23 =

=

= 0.91

r33 =

=

=0.61

r43 =

=

= 0.91

Sehingga diperoleh matriks R sebagai berikut:
0.47
0.59
0.91
R=
0.59
0.47
0.91
0.47
0.47
0.61
0.47
0.47
0.91
Membuat matriks yang ternormalisasi terbobot
Y11 = w1 r11 = (4) (0.47) = 1.88
Y12 = w2 r12 = (3) (0.59) = 1.77
Y13 = w3 r13 = (3) (0.91) = 2.73
Y21 = w1r21 = (4) (0.59) = 2.36
Y22 = w2r22 = (3) (0.47) = 1.41
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D2+ =

(2.36-1.77)2+(1.41-1.77)2+(2.73-2.73 )2
= 0.69

D3+ =

(1.88-2.36)2+(1.41-1.77)2+(1.83-2.73)2
= 1.08

D4+ =

(1.88-2.36)2+(1.41-1.77)2+(2.73-2.73)2
= 0.6

b.

Menentukan jarak antara nilai setiap
alternatif dengan matriks solusi ideal
negatif
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D1+ = (1.88 – 1.88)2+(1.77 – 1.41)2+(2.73-1.41)2
= 1.37
D2+ =

3. Kesimpulan

(2.36-1.88)2+(1.41-1.41)2+(2.73-1.41)2
= 1.4

D3+ =

(1.88-1.88)2+(1.41-1.41)2+(1.83-1.41)2
= 0.42

D4+ =

(1.88-1.88)2+(1.41-1.41)2+(2.73-1.41)2
= 1.32

Menentukan
alternatif.

nilai

preferensi

untuk

Adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah
sebagai berikut:
1. Selama ini Kepala Sekolah memberikan
beasiswa kepada siswa-siswa yang berprestasi
secara manual.
2. Penerapan metode TOPSIS untk memberikan
beasiswa kepada siswa-siswa yang berprestasi
dimulai dari menentukan kriteria dan alternatif,
kemudian melakukan perhitungan antara
pembobotan kriteria dengan alternatif sehingga
diperoleh hasil yang ideal untuk siswa yang
layak untuk diberikan beasiswa.

setiap
Daftar Pustaka

V1 =

= 0.74

V2 =

= 0.67

V3 =

= 0.28

V4 =

= 0.69

Berdasarkan proses perhitungan di atas, metode
TOPSIS telah melakukan perangkingan hasil dari
data-data kriteria yang diinputkan untuk
menemukan alternatif siswa yang terbaik, yaitu V1
yang memiliki nilai tertinggi. Maka siswa yang
terbaik yang layak diberikan beasiswa adalah
Alifa Azzahra Nasution berdasarkan perhitungan
TOPSIS karena alternatif tersebut memenuhi
semua kriteria yang terbaik dari alternatif lainnya
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