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SMK telah menerapkan pembelajaran yang m
Kurikulum SMK edisi 1999. Didalam kurikulum SMK Edisi 1999 terdapat mata pelajaran Komputer yang 
masuk didalam Kelompok Mata Pelajaran Adaptif dan diberikan kepada semua Program Keahlian. Pada 
tahun 2004 dengan diberlakukannya kurikulum Edisi 2004, Mata Pelajaran Komputer diganti dengan Mata 
Pelajaran Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) dimana didalam Mata Pelajaran 
KKPI ini terjadi pengembangan materi kepada penguasaan Pengelolaan Info
Standar Isi Mata Pelajaran KKPI Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMK mengandung substansi materi 
yang sama dengan kurikulum SMK edisi 2004. Mengikuti perkembangan kurikulum TI untuk SMK di 
Pangkalpinang sekarang telah berdiri
berprodi TI ini menarik banyak minat lulusan SMP yang ingin mengusai ilmu TI dan segera siap pakai 
dalam dunia kerja. Untuk menentukan SMK mana yang menjadi favorit dari SMKN1, SMKN2,  dan SMK 
Bhakti, maka dibuatlah beberapa kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur. Untuk memilih SMK berprodi TI 
favorit di Pangkalpinang ini dengan 3 level kriteria. Adapun level 1 kriteria siswa TI, Infrastruktur, Lokasi, 
dan Pendidikan. Level 2 terdiri dari 14 krite
berprodi TI favorit di Pangkalpinang
tool menggunakan Expert Choice 2000. Hasil pemilihan ini menghasilkan 
favorit di Pangkalpinang dengan bobot 0,415 atau 41,5%. Sedangkan kriteria yang paling penting menurut 
para responden adalah Pendidikan dengan bobot 39,5%. 
 
Kata kunci : SMK berprodi TI, Analitical Hierarchy Process, Expert Choice 2000.
 
 
1. PENDAHULUAN 
 

Semua lembaga berusaha memanfaatkan kehadiran teknologi informasi karena kehadirannya dirasakan 
memberikan banyak manfaat, tidak terkecuali bidang pendidikan.
pengintegrasian TIK ke dalam proses pembelajaran memiliki tiga tujuan utama: 

1)  untuk membangun ”knowledge
(problem solving), kemampuan berkomunikasi, kemampuan men
informasi, mengubahnya menjadi pengetahuan baru dan mengkomunikasikannya kepada 
oranglain; 

2)  untuk mengembangkan keterampilan menggunakan TIK (
3)  untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pembelaja

 
Berkembangnya SMK TIK juga terasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Khususnya di 

Kotamadya Pangkalpinang saat ini telah berdiri tiga SMK TIK yaitu SMKN 1, SMKN 2, dan SMK PGRI. 
Hadirnya tiga SMK TIK ini memberikan alternative pilihan bagi siswa
Pangkalpinang khususnya maupun Bangka Belitung khususnya. Ketiga SMK TIK ini mempunyai kelebihan 
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Abstrak 
 

SMK telah menerapkan pembelajaran yang menerapkan TIK sejak tahun 1999 dengan diberlakukannya 
Kurikulum SMK edisi 1999. Didalam kurikulum SMK Edisi 1999 terdapat mata pelajaran Komputer yang 
masuk didalam Kelompok Mata Pelajaran Adaptif dan diberikan kepada semua Program Keahlian. Pada 

4 dengan diberlakukannya kurikulum Edisi 2004, Mata Pelajaran Komputer diganti dengan Mata 
Pelajaran Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) dimana didalam Mata Pelajaran 
KKPI ini terjadi pengembangan materi kepada penguasaan Pengelolaan Informasi. Demikian juga dengan 
Standar Isi Mata Pelajaran KKPI Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMK mengandung substansi materi 
yang sama dengan kurikulum SMK edisi 2004. Mengikuti perkembangan kurikulum TI untuk SMK di 
Pangkalpinang sekarang telah berdiri tiga SMK yang mempunyai program studi TI. Adanya tiga SMK 
berprodi TI ini menarik banyak minat lulusan SMP yang ingin mengusai ilmu TI dan segera siap pakai 

Untuk menentukan SMK mana yang menjadi favorit dari SMKN1, SMKN2,  dan SMK 
ti, maka dibuatlah beberapa kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur. Untuk memilih SMK berprodi TI 

favorit di Pangkalpinang ini dengan 3 level kriteria. Adapun level 1 kriteria siswa TI, Infrastruktur, Lokasi, 
dan Pendidikan. Level 2 terdiri dari 14 kriteria, sedangkan level 3 alternatif ada 3.
berprodi TI favorit di Pangkalpinang ini penulis menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan 
tool menggunakan Expert Choice 2000. Hasil pemilihan ini menghasilkan SMKN1 sebagai SMK berpro
favorit di Pangkalpinang dengan bobot 0,415 atau 41,5%. Sedangkan kriteria yang paling penting menurut 
para responden adalah Pendidikan dengan bobot 39,5%.  

, Analitical Hierarchy Process, Expert Choice 2000. 

Semua lembaga berusaha memanfaatkan kehadiran teknologi informasi karena kehadirannya dirasakan 
memberikan banyak manfaat, tidak terkecuali bidang pendidikan. UNESCO (2002) menyatakan bahwa 
pengintegrasian TIK ke dalam proses pembelajaran memiliki tiga tujuan utama:  

knowledge-based society habits” seperti kemampuan memecahkan masalah 
), kemampuan berkomunikasi, kemampuan mencari, mengoleh/mengelola 

informasi, mengubahnya menjadi pengetahuan baru dan mengkomunikasikannya kepada 

untuk mengembangkan keterampilan menggunakan TIK (ICT literacy);  dan 
untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran.  

Berkembangnya SMK TIK juga terasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Khususnya di 
Kotamadya Pangkalpinang saat ini telah berdiri tiga SMK TIK yaitu SMKN 1, SMKN 2, dan SMK PGRI. 
Hadirnya tiga SMK TIK ini memberikan alternative pilihan bagi siswa – siswa lulusan SMP di lingkungan 
Pangkalpinang khususnya maupun Bangka Belitung khususnya. Ketiga SMK TIK ini mempunyai kelebihan 
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enerapkan TIK sejak tahun 1999 dengan diberlakukannya 
Kurikulum SMK edisi 1999. Didalam kurikulum SMK Edisi 1999 terdapat mata pelajaran Komputer yang 
masuk didalam Kelompok Mata Pelajaran Adaptif dan diberikan kepada semua Program Keahlian. Pada 

4 dengan diberlakukannya kurikulum Edisi 2004, Mata Pelajaran Komputer diganti dengan Mata 
Pelajaran Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) dimana didalam Mata Pelajaran 

rmasi. Demikian juga dengan 
Standar Isi Mata Pelajaran KKPI Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMK mengandung substansi materi 
yang sama dengan kurikulum SMK edisi 2004. Mengikuti perkembangan kurikulum TI untuk SMK di 

program studi TI. Adanya tiga SMK 
berprodi TI ini menarik banyak minat lulusan SMP yang ingin mengusai ilmu TI dan segera siap pakai 

Untuk menentukan SMK mana yang menjadi favorit dari SMKN1, SMKN2,  dan SMK 
ti, maka dibuatlah beberapa kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur. Untuk memilih SMK berprodi TI 

favorit di Pangkalpinang ini dengan 3 level kriteria. Adapun level 1 kriteria siswa TI, Infrastruktur, Lokasi, 
ria, sedangkan level 3 alternatif ada 3. Dalam memilih SMK 

ini penulis menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan 
SMKN1 sebagai SMK berprodi TI 

favorit di Pangkalpinang dengan bobot 0,415 atau 41,5%. Sedangkan kriteria yang paling penting menurut 

Semua lembaga berusaha memanfaatkan kehadiran teknologi informasi karena kehadirannya dirasakan 
UNESCO (2002) menyatakan bahwa 

seperti kemampuan memecahkan masalah 
cari, mengoleh/mengelola 

informasi, mengubahnya menjadi pengetahuan baru dan mengkomunikasikannya kepada 

);  dan  

Berkembangnya SMK TIK juga terasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Khususnya di 
Kotamadya Pangkalpinang saat ini telah berdiri tiga SMK TIK yaitu SMKN 1, SMKN 2, dan SMK PGRI. 

siswa lulusan SMP di lingkungan 
Pangkalpinang khususnya maupun Bangka Belitung khususnya. Ketiga SMK TIK ini mempunyai kelebihan 
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dan kelemahan masing – masing. Ada beberapa kriteria yang penulis gunakan untuk menentukan SMK TIK 
manakah yang paling favorit di lingkungan Kotamadya Pangkalpinang.

 
2. PERTIMBANGAN YANG DI

PANGKALPINANG 
Perkembangan tahun – tahun selanjutnya membuktikan bahwa alumnus SMK yang berprodi TIK dapat 

dengan segera diserap oleh pasar yang tenga
Kabupaten/ Kotamadya menjadi Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Selanjutnya adalah ada beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam memilih manakah SMK 
berprogram studi TIK paling favorit di Kotamadya Pangkalpinang. Dari hasil riset 
utama yaitu Siswa TI, Infrastruktur

Dengan adanya beberapa kriteria, memilih SMK berprogram studi TI favorit di Pangkalpinang tidak lagi 
menjadi sederhana. Ketika memilih menjadi sulit, maka perlu alat
diambil kelak adalah pilihan yang terbaik. Sal
untuk memilih sesuatu dengan multi kriteria adalah 
Expert Choice 2000.   
 
3. AHP 
a. Perlunya Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan 
Kemungkinan kedua adalah tujuan pengambilan keputusan dapat bersifat ganda dalam arti bahwa satu 
keputusan yang diambil sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih.

Dalam setiap pengambilan keputusa
lingkungan, dimana salah satu karakteristiknya yang paling menyulitkan dalam proses pengambilan 
keputusan adalah ketidakpastian (Uncertainty)
penting untuk membantu para pengambil keputusan dan mengambil keputusan
 
b. Model pengambilan keputusan

Model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru 
(jika perlu). Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan
penggunaan model secara cepat dan benar.
lain sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui apakah hubungan yang bersifat tunggal dari unsur
terhadap masalah yang akan dipecahkan diselesaikan itu.

2) Untuk memperjelas (secara eksplisit) mengenai hubungan signifikan diantara unsur
3) Untuk merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan

biasanya dinyatakan dalam bentuk matematika.
4) Untuk memberikan pengelolaan terhadap pengambilan keputusan.

 
Pembuatan dan penggunaan model dapat memberikan kerangka pengelolaan dalam pengambilan 

keputusan. Sebagian besar masalah dalam pengambilan keputusan tidak terstruktur a
1) Ketidakpastian.  
2) Inkonsistensi. 
3) Multi-kriteria keputusan. 
4) Keputusan ketidakstabilan. 

 
c. Menggunakan AHP sebagai model pengambilan keputusan

Menurut Syaipullah [Syaifullah 2010] 
AHP (Analytical Hierarchy Process
dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung
faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki,
sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana 
level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah h
level terakhir dari alternatif. AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan 
metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut : 
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masing. Ada beberapa kriteria yang penulis gunakan untuk menentukan SMK TIK 
it di lingkungan Kotamadya Pangkalpinang. 

PERTIMBANGAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMILIH SMK TIK DI KOTAMAD

tahun selanjutnya membuktikan bahwa alumnus SMK yang berprodi TIK dapat 
dengan segera diserap oleh pasar yang tengah berkembang pesat seiring dengan perubahan status daerah dari 

Kotamadya menjadi Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  
Selanjutnya adalah ada beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam memilih manakah SMK 

orit di Kotamadya Pangkalpinang. Dari hasil riset terdapat 4 (em
nfrastruktur, Lokasi, dan Pendidikan.  

Dengan adanya beberapa kriteria, memilih SMK berprogram studi TI favorit di Pangkalpinang tidak lagi 
Ketika memilih menjadi sulit, maka perlu alat bantu memilih, agar alternatif

diambil kelak adalah pilihan yang terbaik. Salah satu model pengambilan keputusan yang dapat digunakan 
untuk memilih sesuatu dengan multi kriteria adalah Analitical Hierarchy Process 

Perlunya Pengambilan Keputusan 
Pengambilan keputusan merupakan pemilihan diantara beberapa alternatif pemecahan masalah. 

Kemungkinan kedua adalah tujuan pengambilan keputusan dapat bersifat ganda dalam arti bahwa satu 
keputusan yang diambil sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih. 

Dalam setiap pengambilan keputusan para pengambil keputusan akan selalu berhadapan dengan 
lingkungan, dimana salah satu karakteristiknya yang paling menyulitkan dalam proses pengambilan 

(Uncertainty), untuk itu maka model pengambilan keputusan sangatlah 
penting untuk membantu para pengambil keputusan dan mengambil keputusan 

Model pengambilan keputusan 
Model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru 

(jika perlu). Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan  suatu proses berurutan yang memerlukan 
penggunaan model secara cepat dan benar. Pentingnya model dalam suatu pengambilan keputusan, antara 

Untuk mengetahui apakah hubungan yang bersifat tunggal dari unsur-unsur itu ada relevansinya 
rhadap masalah yang akan dipecahkan diselesaikan itu. 

Untuk memperjelas (secara eksplisit) mengenai hubungan signifikan diantara unsur
Untuk merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan-hubungan antar variabel. Hubungan ini 

dalam bentuk matematika. 
Untuk memberikan pengelolaan terhadap pengambilan keputusan. 

Pembuatan dan penggunaan model dapat memberikan kerangka pengelolaan dalam pengambilan 
Sebagian besar masalah dalam pengambilan keputusan tidak terstruktur adalah masalah seperti:

Menggunakan AHP sebagai model pengambilan keputusan  
[Syaifullah 2010] dalam naskah internetnya yang berjudul 

Analytical Hierarchy Process) menyatakan AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang 
dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi 
faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki, menurut Saaty (1993), hirarki didefinisikan 
sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana 
level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah h

AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan 
alasan sebagai berikut :  
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masing. Ada beberapa kriteria yang penulis gunakan untuk menentukan SMK TIK 

H SMK TIK DI KOTAMADYA 

tahun selanjutnya membuktikan bahwa alumnus SMK yang berprodi TIK dapat 
h berkembang pesat seiring dengan perubahan status daerah dari 

Selanjutnya adalah ada beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam memilih manakah SMK 
terdapat 4 (empat) kriteria 

Dengan adanya beberapa kriteria, memilih SMK berprogram studi TI favorit di Pangkalpinang tidak lagi 
bantu memilih, agar alternatif pilihan yang 

ah satu model pengambilan keputusan yang dapat digunakan 
 (AHP) dengan tool-nya 

pemilihan diantara beberapa alternatif pemecahan masalah. 
Kemungkinan kedua adalah tujuan pengambilan keputusan dapat bersifat ganda dalam arti bahwa satu 

n para pengambil keputusan akan selalu berhadapan dengan 
lingkungan, dimana salah satu karakteristiknya yang paling menyulitkan dalam proses pengambilan 

ntuk itu maka model pengambilan keputusan sangatlah 

Model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru 
uatu proses berurutan yang memerlukan 

Pentingnya model dalam suatu pengambilan keputusan, antara 

unsur itu ada relevansinya 

Untuk memperjelas (secara eksplisit) mengenai hubungan signifikan diantara unsur-unsur itu. 
hubungan antar variabel. Hubungan ini 

Pembuatan dan penggunaan model dapat memberikan kerangka pengelolaan dalam pengambilan 
dalah masalah seperti: 

nya yang berjudul Pengenalan Metode 
AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang 

keputusan ini akan menguraikan masalah multi 
menurut Saaty (1993), hirarki didefinisikan 

sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana 
level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga 

AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan 



 

1) Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuesi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkr
paling dalam.  

2) Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif 
yang dipilih oleh pengambil keputusan. 

3) Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan 
 

Selain kelebihannya, AHP juga memiliki kelemahan, berikut ini beberapa kelemahan AHP :
1) Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli 

sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang ahli, selain itu juga model men
jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru.

2) Model AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas 
kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. 

 
Pemilihan atau penyusunan prioritas dilakukan dengan suatu prosedur yang logis dan terstruktur. Secara 
garis besar, ada tiga tahapan AHP dalam penyusunan prioritas, yaitu :

1) Dekomposisi dari masalah; 
2) Penilaian untuk membandingkan elemen
3) Sintesis dari prioritas. 

 
Dalam melakukan penilaian / perbandingan, ahli yang mengembangk
sampai dengan 9. 
 

Tabel 1. Skala Penilaian/Perbandingan
Intensitas  

Kepentingannya 
1 Kedua elemen sama pentingnya

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting 
dari elemen yang lainnya

5 Elemen yang satu esensial atau sangan 
penting ketimbang elemen 

7 Satu elemen jelas lebih penting dari 
elemen yang lainnya

9 Satu elemen mutlak 
ketimbang elemen yang lainnya

2,4,6,8 Nilai 
yang berdekatan

Kebalikan  Jika untuk aktivitas i mendapat satu 
angka bila dibandingkan dengan suatu 
aktivitas j, maka j mempunyai nilai 
kebalikannya bila dibandingkan dengan 
aktivitas.

 
d. Expert Choice 2000 

Expert Choice 2000 adalah sebuah perangkat lunak yang mendukung 
perangkat keras yang memfasilitasi grup mambuat keputusan yang lebih efisien, analitis, dan yang dapat 
dibenarkan. Software ini memungkinkan interaksi 
on decisions. Aplikasi Area Expert Choice meliputi:

1) Resource Allocation (Alokasi sumber daya)
2) Vendor Selection (Seleksi 
3) Strategic Planning (Perencanaan Strategis)
4) HR Management (Manajemen SDM)
5) Risk Assessment (asesmen risiko).
6) Project Management (Manaje
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Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuesi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkr

Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif 
yang dipilih oleh pengambil keputusan.  
Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan 

kelebihannya, AHP juga memiliki kelemahan, berikut ini beberapa kelemahan AHP :
Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli 
sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang ahli, selain itu juga model men
jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. 
Model AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas 
kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk.  

prioritas dilakukan dengan suatu prosedur yang logis dan terstruktur. Secara 
garis besar, ada tiga tahapan AHP dalam penyusunan prioritas, yaitu : 

Penilaian untuk membandingkan elemen-elemen hasil dekomposisi; dan 

Dalam melakukan penilaian / perbandingan, ahli yang mengembangkan AHP mengunakan skala dari 1

Tabel 1. Skala Penilaian/Perbandingan 
Definisi Penjelasan

Kedua elemen sama pentingnya Dua elemen penyumbangnya sama 
besar pada sifat itu 

Elemen yang satu sedikit lebih penting 
dari elemen yang lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan 
dengan kuat menyokong satu 
elemen atas yang lainnya

Elemen yang satu esensial atau sangan 
penting ketimbang elemen yang lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan 
dengan kuat menyokong satu 
elemen atas yang lainnya

Satu elemen jelas lebih penting dari 
elemen yang lainnya 

Satu elemen dengan kuat disokong, 
dan dominannya telah terlihat 
dalam praktek 

Satu elemen mutlak lebih penting 
ketimbang elemen yang lainnya 

Bukti yang menyokong elemen 
yang satu atas yang lain memiliki 
tingkat penegasan tertinggi yang 
mungkin menguatkan.

Nilai – nilai diantara dua pertimbangan 
yang berdekatan 

Kompromi diperlukan antara dua 
pertimbangan 

Jika untuk aktivitas i mendapat satu 
angka bila dibandingkan dengan suatu 
aktivitas j, maka j mempunyai nilai 
kebalikannya bila dibandingkan dengan 
aktivitas. 

 

Expert Choice 2000 adalah sebuah perangkat lunak yang mendukung collaborative decision 
perangkat keras yang memfasilitasi grup mambuat keputusan yang lebih efisien, analitis, dan yang dapat 

ini memungkinkan interaksi real-time dari tim manajemen untuk mencapai 
Aplikasi Area Expert Choice meliputi: 

(Alokasi sumber daya) 
Seleksi Vendor) 
(Perencanaan Strategis) 

(Manajemen SDM) 
(asesmen risiko). 

(Manaje-men Proyek) 
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Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuesi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteria yang 

Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif 

Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan  

kelebihannya, AHP juga memiliki kelemahan, berikut ini beberapa kelemahan AHP : 
Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli 
sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang ahli, selain itu juga model menjadi tidak berarti 

Model AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas 

prioritas dilakukan dengan suatu prosedur yang logis dan terstruktur. Secara 

an AHP mengunakan skala dari 1 

Penjelasan 

penyumbangnya sama 

Pengalaman dan pertimbangan 
dengan kuat menyokong satu 
elemen atas yang lainnya 
Pengalaman dan pertimbangan 
dengan kuat menyokong satu 
elemen atas yang lainnya 
Satu elemen dengan kuat disokong, 
dan dominannya telah terlihat 

Bukti yang menyokong elemen 
yang satu atas yang lain memiliki 
tingkat penegasan tertinggi yang 
mungkin menguatkan. 
Kompromi diperlukan antara dua 

collaborative decision dan sistem 
perangkat keras yang memfasilitasi grup mambuat keputusan yang lebih efisien, analitis, dan yang dapat 

dari tim manajemen untuk mencapai consensus 



 

7) Benefit/Cost Analysis (Analisis 
 

Metode yang digunakan pada program Expert Choice adalah 
Expert Choice menyediakan struktur unt

1) Sebuah tool yang memfasilitasi kerjasama antara beberapa pihak yang berkepentingan
2) Analisis pengambil keputusan
3) Meningkatkan komunikasi 
4) Memberi keputusan yang lebih cepat
5) Dokumentasi proses pengambilan keput
6)  Sebuah konsensus keputusan
7) Keputusan akhir yang lebih baik dan dapat dibenarkan.

 
4. HASIL PENGOLAHAN DAT
a. Jenis Penelitian 

Berdasarkan jenis informasi yang dikelola, jenis penelitian ini adalah 
peneliti melakukan pengujian dari hipotesa dengan teknik
didapatkan dari kuisioner dengan menggunakan 
dan kemudian diuji dengan menggunakan 
 

b. Pemilihan Sampel 
Dalam pemilihan sampel, penulis mengambil data dari populasi yang terbatas (
menggunakan purposive sampling
tertentu. Responden yang diambil dalam pemilihan sampel ini adalah 
Pendidikan Kota Pangkalpinang, guru 
 

c. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara pengisian kuisioner untuk 
dengan tujuan penelitian, dalam hal ini item pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pokok 
permasalahan. 

 Kuisioner dibagikan dan dikumpulkan melalui 6 orang, dengan rincian, 2 orang dari Dinas Pendidikan, 3 
orang dari perwakilan masing-masing SMK, dan 1 orang dari masyarakat pengguna. 

 
d. Instrumentasi 
 Instrumentasi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. 

adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respons sesuai dengan 
permintaan penggunaan. Dalam menentukan prioritas langkah pilihan strategis untuk Menentukan SMK 
Berprogram Studi Favorit di Kotamadya Pangkalpinang ini d
dikelompokan ke dalam 3 (tiga) kriteria utama
Berprogram Studi TI Favorit di Kotamadya Pangkalpinang, disusun sebagai berikut 
SDM Input TI, (ii) Masuk PTN, 
Infrastruk-tur, (i) Gedung Memadai
Pendukung PBM, (iv) Ketersediaan Fasilitas Lab
Lingkungan, (iii) Kedekatan dengan Sekolah Sejenis.
Kuriulum TI,                      (iii) Ketersediaan Buku 

 
e. Teknik Analisis Data 

(1) Hasil Penelitian 
Sistem Pendukung Keputusan dalam Menentukan SMK Berprogram Studi Teknik Informatika 
Favorit di Pangkalpinang. Menghasilkan adalah hirarki yang diperoleh berdasarkan tahap 
di AHP : 

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011

4 

Analisis Manfaat / Biaya Analisis) 

Metode yang digunakan pada program Expert Choice adalah Analytic Hierarchy Process
Expert Choice menyediakan struktur untuk seluruh proses pengambilan keputusan, yaitu:

yang memfasilitasi kerjasama antara beberapa pihak yang berkepentingan
Analisis pengambil keputusan 
Meningkatkan komunikasi  
Memberi keputusan yang lebih cepat 
Dokumentasi proses pengambilan keputusan 
Sebuah konsensus keputusan 

Keputusan akhir yang lebih baik dan dapat dibenarkan. 

HASIL PENGOLAHAN DATA 

jenis informasi yang dikelola, jenis penelitian ini adalah Penelitian Kuantitaf
peneliti melakukan pengujian dari hipotesa dengan teknik-teknik statistik. Data statistik tersebut 
didapatkan dari kuisioner dengan menggunakan metode pendekatan Analitical Hierarchy Process
dan kemudian diuji dengan menggunakan tool atau software Expert Choice 2000. 

Dalam pemilihan sampel, penulis mengambil data dari populasi yang terbatas (limit population
purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dilakukan atas dasar pertimbangan 

iambil dalam pemilihan sampel ini adalah responden ahli yang berasal Dinas
Pendidikan Kota Pangkalpinang, guru – guru dari ketiga SMK, masyarakat pengguna. 

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara pengisian kuisioner untuk memperoleh data sesuai 
dengan tujuan penelitian, dalam hal ini item pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pokok 

Kuisioner dibagikan dan dikumpulkan melalui 6 orang, dengan rincian, 2 orang dari Dinas Pendidikan, 3 
masing SMK, dan 1 orang dari masyarakat pengguna. 

Instrumentasi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Angket (
adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respons sesuai dengan 

Dalam menentukan prioritas langkah pilihan strategis untuk Menentukan SMK 
Berprogram Studi Favorit di Kotamadya Pangkalpinang ini diusulkan 14 (empat belas) sub kriteria yang 
dikelompokan ke dalam 3 (tiga) kriteria utama. Rincian sub kriteria dalam strategi Menentukan SMK 
Berprogram Studi TI Favorit di Kotamadya Pangkalpinang, disusun sebagai berikut 

Masuk PTN, (iii) Penyerapan Dunia Usaha, (iv)  >= 95% Siswa TI Lulus UAN.
Gedung Memadai, (ii) Ketersediaan S/W Pendukung PBM, (iii
) Ketersediaan Fasilitas Lab-Lab TI. (3) Lokasi, (i) Fasilitas Transportasi

) Kedekatan dengan Sekolah Sejenis. (4) Pendidikan, (i) Ketersedi
Ketersediaan Buku – Buku TI di Perpustakaan.  

Sistem Pendukung Keputusan dalam Menentukan SMK Berprogram Studi Teknik Informatika 
Favorit di Pangkalpinang. Menghasilkan adalah hirarki yang diperoleh berdasarkan tahap 
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Analytic Hierarchy Process (AHP).  
uk seluruh proses pengambilan keputusan, yaitu: 

yang memfasilitasi kerjasama antara beberapa pihak yang berkepentingan 

Penelitian Kuantitaf, karena 
teknik statistik. Data statistik tersebut 

Analitical Hierarchy Process (AHP) 
.  

limit population) dengan 
yaitu pengambilan sampel dilakukan atas dasar pertimbangan 

responden ahli yang berasal Dinas 
guru dari ketiga SMK, masyarakat pengguna.  

memperoleh data sesuai 
dengan tujuan penelitian, dalam hal ini item pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pokok 

Kuisioner dibagikan dan dikumpulkan melalui 6 orang, dengan rincian, 2 orang dari Dinas Pendidikan, 3 
masing SMK, dan 1 orang dari masyarakat pengguna.  

Angket (Questionnaire) 
adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respons sesuai dengan 

Dalam menentukan prioritas langkah pilihan strategis untuk Menentukan SMK 
iusulkan 14 (empat belas) sub kriteria yang 

Rincian sub kriteria dalam strategi Menentukan SMK 
Berprogram Studi TI Favorit di Kotamadya Pangkalpinang, disusun sebagai berikut (1) Siswa TI,  (i) 

)  >= 95% Siswa TI Lulus UAN. (2) 
tersediaan S/W Pendukung PBM, (iii) Ketersediaan H/W 

Fasilitas Transportasi, (ii) Faktor 
Ketersedi-aan Pengajar TI, (ii) 

Sistem Pendukung Keputusan dalam Menentukan SMK Berprogram Studi Teknik Informatika 
Favorit di Pangkalpinang. Menghasilkan adalah hirarki yang diperoleh berdasarkan tahap – tahapan 



 

SISWA TI

SDM Input TI

Masuk PTN

Penyerapan 
Dunia Usaha

>95% Siswa TI Lulus 

SMKN 1

SASARAN

LEVEL 1
KRITERIA

LEVEL 2
SUB KRITERIA

LEVEL 3
ALTERNATIF

Gambar 1

(2) Tingkat Sensivitas Hasil Analisis
Inconsistency ratio atau rasio inkonsistensi data responden merupakan parameter yang digunakan 
untuk memeriksa apakah perbandingan berpasangan telah dilakukan dengan konsekuen atau tidak. 
Rasio inkonsistensi data dianggap baik jika nilai CR

 

No 

1 Perbandingan elemen kriteria level I berdasarkan sasaran 
studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang

2 Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran
berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang

3 Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran
berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang

4 Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran
berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang

5 
Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran
berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang

6 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
kriteria Siswa TI sub kriteria

7 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
kriteria Siswa TI sub kriteria

8 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
kriteria Siswa TI sub kriteria

9 
Perbandingan elemen alternatif 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
kriteria Siswa TI sub kriteria

10 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
kriteria Infrastruktur sub kriteria

11 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
kriteria Infrastruktur sub kriteria

12 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
kriteria Infrastruktur sub kriteria

13 Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
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SISTEM PENDUKUNG  KEPUTUSAN DALAM MENENTUKAN
SMK BERPROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAVORIT di PANGKALPINANG 

SISWA TI INFRASTRUKTUR LOKASI PENDIDIKAN

SDM Input TI

Masuk PTN

Penyerapan 
Dunia Usaha

Siswa TI Lulus 
UAN

Gedung Memadai

Ketersediaan S /W 
Pendukung PBM

Ketersediaan H/W 
Pendukung PBM

Ketersediaan Fasilitas 
Lab-lab TI

Fasilitas Transportasi

Faktor Lingkungan

Ketersediaan  
Pengajar TI

Kurikulum TI

Ketersediaan Buku 
buku TI di 

Perpustakaan

SMK PGRI

Kedekatan dengan 
Sekolah Sejenis

SMKN 2

Gambar 1. Kerangka rancangan pemilihan alternative   
 

Tingkat Sensivitas Hasil Analisis 
atau rasio inkonsistensi data responden merupakan parameter yang digunakan 

untuk memeriksa apakah perbandingan berpasangan telah dilakukan dengan konsekuen atau tidak. 
Rasio inkonsistensi data dianggap baik jika nilai CR-nya ≤ 0.1. 

Tabel 2 : Perbandingan elemen dan nilai CR 
Matriks perbandingan elemen 

Perbandingan elemen kriteria level I berdasarkan sasaran menentukan SMK berprogram 
studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang 
Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran-kriteria: menentukan SMK 
berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria Siswa TI 
Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran-kriteria: menentukan SMK 

erprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria kriteria Infrastruktur
Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran-kriteria: menentukan SMK 
berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria kriteria Lokasi 
Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran-kriteria: menentukan SMK 
berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria kriteria Pendidikan
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria

sub kriteria SDM Input TI 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria

sub kriteria Masuk PTN 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria

sub kriteria Penyerapan Dunia Usaha 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria

sub kriteria >= 95% Siswa TI Lulus UAN  
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria

sub kriteria Gedung Memadai 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria

sub kriteria Ketersediaan S/W Pendukung PBM 

elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria

sub kriteria Ketersediaan H/W Pendukung PBM 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria
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PENDIDIKAN

Ketersediaan  
Pengajar TI

Kurikulum TI

Ketersediaan Buku 
buku TI di 

Perpustakaan

SMK PGRI

 

atau rasio inkonsistensi data responden merupakan parameter yang digunakan 
untuk memeriksa apakah perbandingan berpasangan telah dilakukan dengan konsekuen atau tidak. 

 
Nilai  
CR 

menentukan SMK berprogram 0,07 

menentukan SMK 0,01 

menentukan SMK 
Infrastruktur 0,05 

menentukan SMK 0,05 

kriteria: menentukan SMK 
Pendidikan 

 
0,03 

sub kriteria: 
kriteria 0,00 

sub kriteria: 
kriteria 0,00 

sub kriteria: 
kriteria 0,00 

sub kriteria: 
kriteria 0,00 

sub kriteria: 
kriteria 0,06 

sub kriteria: 
kriteria 0,02 

sub kriteria: 
kriteria 0,01 

sub kriteria: 
kriteria 0,05 



 

Infrastruktur sub kriteria

14 
Perbandingan elemen alt
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
Lokasi  sub kriteria Fasilitas Transportasi

15 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
Lokasi  sub kriteria Faktor Lingkungan

16 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
Lokasi sub kriteria Kedekatan dengan sekolah sejenis

17 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di
Pendidikan sub kriteria

18 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
Pendidikan sub kriteria

19 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
Pendidikan sub kriteria

 
Dapat disimpulkan bahwa perbandingan berpasangan yang diberikan responden ahli memiliki 
nilai rasio inkonsistensi yang lebih kecil dari 0,1 sebagai batas maksimum nilai rasio 
inkonsistensi. Dengan demikian hasil perhitungan 
konsisten 
 

(3) Pembahasan Penelitian 
Berikut ini disajikan bobot masing
di Pangkalpinang. 

 

Gambar 2  Kriteria Menentukan 

Gambar 3  Sub Kriteria dari kriteria 
Teknik Informatika Favorit di Pangkalpinang 

Gambar 4  Sub Kriteria dari kriteria 
Teknik Informatika Favorit di Pangkalpinang
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sub kriteria Ketersediaan Fasilitas Lab-Lab TI 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria

Fasilitas Transportasi 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria

Faktor Lingkungan 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 

berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria
Kedekatan dengan sekolah sejenis 

Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria

sub kriteria Ketersediaan Pengajar 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria

sub kriteria Kurikulum 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria

sub kriteria Ketersediaan Buku-Buku TI di Perpustakaan 

Dapat disimpulkan bahwa perbandingan berpasangan yang diberikan responden ahli memiliki 
nilai rasio inkonsistensi yang lebih kecil dari 0,1 sebagai batas maksimum nilai rasio 

Dengan demikian hasil perhitungan geometrik gabungan data responden cukup 

 
Berikut ini disajikan bobot masing-masing kriteria SMK berprogram studi teknik informasi favorit 

Menentukan SMK berprogram studi teknik informasi favorit di Pangkalpinang 
Berserta Nilai Bobotnya 

 

Sub Kriteria dari kriteria Siswa TI dalam Menentukan SMK Berprogram Studi 
Teknik Informatika Favorit di Pangkalpinang Berserta Nilai Bobotnya

 

Sub Kriteria dari kriteria Infrastruktur dalam Menentukan SMK Berprogram Studi 
Teknik Informatika Favorit di Pangkalpinang Berserta Nilai Bobotnya
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sub kriteria: 
kriteria 0,00 

sub kriteria: 
kriteria 0,00 

sub kriteria: 
kriteria 0,01 

sub kriteria: 
kriteria 0,02 

sub kriteria: 
kriteria 0,05 

sub kriteria: 
kriteria 0,05 

Dapat disimpulkan bahwa perbandingan berpasangan yang diberikan responden ahli memiliki 
nilai rasio inkonsistensi yang lebih kecil dari 0,1 sebagai batas maksimum nilai rasio 

geometrik gabungan data responden cukup 

masing kriteria SMK berprogram studi teknik informasi favorit 

 
SMK berprogram studi teknik informasi favorit di Pangkalpinang  

 
Menentukan SMK Berprogram Studi  

Berserta Nilai Bobotnya 

 
Menentukan SMK Berprogram Studi  
Berserta Nilai Bobotnya 



 

Gambar 5   Sub Kriteria dari kriteria 
Teknik Informatika F

Gambar 6  Sub Kriteria dari kriteria 
Teknik Informatika Favorit di Pangkalpinang

5. KESIMPULAN 
 

AHP adalah metodologi pengambilan 
karena itu metodologi ini, sesuai untuk proses seleksi 
pengambilan keputusan terstruktur. Dalam tulisan ini, perangkat lunak 
struktur dan memecahkan masalah. Menggunakan fungsi perangkat lunak 
sensitivitas CR. 

Faktor – faktor  yang jadi pertimbangan dalam memilih SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya 
Pangkalpinang ada empat faktor utama yaitu faktor Siswa TI, Infrastruktur, Lokasi dan Pendidikan. Faktor 
Siswa TI ada 4 sub kriteria yaitu, SDM Input TI
Lulus UAN. Faktor Infrastruktur ada 4 sub kriteria yaitu, 
PBM, ketersediaan hardware pendukung PBM
kriteria yaitu, fasilitas transportasi, 
mempunyai 3 sub kriteria ketersediaan pengajar TI, kurikulum TI, ketersediaan buku 
Perpustakaan.  

Dari hasil pengolahan kuesioner 4 orang responden ahli dalam menjawab pertanyaan dalam hirarki yang 
terbentuk dari 4 kriteria, 14 sub kriteria, dan 3
SMKN2, dan SMK PGRI, menghasilkan 
Pangkalpinang.  Hasil pengolahan kuesioner responden ahli
adalah faktor terpenting dalam memilih 
Siswa TI, dan terakhir faktor Lokasi

Akhirnya, tujuan dari makalah ini adalah untuk menunjukkan bahwa pendekatan sistematis AHP 
berlaku untuk apapun pengambilan 
yang dapat meyakinkan pengguna tentang hasil yang waj
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AHP adalah metodologi pengambilan keputusan untuk multi-atribut dan masalah multi
sesuai untuk proses seleksi SMK berprogram studi TI, yang merupakan

terstruktur. Dalam tulisan ini, perangkat lunak Expert Choice
struktur dan memecahkan masalah. Menggunakan fungsi perangkat lunak untuk mengukur dan menganalisa 

faktor  yang jadi pertimbangan dalam memilih SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya 
ada empat faktor utama yaitu faktor Siswa TI, Infrastruktur, Lokasi dan Pendidikan. Faktor 

SDM Input TI, Masuk PTN, Penyerapan Dunia Usaha, >=95% Siswa TI 
ada 4 sub kriteria yaitu, gedung memadai, ketersediaan software pendukung 

ketersediaan hardware pendukung PBM, ketersediaan fasilitas lab-lab TI. Faktor 
, faktor lingkungan, kedekatan dengan sekolah sejenis

unyai 3 sub kriteria ketersediaan pengajar TI, kurikulum TI, ketersediaan buku 

Dari hasil pengolahan kuesioner 4 orang responden ahli dalam menjawab pertanyaan dalam hirarki yang 
sub kriteria, dan 3 alternatif SMK berprodi TI favorit yaitu 

, menghasilkan SMKN 1 sebagai SMK berprodi favorit 
Hasil pengolahan kuesioner responden ahli juga menunjukkan bahwa faktor Pendidikan

penting dalam memilih SMK berprodi TI favorit, disusul Infrastruktur
Siswa TI, dan terakhir faktor Lokasi. 

Akhirnya, tujuan dari makalah ini adalah untuk menunjukkan bahwa pendekatan sistematis AHP 
pengambilan keputusan masalah. Hal ini praktis dan mudah belajar dan metodologi 

tentang hasil yang wajar. 
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atribut dan masalah multi-alternatif. Oleh 
, yang merupakan masalah 

Expert Choice 2000 digunakan untuk 
untuk mengukur dan menganalisa 

faktor  yang jadi pertimbangan dalam memilih SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya 
ada empat faktor utama yaitu faktor Siswa TI, Infrastruktur, Lokasi dan Pendidikan. Faktor 

, Penyerapan Dunia Usaha, >=95% Siswa TI 
ketersediaan software pendukung 

. Faktor Lokasi ada 3 sub 
kedekatan dengan sekolah sejenis. Faktor Pendidikan 

unyai 3 sub kriteria ketersediaan pengajar TI, kurikulum TI, ketersediaan buku – buku TI di 

Dari hasil pengolahan kuesioner 4 orang responden ahli dalam menjawab pertanyaan dalam hirarki yang 
SMK berprodi TI favorit yaitu  yaitu SMKN 1, 

SMK berprodi favorit di Kotamadya 
juga menunjukkan bahwa faktor Pendidikan 

Infrastruktur, berikutnya faktor 

Akhirnya, tujuan dari makalah ini adalah untuk menunjukkan bahwa pendekatan sistematis AHP 
keputusan masalah. Hal ini praktis dan mudah belajar dan metodologi 
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,   (diakses 25 Juli 2010). 
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