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ABSTRAK
One Rokhsi Saputra : Sistem Penentuan Akademik Siswa Berprestasi, Skripsi, Prodi Sistem
Informasi, Fakultas Teknik UN PGRI Kediri, 2019.
Dalam dunia Pendidikan diperlukan sebuah sistem yang dapat meningkatkan kualitas dari para
siswa demikian pula siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan untuk memberikan apresisasi kepada
siswa atau siswa yang memliki kualitas yang bagus diatas rata-rata, baik dalam proses belajar di
sekolah maupun sikap dan aktifitas yang dilakukannya maka diperlukan pemilihan siswa berprestasi
supaya dapat meningkatkan kualitas dari sekolah maupun siswanya. Permasalahan penelitian ini
adalah Bagaimana membangun sistem pemilihan siswa berprestasi pada akademik.Membuat sistem
yang berguna dalam membantu pengambilan keputusan dalam pemilihan siswa berprestasi
berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan menggunakan bahasa pemrograman berbasis web.
Penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process untuk menentukan siswa berprestasi
pada tahun selanjutnya dengan melakukan pemilihan siswa berprestasi pada setiap tahunnya.
Kesimpulan hasil penelitian ini, dengan adanya sistem pemilihan siswa berprestasi pada bidang
akademik, membantu pengambilan keputusan menentukan jumlah siswa berprestasi pada bidang
akademik sekolah tersebut. Pengembangan untuk penelitian ini adalah sistem informasi laporan
pemilihan siswa berprestasi berdasarkan nilai rata-rata raport, absensi, kepribadian, nilai ekstra
kulikuler dalam bentuk grafik dan pdf, membantu penganalisa data siswa berprestasi akademik.

KATA KUNCI : Sistem Pemilihan, Sistem Pendukung Keputusan, AHP (Analytical Hierarchy
Process).
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I.

LATAR BELAKANG

pertimbangan bagi peneliti untuk membuat

Dunia Pendidikan diperlukan sebuah

judul “Sistem Penentuan Siswa Berprestasi

sistem yang dapat meningkatkan kualitas

Akademik”

dari para siswa demikian pula siswa pada

II.

Sekolah

2.1 Pemilihan Metode

Menengah

Kejuruan

untuk

METODE

memberikan apresisasi kepada siswa atau

Dalam pemilihan metode telah dipilih

siswa yang memliki kualitas yang bagus

menggunakan metode AHP karena dalam

diatas rata-rata, baik dalam proses belajar

proses penerapan metode ke studi kasus

di sekolah maupun sikap dan aktifitas yang

telah sesuai dengan data yang diteliti oleh

dilakukannya maka diperlukan pemilihan

karena itu sesuai dengan tahapan yang ada

siswa

pada metode AHP sebagai berikut :

berprestasi

meningkatkan

kualitas

supaya

dapat

dari

sekolah

maupun siswanya. Proses pencarian siswa
berprestasi pihak sekolah sering kesulitan
untuk menentukan mana siswa yang
terbaik, karena dalam proses pemilihan
secara manual susah menentukan dengan
cepat siswa mana yang terbaik berdasarkan
kriteria-kriteria yang dijadikan patokan
untuk menentukan siswa yang paling
berprestari.

Gambar 2.1.1 Flowchart Algoritma AHP
2.2 Diagram Konteks
Pada

Gambar

2.2

Diagram

Konteks, menjelaskan bahwa terdapat dua
entitas

yaitu

entitas

Admin

yang

memberikan input data normalisasi SPK,
data
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pengguna serta mendapatkan informasi
siswa, kriteria, pengguna, dan informasi
normalisasi SPK, lalu entitas Kepala
Sekolah memberikan data pengguna dan
mendapatkan informasi normalisasi SPK
serta Informasi Pengguna.

Gambar 2.3.1 ERD
2.4 Desain Database
Untuk membuat Program Sitem
Pendukung Keputusan

membutuhkan

data-data yang disimpan dalam tabel
seperti berikut.
Tabel 2.4.1 Tabel Pengguna

Tabel 2.4.1 diatas adalah tabel yang
Gambar 2.2.1 Diagram Konteks

digunakan

2.3 ERD
Pada

untuk

menyimpan

data

pengguna atau user yang membutuhkan
Gambar

2.3

ERD,

menjelaskan bahwa terdapat 4 entitas yaitu
entitas admin yang terhubung ke entitas
kriteria dengan proses menginput dengan
memiliki 4 atribut yaitu id_admin, nama,
alamat dan nomor HP, lalu ada entitas
kepala sekolah yang terhubung ke entitas
siswa dengan proses lihat dengan memiliki
4 atribut yaitu id_kepsek, nama, alamat
dan nomor HP lalu ada entitas kriteria
yang terhubung dengan entitas siswa

hak akses masuk login dan id_pengguna
bertipe varchar karena fieldnya bertipe
data huruf dan angka, nama_lengkap
bertipe varchar karena fieldnya bertipe
data huruf dan simbol, username bertipe
varchar karena

fieldnya

kombinasi huruf, angka

bertipe data
dan simbol,

password bertipe varchar karena fieldnya
bertipe data kombinasi huruf, angka dan
simbol.
Tabel 2.4.2 Tabel Kriteria

dengan kriteria yang sudah ditentukan
memiliki 4 kriteria yaitu Raport, Absensi,
Kepribadian dan Ekstra.
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Pada tabel kriteria ini digunakan
untuk menyimpan data bobot kriteria yang

jum_bobot bertipe double karena fieldnya
bertipe data angka.

akan dipakai normalisasi pada sistem dan
id_kriteria bertipe int karena fieldnya cuma
angka,

nama_lengkap

bertipe

varchar

karena fieldnya bertipe data huruf

III.

HASIL DAN KESIMPULAN
Pada

proses

penentuan

hasil

dan

pembuatan sistem, diperlukan penjelasan

bertipe varchar

tahapan-tahapan yang ada pada proses alur

karena fieldnya bertipe data kombinasi

sistem pada aplikasi SPK, seperti gambar

huruf, angka

alur sistem pada Gambar 3.1 Alur Sistem

simbol, nama_kriteria

dan simbol, tipe_kriteria

bertipe varchar karena fieldnya bertipe

dibawah ini

data kombinasi huruf, angka dan simbol,
tipe_bobot_kriteria bertipe double karena
fieldnya bertipe data kombinasi angka.
Tabel 2.4.3 Tabel Ranking

Pada tabel ranking digunakan untuk
menampilkan data urutan siswa dari yang
terbaik sampai terburuk dan id_ranking
bertipe int karena fieldnya cuma angka,
nilai_ranking

bertipe

double

karena

fieldnya bertipe data angka.

Gambar 3.1 Alur Sistem
Alur Sistem SPK, menjelaskan bahwa

Tabel 2.4.4 Bobot

terdapat

tahapan-tahapan

dalam

menentukan hasil akhir normalisasi SPK
menggunakan metode AHP, yaitu adalah
Tabel Bobot ini digunakan untuk
menampilkan

data

bobot

untuk

tiap

masing-masing bobot yang digunakan
sebagai

normalisasi

dari

sistem

dan

id_bobot bertipe int karena fieldnya cuma
angka, ket_bobot bertipe varchar karena

sebagai berikut :
1. Pertama memasukkan data siswa
yang ada.
2. Selanjutnya

memasukkan

data

bobot yang digunakan sebagai data
pertimbangan nilai.

fieldnya kombinasi angka dan huruf,
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3. Selanjutnya

memasukkan

data

Gambar 3.3 Data Bobot

kriteria atau bisa disebut juga data

Data Bobot, menjelaskan bahwa

mengenai nama pertimbangan nilai.

data bobot adalah data untuk proses

4. Selanjutnya

proses

normalisasi

normalisasi analisis kriteria yang nantinya

nilai dengan menggunakan SPK

akan menampilkan analisis data tiap siswa.

metode AHP.

Analisis kriteria akan menampilkan

5. Terakhir tampilan nilai hasil akhir

hasil analisis kriteria yang ada, seperti

pada proses SPK metode AHP,

Gambar 3.4 Data Analisis Kriteria di

yang nilainnya jadi ranking untuk

bawah ini :

menentukan mana alternatif yang
terbaik.
Selanjutnya

untuk

lebih

jelasnya

berdasarkan proses pertama alur sistem
normalisasi dengan program adalah yang
pertama memasukkan data siswa , seperti
Gambar 3.2 Data Siswa di bawah ini :

Gambar 3.4 Data Analisa Kriteria

Data Siswa, menjelaskan bahwa daftar
siswa yang ada yang dijadikan penelitian
menggunakan metode AHP.

Data Analisis Kriteria, menjelaskan
bahwa data kriteria adalah data untuk
sebagai wadah penelitian tiap penilaiaan
untuk subkriteria yang nantinya akan
menentukan

normalisasi

berdasarkan

kriteria tiap siswa.
Subkriteria akan menentukan nilai
untuk tiap-tiap masing siswa berdasarkan
kriteria dan penilaiaan sub kriteria yang
Gambar 3.2 Data Siswa
Selanjutnya setelah memasukkan data

ada,

seperti

Gambar

3.5

Proses

Normalisasi di bawah ini :

siswa, maka menentukan bobot yang ada,
seperti Gambar 3.3 Data Bobot di bawah
ini :
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Gambar 3.5 Proses Normalisasi

sudah sesuai dan benar, sehingga hasil

Proses Normalisasi, menjelaskan

akhir dapat dipastikan kebenarannya.

bahwa data yang digunakan untuk proses
normalisasi

berdasarkan

subkriteria

Maka dari hasil pengujian yang
telah ditunjukkan di bawah menunjukkan

masing-masing siswa yang nantinya akan

bahwa

menentukan hasil siswa berprestasi.

menggunakan metode AHP yang sudah

Hasil proses normalisasi dengan
metode

AHP,

dan

untuk

hasil

dari

sistem

penunjang

keputusan

dilakukan, sudah berjalan dengan baik dan
benar.

normalisasi yang telah dimasukkan adalah

Dari proses pengerjaan hasil akhir

seperti pada Gambar 3.6 Hasil Akhir

oleh

aplikasi

Penilaian.

pengujian

telah
secara

didapatkan

hasil

manual

dan

normalisasinya pada Gambar 3.7 :

Gambar 3.7 Hasil Akhir Program

Gambar 3.6 asil Akhir Penilaian

Hasil Akhir Program, menjelaskan

Hasil Akhir Penilaian, menjelaskan
hasil tahapan nornalisasi kriteria pada
implementasi program yang sudah dibuat
berdasarkan

normalisasi

manual

dan

menjelaskan bahwa aplikasi menampilkan
hasil tahapan akhir yang dimana siswa

bahwa aplikasi menampilkan hasil tahapan
akhir yang dimana siswa bernama ika
memiliki ranking nomor 1 dan memiliki
nilai sama seperti normalisasi secara
manual.

yang bernama ika memiliki ranking no 1
dan

memiliki

nilai

sama

seperti

normalisasi secara manual yaitu 0.306.
Pada tahap proses akhir pembuatan
sebuah

sistem

pendukung

keputusan

menggunakan metode apapun, diperlukan
sebuah

pengujian

untuk

memastikan

bahwa hasil pengerjaan dilakukan apakah

IV.

PENUTUP

4.1

Kesimpulan
Sistem Pemilihan Siswa Berprestasi

bidang

akademik

mengetahui

jumlah

digunakan
siswa

untuk

berprestasi

bidang akademik pada tahun selanjutnya.
Sistem membantu pihak sekolah dalam
menentukan keputusan untuk pemilihan
siswa
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dilakukan dengan menentukan normalisasi
berdasarkan AHP (Analytical Hierarchi
Process).
4.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah
dikemukakan,

maka

sistem

dapat

dikembangkan lebih lanjut:
1.

Mengembangkan
yang

bisa

pemilihan

informasi

menyajikan
siswa

berdasarkan
absensi,

sistem

nilai

laporan
berprestasi

rata-rata

kepribadian,

nilai

raport,
ekstra

kulikuler dalam bentuk grafik dan pdf,
sehingga akan lebih mudah dianalisa.
2.

Hendaknya mengembangkan sistem
ini agar lebih mudah untuk melihat
siswa berprestasi dan jurusan masingmasing siswa.
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