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Abstrak
Untuk mendapatkan siswa-siswi terbaik dari seluruh Indonesia, melalui direktorat
pembinaan SMK, pemerintah mengadakan Lomba Kompetensi Siswa (LKS). Lomba
Kompetensi Siswa merupakan kompetisi tahunan antar siswa pada jenjang SMK sesuai
bidang keahlian yang diajarkan pada SMK peserta. SMK N 3 Semarang merupakan
sekolah menengah kejuruan di semarang yang selalu mengirimkan siswa setiap
tahunnya untuk mengikuti lomba kompetensi siswa (LKS) pada tingkat kabubaten/kota,
tetapi siswa yang dipilih di sekolah ini hanya berdasarkan nilai akademik saja dan
cenderung bersifat subyektif, sehingga hasilnya kurang berkualitas dan kurang
memenuhi standar. Karena permasalahan diatas, maka perlu dirancang suatu sistem
pendukung keputusan dengan metode AHP (Analytical Hierarkhi Process), karena
metode ini dapat merubah nilai-nilai kualitatif menjadi nilai kuantitatif, sehingga
keputusan-keputusan yang diambil bisa lebih obyektif. Dengan dilakukannya penelitian
bertujuan untuk membangun sistem pendukung keputusan pemilihan siswa dalam
mengikuti lomba LKS di SMK N 3 Semarang dengan menggunakan metode AHP yang
diharapan akan menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik. Sehingga sistem ini dapat
digunakan untuk membantu kepala sekolah atau guru untuk melakukan pemilihan siswa
yang benar-benar tepat dalam mengikuti lomba kompetensi siswa tingkat kabupaten.
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