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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seni adalah semua yang berhubungan dengan karya cipta yang dihasilkan oleh 

unsur rasa (Partanto, 1994). Seni merupakan proses dari manusia, dan oleh karena 

itu merupakan sinonim dari ilmu. Asal mula kata seni dalam bahasa Indonesia tidak 

begitu jelas dan punya banyak teori. Kata seni dari bahasa Sansekerta yaitu sani 

yang artinya persembahan, dan pelayanan yang tulus (Yusa, 2016). Seni pun ada 

beragam jenisnya, mulai dari seni lukis, seni tari, seni musik, seni teater, dan 

lainnya. Salah satu kesenian yang sedang berkembang saat ini adalah seni teater. 

Teater yang pada hakekatnya merupakan sebuah wadah, tempat dari pengalaman 

yang kemudian ditampilkan dalam bentuk peristiwa panggung dengan pemeran 

sebagai materi baku utama (Lutfiah, Yuwono, & LNH, 2006). Teater adalah seni 

yang dapat dikatakan sebagai seni campuran, karena terdapat unsur-unsur seni lain 

seperti sastra, seni rupa, arsitektur, musik, dan juga tari. Seni teater juga bisa disebut 

seni kerja sama, sehingga masalah kedudukan tidak terstruktur seperti satu tingkat 

komando dari atas ke bawah, dengan sutradara yang paling tinggi tingkatnya. 

Pertunjukan teater sebagai sebuah seni pertunjukan, merupakan hasil ciptaan 

seorang sutradara yang merupakan wujud dari upayanya untuk dapat 

menyampaikan pandangannya terhadap kondisi lingkungannya (Saaduddin, 2016). 

Dalam setiap pementasan teater, salah satu hal penting yang dilakukan oleh seorang 

sutradara adalah pemilihan peran yang tepat, yang sesuai dengan tokoh yang 
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terdapat dalam sebuah naskah yang dimainkan. Pemain yang terpilih untuk 

memainkan sebuah peran telah melalui berbagai penilaian yang dilihat dari sudut 

pandang sutradara. Untuk membantu tugas seorang sutradara menentukan peran, 

penulis membuat sistem pendukung keputusan pemilihan peran dalam pementasan 

teater dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting sebagai sarana 

seorang sutradara melakukan penilaian terhadap calon pemainnya. 

Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berkaitan yang bertanggung 

jawab memproses masukan (input) sehingga menghasilkan keluaran (output) 

(Kusrini, 2007).  Salah satu metode yang digunakan untuk mendukung sistem 

pendukung keputusan adalah metode Simple Additive Weighting. Metode Simple 

Additive Weighting dapat menentukan nilai bobot untuk tiap atribut, kemudian 

dilanjutkan dengan proses perangkingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik 

dari sejumlah alternatif (Erniyati, 2011). Dengan metode tersebut, seorang 

sutradara mendapatkan hasil perangkingan yang telah diseleksi untuk mendapatkan 

pemilihan peran yang paling tepat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan yang akan diselesaikan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung 

keputusan pemilihan peran dalam teater menggunakan metode Simple Additive 

Weighting berbasis web untuk membantu user menentukan pilihannya? 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, batasan-batasan yang terdapat dalam 

penelitian sebagai berikut. 

a.  Pementasan yang diteliti adalah pementasan berjudul “Perkawinan” yang 

dimainkan oleh Teater KataK. 

b. Beberapa kriteria penilaian yang akan digunakan dalam sistem ini 

berdasarkan pakar seorang sutradara teater bernama Venantius Vladimir 

Ivan adalah komitmen (kesanggupan pemain), kemampuan (vokal, 

intonasi, pelafalan, gerak olah tubuh, perasaan), kesesuaian (postur tubuh, 

penampilan wajah), kedisiplinan, dan kerjasama. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem pendukung 

keputusan pemilihan peran dalam teater menggunakan metode Simple Additive 

Weighting. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini adalah untuk 

membantu user (seorang Sutradara) agar dapat menentukan peran dalam sebuah 

pementasan dengan lebih mudah menggunakan aplikasi berbasis web ini. 

1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan dari laporan ini terdiri atas lima bagian utama yang 

akan dijelaskan sebagai berikut. 
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1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori yang digunakan selama penelitian 

dan penulisan skripsi. Dasar teori yang digunakan, yaitu Sistem Pendukung 

Keputusan, Multi Attribute Decision Making (MADM), Metode Simple Additive 

Weighting, Skala Likert, Teater KataK, dan Naskah Perkawinan. 

3. BAB III METODE DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan mengenai perancangan aplikasi yang akan dibuat, seperti 

Flowchart,  Entity Relational Diagram, dan Mockup aplikasi. 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai implementasi dari perancangan dan penjelasan 

mengenai pengujian dari penelitian. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi mengenai simpulan dari keseluruhan isi skripsi, serta saran yang 

disampaikan untuk penelitian berikutnya. 
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