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Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang pada dasarnya berbentuk
organisasi. Dalam organisasi sekolah tentunya terdapat banyak proses
bisnis. Pengambilan keputusan yang banyak dalam proses bisnis
organisasi sekolah terkadang terdapat keputusan yang kompleks yang
mana pengambilan keputusan tersebut masih dilakukan secara manual,
maka prosesnya memakan waktu lama, dan keputusan yang dihasilkan
dirasa kurang efektif dan tidak efisien. Pada penelitian ini akan
memaparkan proses dalam membangun sebuah arsitektur sistem
pengambilan keputusan yang dapat diimplementasikan dalam organisasi
sekolah, khususnya untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan
sederajat. Data yang digunakan adalah proses bisnis dalam sekolah yang
dianalisis melalui studi dokumen Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Metode yang digunakan merupakan metode penelitian deskriptif
kualitatif yang menganalisis titik keputusan pada proses bisnis sekolah
untuk selanjutnya ditentukan metode pengambilan keputusan yang
relevan. Penelitian ini menghasilkan arsitektur kecerdasan pengambilan
keputusan dari 19 titik keputusan di sekolah.
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PENDAHULUAN
Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang pada dasarnya berbentuk organisasi. Secara
garis besar, dalam struktur organisasi sekolah terdapat beberapa pelaku organisasi antara lain
yaitu kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi, guru, karyawan dan murid. Maka pihakpihak terkait mempunyai tugas dan tanggung jawab masing masing yang harus dilaksanakan
dengan baik untuk mencapai tujuan. Dalam organisasi sekolah tentunya terdapat banyak
proses bisnis seperti penerimaan tenaga pendidik atau guru. penerimaan karyawan atau staf
sekolah, penerimaan murid didik baru dan lain-lain [1]. Maka berdasarkan proses bisnis
tersebut tentu terdapat keputusan yang harus diambil sehingga dapat mencapai tujuan dari
proses bisnis itu sendiri. Pengambilan keputusan yang banyak dalam proses bisnis organisasi
sekolah terkadang terdapat keputusan yang kompleks yang mana pengambilan keputusan
tersebut masih dilakukan secara manual, maka prosesnya memakan waktu lama, dan
keputusan yang dihasilkan dirasa kurang efektif dan tidak efisien [1]. Maka di era yang
teknologi yang sudah berkembang sangat pesat dewasa ini implementasi sistem kecerdasan
dalam proses pengambilan keputusan sudah marak digunakan oleh berbagai organisasi,
maka untuk dapat meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan perlu sebuah
otomasi dalam proses pengambilan keputusan atau dikenal dengan Sistem Pendukung
Keputusan (SPK) [2].
Metode kecerdasan dalam membangun sebuah otomasi pengambilan keputusan atau
yang dikenal dengan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) sangat beragam sesuai dengan
kebutuhan daripada keputusan yang akan diambil, diantaranya seperti Fuzzy Logic, Simple
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Additive Weighting (SAW), Analytical Hierarchy Process (AHP), Technique For Others
Reference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) dan Profile Matching (PM). Berdasarkan
metode dan jenis keputusan yang ada, perlu dibangun sebuah arsitektur sistem pendukung
keputusan yang dapat diimplementasikan dalam organisasi sekolah sehingga dapat
meningkatkan ketepatan dalam proses pengambilan keputusan yang ada [3]. Pada penelitian
ini akan memaparkan proses dalam membangun sebuah arsitektur sistem pendukung
keputusan yang dapat diimplementasikan dalam organisasi sekolah, khususnya untuk
Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat. Tujuan dari penelitian adalah agar dapat
meningkatkan efektivitas dari proses bisnis yang ada di sekolah, sehingga dapat mencapai
tujuan dari organisasi sekolah.
METODE
Pengumpulan Data
Salah satu metode pengumpulan data adalah studi dokumen, yaitu metode yang
mempelajari dokumen-dokumen atau sumber tertulis yang ditulis oleh orang lain. Studi
dokumen bertujuan untuk mendapatkan gambaran terhadap objek penelitian melalui media
tertulis [2]. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumen-dokumen
Pendidikan Nasional seperti Undang-Undang tentang Pendidikan dan Standar Nasional
Pendidikan (SNP) serta studi dokumen penelitian terdahulu mengenai sekolah, struktur
organisasi sekolah, dan metode kecerdasan Sistem Pengambilan Keputusan (SPK). Menurut
[3], berdasarkan sumber diperolehnya suatu data, terdapat dua jenis data yaitu data primer
dan data sekunder. Data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung melalui penelitian
di lapangan disebut dengan data primer. Sedangkan data sekunder adalah data yang
dikumpulkan dari sumber yang telah dipublikasikan dalam bentuk apapun. Data primer yang
digunakan pada penelitian ini adalah struktur organisasi Sekolah Menengah Pertama yang
didapatkan dari studi dokumen mengenai Pendidikan. Selanjutnya untuk data sekunder yaitu
prosedur atau serangkaian kegiatan yang terjadi di sekolah yang sesuai dengan 8 Standar
Nasional Pendidikan.
Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif
kualitatif dengan cara menentukan titik-titik keputusan yang terjadi dalam prosedurprosedur kegiatan di sekolah dan memberikan penjelasan terhadap setiap titik keputusan.
Titik-titik keputusan didapatkan dari menganalisis prosedur atau proses bisnis yang terjadi
di sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan tentang alasan prosedur tersebut
menjadi sebuah titik keputusan, tipe pengambilan keputusan, kriteria pengambilan
keputusan, serta Standar Nasional Pendidikan yang mencakup titik keputusan pada prosedur
tersebut. Dalam [4], analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif di mana
analisis deskriptif merupakan teknik menganalisis data berdasarkan faktor-faktor pendukung
objek penelitian. Sedangkan analisis kualitatif adalah teknik menganalisis data yang
berhubungan dengan ide atau pendapat subjek terhadap objek penelitian yang tidak dapat
diukur dengan angka.
Identifikasi Metode Kecerdasan Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah sebuah pendekatan sistematis yang
mengumpulkan fakta-fakta dari sebuah masalah, menentukan alternatif solusi yang
mungkin, dan mengambil tindakan yang dinilai sebagai tindakan yang tepat [5]. Persoalan
yang rumit kerap kali dihadapi oleh pengambil keputusan dikarenakan data dan kriteria yang
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kompleks dan diharuskan untuk menggunakan sebuah metode yang mampu memecahkan
masalah dengan efektif.
Pada penelitian ini, titik keputusan yang telah didapatkan dari proses analisis data
memerlukan sebuah metode pengambilan keputusan untuk membangun arsitektur
kecerdasan pengambilan keputusan di sekolah. Setiap titik keputusan memiliki tipe
pengambilan keputusan dan kriteria yang berbeda, sehingga metode pengambilan keputusan
yang diperlukan juga berbeda. Identifikasi pasangan titik keputusan dengan metode
pengambilan keputusan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi
dokumen penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem pengambilan keputusan untuk
titik keputusan yang sejenis. Sehingga dapat ditentukan metode yang sesuai untuk masingmasing titik keputusan.
Pembuatan Arsitektur Kecerdasan Sistem Pengambilan Keputusan
Arsitektur kecerdasan buatan sistem pengambilan keputusan merupakan desain atau
rancangan sistem kecerdasan yang dapat digunakan dalam banyak pengambilan keputusan
yang terdiri dari banyak metode pengambilan keputusan. Arsitektur menyiratkan sebuah
perencanaan yang dituangkan dalam bentuk gambar atau bagan dari sistem [6]. Pembuatan
arsitektur dilakukan untuk mengetahui sistem pengambilan keputusan yang dapat diterapkan
pada sekolah secara menyeluruh, mengingat sekolah memiliki banyak titik keputusan pada
setiap standar atau prosedur kegiatan. Dengan adanya arsitektur kecerdasan buatan sistem
pengambilan keputusan, diharapkan sekolah dapat mengimplementasikan sistem
pengambilan keputusan dengan mudah untuk membantu sekolah dalam menjalankan
prosedur yang memiliki titik keputusan di dalamnya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Menganalisis Titik Keputusan pada Proses Bisnis Sekolah
1. Standar Isi
a. Penentuan metode pembelajaran.
Titik keputusan ini menghasilkan keputusan metode pembelajaran presentasi
kelompok atau guru memberi penjelasan materi kepada siswa. Data yang
digunakan dalam mengambil keputusan adalah tujuan pembelajaran seperti
pemahaman siswa, kemampuan siswa dalam menerapkan, atau kemampuan
siswa dalam analisis, serta jenis materi pembelajaran seperti materi fakta
(pelajaran Sejarah), materi konsep (pelajaran Biologi), materi prinsip (pelajaran
Fisika), materi prosedur (pelajaran TIK), atau materi sikap (pelajaran Geografi).
b. Pemilihan sumber belajar.
Sumber belajar yang menjadi keputusan akhir adalah berupa internet atau
buku (LKS). Keputusan ini dilihat dari data inputan berupa metode pembelajaran,
yaitu presentasi atau menerima penjelasan dari guru, serta jenis kegiatan
pembelajaran, yaitu berupa pendalaman materi atau praktikum.
c. Penentuan pekan aktif dan hari libur.
Data dari kalender pendidikan pemerintah berupa jumlah hari aktif, jumlah
hari libur, dan jumlah hari besar tidak libur menjadi acuan dalam menentukan
pekan aktif dan hari libur sekolah dan menghasilkan keputusan hari libur sekolah
mengikuti hari libur keagamaan atau menentukan hari libur sendiri sesuai dengan
kebijakan sekolah.
d. Penentuan persentase pembagian nilai.
Persentase penilaian akhir dapat berupa tugas 10%, ulangan harian 30%, UTS
20%, UAS 40%, atau berupa tugas 20%, ulangan harian 20%, UTS 30%, UAS
30%. Keputusan akhir dapat ditentukan dengan mempertimbangkan Kriteria
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Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu jumlah kompetensi dasar (KD), nilai aspek
kompleksitas siswa, nilai aspek daya dukung siswa, dan nilai aspek intake siswa.
e. Penentuan porsi waktu kegiatan sekolah.
Keputusan yang diambil dari titik keputusan ini adalah kegiatan sekolah
dilaksanakan sebanyak 1x seminggu, 2x seminggu, atau lebih dari 2x seminggu.
Data inputan untuk menentukan keputusan adalah berupa jenis kegiatan sekolah
dan kalender pendidikan sekolah.
Standar Proses
a. Penghargaan guru tingkat kabupaten.
Guru yang diajukan oleh sekolah untuk mengikuti seleksi guru berprestasi
tingkat kabupaten akan mengikuti seleksi yang menghasilkan nilai sebagai
penentuan apakah guru tersebut lolos atau tidak lolos menjadi guru berprestasi
tingkat kabupaten.
b. Penghargaan guru tingkat provinsi.
Sama dengan tingkat kabupaten, penghargaan guru berprestasi tingkat
provinsi juga melalui seleksi yang menghasilkan nilai sebagai data inputan untuk
menentukan apakah guru tersebut lolos atau tidak lolos.
Standar Kompetensi Lulusan
a. Rekrutmen anggota OSIS.
Kriteria yang diperlukan dalam rekrutmen anggota OSIS adalah nilai tes
seleksi, nilai pelajaran, dan jumlah sertifikat yang dimiliki oleh calon anggota
OSIS. Keputusan yang dihasilkan adalah lolos atau tidak lolos.
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Rekrutmen tenaga pendidik.
Sekolah memiliki kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk merekrut tenaga
pendidik. Nilai-nilai yang dikumpulkan dari calon tenaga pendidik antara lain
nilai kompetensi, nilai tes, dan nilai sertifikat sebagai tenaga ahli pada bidang
tertentu. Hasil akumulasi nilai tersebutlah yang dapat menentukan calon tenaga
pendidik lolos atau tidak.
b. Evaluasi kinerja tenaga pendidik.
Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan keputusan apakah kinerja tenaga
pendidik sudah baik atau belum. Data input yang digunakan untuk mengevaluasi
kinerja tenaga pendidik antara lain data observasi pihak yang berhubungan
langsung dengan tenaga pendidik serta dari tenaga pendidik itu sendiri.
Keputusan yang dihasilkan berupa rentang ukuran kualitas kinerja dari sangat
kurang, kurang, cukup, baik, dan sangat baik.
c. Evaluasi kinerja tenaga administrasi dan perpustakaan.
Tenaga administrasi dan perpustakaan juga memerlukan evaluasi untuk
mengetahui seberapa baik kinerja selama bertugas. Keputusan yang dihasilkan
berupa rentang predikat kinerja dari sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan
sangat baik. Data yang digunakan berasal dari observasi pihak terkait.
d. Pemberian reward kepada tenaga pendidik berprestasi.
Setelah dilakukan evaluasi dari masing-masing tenaga pendidik,
perangkingan dilakukan untuk menentukan reward yang diterima dari sekolah.
Data yang diolah untuk mendapatkan keputusan berupa ranking adalah nilai dari
kriteria yang telah ditetapkan oleh sekolah.
Standar Sarana dan Prasarana
a. Pengadaan perlengkapan sekolah.
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Pengadaan perlengkapan sekolah memerlukan persetujuan dari sekolah
sehingga sekolah perlu memutuskan apakah pengadaan barang perlu dilakukan
atau tidak dengan memperhatikan jumlah perlengkapan yang tersisa serta alokasi
atau kebutuhan perlengkapan pada masing-masing ruangan atau aktivitas.
6. Standar Pengelolaan
a. Pengelolaan anggaran.
Titik ini menghasilkan keputusan berupa alokasi anggaran yang diperlukan
oleh sekolah. Data input yang digunakan untuk menentukan alokasi adalah
kebutuhan sekolah dan kebutuhan biaya kegiatan sekolah.
b. Penugasan tenaga administrasi untuk melayani permintaan informasi.
Pelayanan informasi perlu dijadwalkan agar sekolah dapat menyediakan
informasi terbaru setiap harinya. Penjadwalan ini memerlukan data input berupa
jenis informasi dan waktu pelaksanaan pelayanan informasi.
7. Standar Pembiayaan
a. Penyusunan RKT dan RKAS.
Titik keputusan pada penyusunan RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan
RKAS (Rancangan Kegiatan dan Anggaran Sekolah) menghasilkan dua macam
keputusan, yaitu disetujui oleh dewan pendidik atau ditolak oleh dewan pendidik.
Keputusan ini dipertimbangkan dari tiga hal, yaitu keadaan sekolah sekarang,
keadaan sekolah yang diharapkan, dan selisih atau kesenjangan antara keadaan
sekolah sekarang dengan keadaan sekolah yang diharapkan.
b. Penyusunan dana program sekolah.
Penyusunan dana program sekolah menghasilkan nominal dana yang
diperlukan untuk pengadaan program sekolah. Data input yang digunakan untuk
mengambil keputusan ini adalah jenis program sekolah, rincian program, serta
dana setiap kebutuhan program.
c. Penyusunan biaya pendidikan.
Titik keputusan mengenai penyusunan biaya pendidikan memiliki data input
berupa rincian kebutuhan pendidikan per semester dan dana kebutuhan per
semester. Data tersebut akan menentukan nominal biaya pendidikan yang perlu
dibayarkan oleh siswa.
8. Standar Penilaian
a. Penilaian siswa.
Penilaian siswa dilakukan guna mengukur kemampuan siswa dalam
mengikuti proses pembelajaran. Dalam penilaian siswa, keputusan yang
dihasilkan berupa sesuai KKM dan remedial. Data yang digunakan untuk
menentukan kelulusan adalah nilai ujian, nilai sikap, serta karakteristik dari mata
pelajaran.
Menentukan Metode Sistem Pengambil Keputusan
Sistem kecerdasan pengambilan keputusan akan diimplementasikan pada titik-titik
keputusan yang terdapat pada sekolah. Maka dari itu diperlukan analisis titik-titik keputusan
yang terjadi pada proses bisnis sekolah sesuai dengan SNP, serta memberikan metode
pengambilan keputusan yang paling efektif untuk masing-masing jenis keputusan. Hasil
analisis dan penentuan metode ini ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil analisis titik keputusan serta metode SPK yang digunakan
No

Titik Keputusan

Metode SPK yang
Digunakan

Referensi
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Standar Isi

1.

Penentuan
metode
pembelajaran

2.

Pemilihan
sumber belajar

3.

Penentuan pekan
aktif dan hari
libur

4.

5.

Penentuan
persentase
pembagian nilai

Penentuan porsi
waktu kegiatan
sekolah

Analytic Hierarchy
Process (AHP)

Penelitian sebelumnya [1] menggunakan metode AHP
dalam Pemilihan Metode Pembelajaran dengan
kriteria yang terdiri dari integritas pengajar,
kemampuan siswa, konsep pembelajaran, media
pembelajaran, hingga tujuan belajar.

TOPSIS

Penelitian [2] menggunakan metode TOPSIS dalam
Pemilihan Media Pembelajaran Online dengan kriteria
yaitu penggunaan data internet, kemudahan akses,
kapasitas pengguna, batas waktu akses dan interaksi
visual.

TOPSIS

Penelitian [3] menggunakan metode TOPSIS dalam
penelitianya tentang SPK penentuan cuti pegawai.
Kriteria yang digunakan berdasarkan jenis cuti dan
kriteria lain yang berkaitan dengan kepentingan cuti
seperti nomor urut cuti.

Fuzzy

Menurut
penelitian
[4]
metode
Fuzzy
direkomendasikan karena metode ini dapat
mengalokasikan data ke dalam masing-masing cluster
yang merujuk pada pembagian rasio. Dalam kasus ini
rasio adalah representasi dari persentase pembagian
nilai.

Simple Additive
Weighting (SAW)

Penelitian sebelumnya [5] menggunakan metode
SAW dalam penelitiannya tentang SPK penjadwalan
laboratorium. Kriteria yang digunakan adalah
ketersediaan asisten laboratorium, ketersediaan
praktikan, tahun angkatan asisten laboratorium, tahun
angkatan praktikan, jeda waktu asisten laboratorium,
jeda waktu praktikan.

Weighted Product
(WP), Simple Additive
Weighting (SAW)

Penelitian [6] menggunakan metode Weighted
Product (WP) dalam SPK Seleksi Penerimaan
Tunjangan Profesi Guru Di Kabupaten Ngawi.
Penelitian sebelumnya [7] menggunakan metode
SAW mengolah data guru yang diambil dari data
pemilihan guru berprestasi di Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali dengan
kriteria penilaian yang diambil dari Buku Pedoman
Pemilihan Guru Berprestasi, yaitu portofolio, tes
tertulis, karya tulis ilmiah, dan wawancara.

Preferences Selection
Index (PSI), Simple
Additive Weighting
(SAW)

Penelitian [8] menggunakan metode dengan kriteria
penilaian yang terdiri dari tes tertulis, unjuk
kerja/karya tulis ilmiah, wawancara, dan portofolio.
Penelitian [9], menggunakan metode SAW dengan
kriteria yang sama dengan Syahputra dkk. yang
berdasarkan pada pedoman pemilihan guru PNS
berprestasi, diantaranya tes tertulis, unjuk kerja/karya
tulis ilmiah, wawancara, dan portofolio.

Standar Proses

6.

7.

Penghargaan
guru tingkat
kabupaten

Penghargaan
guru tingkat
provinsi
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Standar Kompetensi Kelulusan

8.

Rekrutmen
anggota OSIS

Fuzzy, Simple Additive
Weighting (SAW),
Analytic Hierarchy
Process (AHP)

Penelitian terdahulu [10] menggunakan metode Fuzzy
untuk penerimaan pengurus osis berdasarkan
berdasarkan data nilai rata-rata rapor, kelas,
pengalaman berorganisasi dan hasil interview.
Seperti pada penelitian [11] menggunakan metode
SAW dalam menentukan ketua OSIS dengan kriteria
yaitu Mempunyai Visi-Misi yang berkualitas, Tes
Wawancara, Tes Akademik dan Keaktifan dalam
Berorganisasi.
Serta penelitian [12] yang menggunakan metode AHP
dengan kriteria nilai rapor, tes psikologi, tes visi misi
dan tes wawancara.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

9.

Rekrutmen
tenaga pendidik

TOPSIS, Analytic
Hierarchy Process
(AHP)

Penelitian [13], menggunakan metode topsis dengan
kriteria antara lain jenjang pendidikan, waktu
pengalaman bekerja, kegiatan penunjang, sertifikat
pendukung dan prestasi.
Penelitian terdahulu [14] menggunakan metode AHP
dengan kriteria yang direpresentasikan ke dalam tiga
kriteria utama. Jamil dkk. menjelaskan tiga kriteria
utama antara lain adalah kualifikasi akademik,
wawancara dan tes langsung mengajar. Kriteria
kualifikasi akademik, menurut Jamil dkk. terdiri dari
beberapa sub kriteria seperti pendidikan akhir, IPK,
relevansi jurusan, dsb.

10.

Evaluasi kinerja
tenaga pendidik

Simple Additive
Weighting (SAW)

[15] dalam penelitiannya tentang SPK penilaian guru
menggunakan metode SAW dengan kriteria antara
lain kualitas hasil kerja, tepat waktu, prakarsa dan
kerjasama.

11.

Evaluasi kinerja
tenaga
administrasi dan
perpustakaan

Analytic Hierarchy
Process (AHP)

Penelitian [16] tentang monitoring dan evaluasi
kinerja pegawai menggunakan metode AHP dengan
kriteria disiplin kerja, disiplin administrasi, keandalan,
kedewasaan dan integritas pribadi serta beberapa
kriteria lain.

12.

Pemberian
reward kepada
tenaga pendidik
berprestasi

Preference Selection
Index (PSI)

Penelitian terdahulu [17] tentang pemberian reward
kepada karyawan menggunakan metode Preference
Selection Index (PSI) dengan kriteria berupa tanggung
jawab, komunikasi, perilaku, kinerja, dan kehadiran.

Standar Sarana dan Prasarana

13.

Pengadaan
perlengkapan
sekolah

Standar Pengelolaan

Analytic Hierarchy
Process (AHP)

Penelitian terdahulu [18] tentang SPK Pengalokasian
Anggaran Biaya Sarana dan Prasarana Sekolah,
menggunakan metode AHP. Kriteria yang digunakan
adalah ketersediaan dana, tingkat urgensi, masa
penggunaan dan durasi pengerjaan.
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14.

15.
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Pengelolaan
anggaran.

Penugasan tenaga
administrasi
untuk melayani
permintaan
informasi
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Simple Additive
Weighting (SAW)

Menurut [19] penggunaan metode SAW dapat
memberikan keputusan yang lebih optimal dalam
pengelolaan anggaran karena keputusan ditentukan
berdasarkan nilai bobot yang dihasilkan dari
perhitungan matriks pada kriteria yang telah
ditentukan.

Hungarian dan
Permutasi

Penelitian [20] memilih metode Hungarian untuk
menghasilkan nilai optimal, sedangkan metode
permutasi dipilih untuk menghasilkan jumlah solusi
optimal yang berjumlah lebih dari satu jika
memungkinkan.Metode Hungarian memodifikasi
kolom dan baris dalam matriks efektivitas sampai
muncul sebuah komponen nol (0) tunggal pada setiap
kolom dan baris yang dapat dipilih sebagai alokasi
penugasan. Kemudian metode permutasi baik dalam
memberikan kombinasi solusi, sehingga dapat
diperoleh solusi optimal yang berjumlah lebih dari
satu

Simple Additive
Weighting (SAW)

Menurut [19] penggunaan metode SAW dapat
memberikan keputusan yang lebih optimal dalam
pengelolaan anggaran karena keputusan ditentukan
berdasarkan nilai bobot yang dihasilkan dari
perhitungan matriks pada kriteria yang telah
ditentukan.

Simple Additive
Weighting (SAW)

Menurut [19] juga penggunaan metode SAW dapat
memberikan keputusan yang lebih optimal dalam
pengelolaan anggaran karena keputusan ditentukan
berdasarkan nilai bobot yang dihasilkan dari
perhitungan matriks pada kriteria yang telah
ditentukan.

Simple Additive
Weighting (SAW)

Menurut [21] metode SAW merupakan metode untuk
menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif
berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan
dengan melakukan perangkingan. Oleh karena itu
diharapkan metode tersebut, diharapkan dapat
memberikan keputusan nilai biaya SPP yang adil bagi
setiap siswa.

Simple Additive
Weighting (SAW)

Proses keputusan sekolah seringkali terjadi
kecurangan atau kesalahan hitung sehingga
pengambilan keputusan dirasa kurang akurat, oleh
karena itu dibangun sebuah sistem pendukung
keputusan dengan menerapkan metode Simple
Additive Weighting untuk mendapatkan hasil yang
lebih akurat dan juga memudahkan pihak sekolah
dalam menentukan kelulusan [22].

Standar Pembiayaan

16.

17.

18.

Penyusunan RKT
dan RKAS

Penyusunan dana
program sekolah

Penyusunan
biaya pendidikan
(SPP)

Standar Penilaian

19.

Penilaian siswa

Membuat Arsitektur Kecerdasan Buatan Sistem Pengambilan Keputusan
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Arsitektur Sistem Kecerdasan Pengambilan Keputusan di Sekolah memiliki beberapa
komponen. Komponen pada arsitektur menggambarkan hubungan antara titik keputusan
dengan metode-metode SPK. Titik-titik keputusan didapatkan dari prosedur-prosedur yang
berlaku dalam proses bisnis sekolah. Arsitektur dirancang agar sesuai dengan kebutuhan
SPK di setiap tingkat sistem pendidikan di sekolah. Dengan demikian realisasi maksimal
penggunaan sistem kecerdasan dalam layanan SPK. Arsitektur diilustrasikan seperti pada
Gambar 1.

Gambar 1. Skema SPK dalam Sistem Pendidikan di Sekolah

KESIMPULAN
Analisis titik keputusan dilakukan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Terdapat 19
titik keputusan yang telah dipaparkan beserta metode yang relevan untuk membangun Sistem
Pendukung Keputusan. Berdasarkan 19 titik keputusan yang ada, dibangun sebuah arsitektur
kecerdasan pengambilan keputusan yang dapat diimplementasikan pada proses bisnis yang ada di
sekolah.
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