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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Pembuatan Sistem Informasi (Web)
Pengembangan sistem pendukung keputusan mengunakan metode Simple
Additive Weighting (SAW) ini menggunakan Model Prototyping. Tahap –
tahap pada Model Prototyping terdiri dari: initial requirement (pengumpulan
kebutuhan), design (rancangan), prototyping (pembuatan prototipe), customer
evaluation (evaluasi pelanggan), review and update (peninjauan dan
pembaruan), test (pengujian), dan maintenance (pemeliharaan). Tahapan –
tahapan tersebut dijelaskan dengan rinci sebagai berikut:
a. Initial Requirement
Tahap ini dilakukan menggunakan metode observasi (wawancara) dan studi
pustaka. Narasumber dalam wawancara ini adalah wakil kepala kurikulum
SMKN 1 Lumajang yaitu Ibu Rakhmawati Candra. K, S.Pd. dan admin
bagian kesiswaan SMKN 1 Lumajang yaitu Ibu Deni Indawati, S.E. Hasil
dari observasi pada penelitian ini adalah memahami bagaimana sistem
penilaian siswa berprestasi, indikator apa saja yang menjadi penentu dalam
siswa berprestasi, perekapan data – data prestasi siswa tiap tahunnya, dan
ada tidaknya sistem khusus untuk menentukan siswa berprestasi di SMKN 1
Lumajang. Sedangkan hasil dari studi pustaka pada tahapan ini berupa
pencarian informasi – informasi dari berbagai macam sumber referensi yang
dibutuhkan untuk mendukung pembuatan sistem pada penelitian. Tahap
pengumpulan kebutuhan menghasilkan identifikasi kebutuhan fungsional
dan non-fungsional. Berikut penjelasan dari kebutuhan fungsional dan nonfungsional.
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1) Functional Requirements
Analisis berbagai functional requirements sistem antara lain :
a) Dapat create (membuat), read (membaca), update (memperbarui), dan
delete (menghapus) data siswa, data kriteria, data user dan data – data
lainnya yang digunakan dalam proses perankingan siswa berprestasi.
b) Dapat memberikan pesan pemberitahuan khusus apabila terjadi
kesalahan dalam melakukan login ataupun dalam pengolahan data.
c) Dapat memunculkan pesan persetujuan ulang apabila ingin menghapus
data untuk memastikan langkah berikutnya.
d) Dapat mencetak proses perankingan sehingga dapat digunakan untuk
laporan.
e) Dapat melakukan perhitungan dan perankingan untuk menentukan
siswa berprestasi di SMKN Negeri 1 Lumajang.
2) Non-functional Requirements
Analisis perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan dalam
pembuatan Sistem Pendukung Keputusan Siswa Berprestasi. Dalam proses
pembuatan, sistem dikerjakan mengguankan localhost milik pribadi dengan
spesifikasi sebagai berikut:
a) Hardware (Perangkat Keras)
Processor

: Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz (8
CPUs), ~1.8GHz.

Memory

: 8192MB RAM.

Operating System : Windows 10 Home Single Language 64 bit.
b) Software (Perangkat Lunak)
XAMPP

: Control Version v3.3.0

PHPMyAdmin

: PHP Version 8.0.7

Google Chrome

: Version 92.0.4515.159

b. Design (Rancangan)
Tahap selanjutnya adalah desain sistem. Sebelum implemetasi sistem,
sebelumnya telah dibuat desain atau rancangan sebagai dasar pembuatan
sistem.
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Berbagai rancangan terstuktur ini diataranya adalah :
1) Rancangan Usecase
Tahapan awal dalam proses perancangan adalah dengan
pembuatan usecase diagram. Usecase berguna untuk mempersiapkan
diagram/dokumen

untuk

menginterpretasikan

kebutuhan

dalam

pengembangan suatu sistem informasi (Dennis,Wixom, & Tegarden,
2005:34). Dalam diagram menjelaskan siapa saja pengguna yang
memakai sistem ini dan juga proses apa saja yang dapat dilakukan
oleh setiap pengguna (user). Rancangan usecase diagram dalam
pembuatan

sistem

pendukung

keputusan

siswa

berprestasi

menggunakan metode Simple Additive Weighting digambarkan pada
Gambar 4.1.

Gambar 4. 1 Rancangan Usecase
Sistem dibagi menjadi dua pengguna yaitu sebagai administrator
(admin) dan pengguna (guru wali kelas). Administrator dapat
menjalankan berbagai macam fungsi terkait manajamen data,
melakukan pengaturan sistem, dan mencetak rekap data. Sedangkan
pengguna (guru wali kelas) hanya memiliki fungsi terkait pengisian
data siswa dan melihat rekap.
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2) Rancangan Flowchart
Flowchart (bagan alir) merupakan bagan atau skema (chart) yang
menandakan suatu flow (aliran) pada sebuah program secara logika.
Flowchart adalah instrumen yang dimanfaatkan untuk menjelaskan
suatu algoritma dalam bentuk notasi – notasi khusus (Mulyanto,
2008:103-104). Rancangan flowchart dalam pembuatan sistem
pendukung keputusan siswa berprestasi menggunakan metode Simple
Additive Weighting digambarkan pada Gambar 4.2.

Gambar 4. 2 Rancangan Flowchart
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Pada Gambar 4.2, sistem yang dirancang terdiri dari dua hak
akses pengguna, yaitu sebagai administrator (admin) dan pengguna
(guru wali kelas). Berikut ini penjelasan flowchart sesuai dengan
Gambar 4.2 :
a) Rancangan flowchart dalam sistem yang dirancang dimulai dari
Administrator login menggunakan username dan password yang
telah didaftarkan sebelumnya.
b) Kemudian administrator mengatur kriteria apa saja yang
digunakan dalam penenruan siswa berprestasi hingga besarnya
bobot preferansi tiap kriteria.
c)

Selanjutnya wali kelas mendaftarkan diri sebagai pengguna untuk
memasukkan data siswa yang ingin didaftarkan sebagai calon
siswa berprestasi dengan melengkapi form pendaftaran akun
seperti e-mail, username, dan passoword.

d) Setelah wali kelas melakukan login dengan username dan
password yang telah didaftarkan, wali kelas mengisikan data
siswa yang ingin didaftarkan dengan melengkapi form siswa yang
terdiri dari nama, NISN, jurusan, dan bobot tiap kriteria yang
telah dikonversikan sebelumnya.
e)

Ketika guru wali kelas mendaftar diri sebagai pengguna maka hak
aksesnya hanya sebatas mendaftarkan siswa yang bersangkutan
untuk diajukan dalam nominasi siswa berprestasi sedangkan
untuk hak akses sebagai admin dapat mengatur kriteria penentuan
siswa berprestasi, bobot preferensi tiap kriteria, melakukan
perankingan dan mencetak hasil dari perankinan tersebut.

f)

Setelah semua daftar siswa masuk ke dalam sistem, maka sistem
akan bekerja dengan melakukan perankingan sesuai dengan data
siswa yang telah di-input.

g) Kemudian sistem akan menampilkan hasil perankingan siswa
sesuai dengan urutan nilai perolehan siswa tertinggi hingga
terendah.
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3) Rancangan Activity Diagram
Tahap selanjutnya setelah pembuatan flowchart adalah pembuatan
rancangan activity diagram. Menurut Sukamto dan Shalahuddin
(2014:161) activity diagram (diagram aktivitas) menggambarkan
aktivitas atau aliran kerja dari suatu proses atau sistem atau menu yang
berada pada software.

Gambar 4. 3 Rancangan Activity Diagram
Rancangan activity diagram dalam pembuatan sistem pendukung
keputusan siswa berprestasi menggunakan metode Simple Additive
Weighting digambarkan pada Gambar 4.3. Menurut Nugroho
(2010:62) menjelaskan bahwa activity digram adalah bentuk khusus
dalam state machine untuk menyediakan model komputasi dan alur
kerja yang berjalan pada sistem atau software yang masih dalam
pengembangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa activity
diagram merupakan deskripsi aliran kegiatan dalam sistem yang
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sedang dikembangkan, bagaimana aliran ini dimulai, decision yang
mungkin terjadi dan bagaimana akan berakhir sehingga ini adalah
tindakan yang diambil oleh sistem bukan aktor.
Pada Gambar 4.3 dapat dijelaskan bahwa sistem diawali dari
admin memilih beberapa kriteria penentuan siswa berprestasi dan
memasukkan bobot preferensi pada halaman kriteria. Selanjutnya
sistem akan otomatis menyimpan dan wali kelas dapat memasukkan
data siswa dengan cara input nilai siswa sesuai dengan kriteria dan
sistem akan menyimpan data secara otomatis dengan mnempilkan
halaman data siswa. Kemudian, untuk proses perankingan dilakukan
setelah semua data siswa diinput.pada proses perankingan, sistem
secara rinci akan menampikan proses perhitungannya, dari matriks
keputusan,

bobot

preferensi,

matriks

ternormalisasi

hingga

menampilkan hasil perankingannya.
4) Rancangan Entity Relation Diagram (ERD)
Entity Relation Diagram (ERD) merupakan sebuah diagram
berupa simbol ataupun gambar yang menggambarkan hubungan antar
entitas dengan relasi yang saling terkoneksi (Marlinda, 2004:28).
Komponen dalam Entity Relation Diagram (ERD) terdiri dari entity
(entitas), relationship (relasi), dan attribute (atribut). Rancangan
Entity Relation Diagram (ERD) dalam pembuatan sistem pendukung
keputusan siswa berprestasi menggunakan metode Simple Additive
Weighting digambarkan pada Gambar 4.4.
Gambar 4.4 menggambarkan Entity Relation Diagram (ERD)
pada sistem yang dibangun. Entitas pada sistem terdiri dari admin,
wali kelas, siswa, nilai siswa, kriteria, dan hasil. Kardinalitas pada
antar entitas antara lain: (1) one-to-one terdapat antara entitas nilai
siswa-kriteria, nilai siswa-hasil. (2) one-to-many terdapata antara
entitas admin-wali kelas, admin-data siswa, wali kelas-data siswa,
admin-nilai siswa. Maksud dari entitas one-to-many misalnya pada
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admin-wali kelas, artinya seorang admin dapat mengelola lebih dari
satu wali kelas.

Gambar 4. 4 Rancangan Entity Relation Diagram (ERD)
5) Rancangan Database
Tahap setelah pembuatan rancangan Entity Relation Diagram
(ERD) yaitu perancangan database. Pada tahap ini, menjelaskan
tentang spesifikasi isi dari setiap tabel yang digunakan dalam sistem.
Database sistem ini menggunakan MySQL. Sistem memerlukan
adanya database dikarenakan tabel yang dibutuhkan pada sistem
banyak untuk menyimpan data – data yang diperlukan. Detail struktur
tabel yang digunakan oleh sistem dapat dilihat pada lampiran 1.
6) Rancangan Tampilan Halaman Interface (Antarmuka)
Tahap ini dilakukan dengan membuat rancangan tampilan
halaman antarmuka sistem yang digunakan untuk memudahkan dalam
menggambarkan dasar tampilan antarmuka yang akan dibuat.
Rancangan ini hanya menggambarkan tata letak komponen antarmuka
yang diperlukan oleh sistem pada halaman web.
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Berikut ini adalah rancangan tampilan halaman antarmuka sistem :
a)

Halaman Utama

Gambar 4. 5 Rancangan Halaman Utama
Rancangan pada halaman utama sistem dapat digambarkan seperti
Gambar 4.5. Berdasarkan gambar 4.5, komponen yag terdapat pada
halaman utama diantaranya header, gambar konten, konten, dan
footer. Pada header terdiri dari nama dan logo sistem serta beberapa
menu yaitu beranda, alur, FAQ, layanan informasi, log in, dan
registrasi. Bagian gambar berisikan tentang gambar singkat yang
menggambarkan garis besar konten, sedangkan pada bagian
kontennya berisikan kriteria-kriteria khusus yang digunakan sebagai
acuan penentuan berprestasi. Kemudian pada footer berupa nama
instansi sebagai pemilik dari sistem, sosial media instansi, alamat
instansi, nama dan tahun pembuatan sistem.
b) Halaman Login
Rancangan pada halaman log in sistem digambarkan pada
Gambar 4.6. Rancangan sesuai dengan gambar 4.6 memiliki beberapa
komponen yaitu header, gambar ikon log in, form log in, dan footer.
Pada header terdiri dari nama dan logo sistem serta beberapa menu
yaitu beranda, alur, FAQ, layanan informasi, log in, dan registrasi.
Kemudian pada form log in terdiri dari input username jenis text, input
password jenis password, tombol submit, dan link untuk yang belum
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mempunyai akun yaitu dengan melakukan registrasi. Untuk bagian
footer berupa nama instansi sebagai pemilik dari sistem, sosial media
instansi, alamat instansi, nama dan tahun pembuatan sistem.

Gambar 4. 6 Rancangan Halaman Log In
c)

Halaman Registrasi

Gambar 4. 7 Rancangan Halaman Registrasi
Rancangan pada halaman registrasi sistem digambarkan pada
Gambar 4.7. Rancangan pada gambar 4.7 terdapat beberapa komponen
yaitu header, gambar ikon registrasi, form registrasi, dan footer. Pada
header terdiri dari nama dan logo sistem serta beberapa menu yaitu
beranda, alur, FAQ, layanan informasi, log in, dan registrasi.
Kemudian pada form registrasi terdiri dari input username jenis text,
input password jenis password, input re-type password jenis
password, input nama jenis text, input email jenis text, dan memilih
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role sebagai pengguna atau admin, dan tombol submit. Pada bagian
footer berupa nama instansi sebagai pemilik dari sistem, sosial media
instansi, alamat instansi, nama dan tahun pembuatan sistem.
d) Halaman Alur
Rancangan pada halaman alur sistem digambarkan pada Gambar
4.8. Rancangan pada gambar 4.8 terdapat beberapa komponen yaitu
header, gambar ikon alur, konten, dan footer. Pada header terdiri dari
nama dan logo sistem serta beberapa menu yaitu beranda, alur, FAQ,
layanan informasi, log in, dan registrasi. Bagian konten berisikan
bagaimana alur proses pendaftaran dan alur proses perankingan.
Kemudian bagian footer berupa nama instansi sebagai pemilik dari
sistem, sosial media instansi, alamat instansi, nama dan tahun
pembuatan sistem.

Gambar 4. 8 Rancangan Halaman Alur
e)

Halaman Frequently Asked Questions (FAQ)
Rancangan pada halaman FAQ sistem digambarkan pada Gambar

4.9. Rancangan pada gambar 4.9 terdapat beberapa komponen yaitu
header, gambar ikon FAQ, konten, dan footer. Pada header terdiri
dari nama dan logo sistem serta beberapa menu yaitu beranda, alur,
FAQ, layanan informasi, log in, dan registrasi. Bagian konten
berisikan

pertanyaan

dan

jawaban

seputar

penentuan

siswa

berprestasi. Pada bagian footer berupa nama instansi sebagai pemilik
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dari sistem, sosial media instansi, alamat instansi, nama dan tahun
pembuatan sistem.

Gambar 4. 9 Rancangan Halaman FAQ
f)

Halaman Menu Layanan Informasi > Info Pendaftaran

Gambar 4. 10 Rancangan Halaman Info Pendaftaran
Rancangan pada halaman info pendaftaran sistem digambarkan
pada Gambar 4.10. Rancangan pada gambar 4.10 terdapat beberapa
komponen yaitu header, gambar ikon FAQ, konten, dan footer. Pada
header terdiri dari nama dan logo sistem serta beberapa menu yaitu
beranda, alur, FAQ, layanan informasi, log in, dan registrasi. Bagian
konten berisikan penjelasan tentang syarat pendaftaran dan timeline
pendaftaran siswa berprestasi dilengkapi dengan gambar. Pada bagian
footer berupa nama instansi sebagai pemilik dari sistem, sosial media
instansi, alamat instansi, nama dan tahun pembuatan sistem.
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g) Halaman Menu Siswa > Tambah Siswa (Log in Pengguna)
Rancangan halaman tambah siswa pada menu siswa terdapat pada
Gambar 4.11. Rancangan pada gambar 4.11 terdapat beberapa
komponen yaitu header, gambar ikon siswa, form tambah siswa, dan
footer. Pada header terdiri dari nama dan logo sistem serta beberapa
menu yaitu beranda, alur, FAQ, layanan informasi,siswa, dan log out.
Bagian form tambah siswa terdapat input nama jenis text, input NISN
jenis text, select jurusan, dan input bobot tiap kriteria, dan tombol
submit tambah siswa. Kemudian bagian footer berupa nama instansi
sebagai pemilik dari sistem, sosial media instansi, alamat instansi,
nama dan tahun pembuatan sistem.

Gambar 4. 11 Rancangan Halaman Tambah Siswa
h) Halaman Menu Kriteria > Tambah Kriteria
Rancangan halaman tambah kriteria pada menu kriteria terdapat
pada Gambar 4.12. Halaman kriteria hanya terdapat pada role admin
saja sehigga jika log in sebagai pengguna menu kriteria tidak akan
muncul. Rancangan pada gambar 4.12 terdapat beberapa komponen
yaitu header, gambar ikon kriteria, form tambah kriteria, dan footer.
Pada header terdiri dari nama dan logo sistem serta beberapa menu
yaitu siswa, user, kriteria, layanan informasi, dan log out. Bagian form
tambah kriteria terdiri dari input nama kriteria jenis text, select tipe
kriteria, input bobot kriteria, input urutan input, dan tombol submit
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tambah kriteria. Pada bagian footer berupa nama instansi sebagai
pemilik dari sistem, sosial media instansi, alamat instansi, nama dan
tahun pembuatan sistem.

Gambar 4. 12 Rancangan Halaman Tambah Kriteria
i)

Halaman Menu User > Tambah User

Gambar 4. 13 Rancangan Halaman Tambah User
Rancangan halaman tambah user pada menu user terdapat pada
Gambar 4.13. Halaman user hanya terdapat pada role admin saja
sehigga jika log in sebagai pengguna menu user tidak akan muncul.
Rancangan pada gambar 4.13

terdapat beberapa komponen yaitu

header, gambar ikon user, form tambah kriteria, dan footer. Pada
header terdiri dari nama dan logo sistem serta beberapa menu yaitu
siswa, user, kriteria, layanan informasi, dan log out. Bagian form
tambah user terdapat input username jenis text, input password jenis
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password, input re-type password jenis password, input nama jenis
text, input email jenis text, dan memilih role sebagai pengguna atau
admin, dan tombol submit tambah user. Pada bagian footer berupa
nama instansi sebagai pemilik dari sistem, sosial media instansi,
alamat instansi, nama dan tahun pembuatan sistem.
j)

Halaman Menu Siswa > Daftar Siswa

Gambar 4. 14 Rancangan Halaman Daftar Siswa
Rancangan halaman daftar siswa pada menu siswa terdapat pada
Gambar 4.14. Rancangan pada gambar 4.14 terdapat beberapa
komponen yaitu header, gambar ikon siswa, dua tabel , dan footer.
Pada header terdiri dari nama dan logo sistem serta beberapa menu
yaitu siswa, user, kriteria, layanan informasi, dan log out. Bagian tabel
berisikan dua tabel terdiri dari tabel daftar siswa dan tabel matriks
keputusan. Dan pada bagian footer berupa nama instansi sebagai
pemilik dari sistem, sosial media instansi, alamat instansi, nama dan
tahun pembuatan sistem.
k) Halaman Menu Kriteria > Daftar Kriteria
Rancangan halaman daftar kriteria pada menu kriteria terdapat
pada Gambar 4.15. Halaman kriteria hanya terdapat pada role admin
saja sehigga jika log in sebagai pengguna menu kriteria tidak akan
muncul. Rancangan pada gambar 4.15 terdapat beberapa komponen
yaitu header, gambar ikon kriteria, tabel, dan footer. Pada header
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terdiri dari nama dan logo sistem serta beberapa menu yaitu siswa,
user, kriteria, layanan informasi, dan log out. Bagian tabel berisi daftar
kriteria yang akan digunakan dalam penentuan siswa berprestasi
terdiri dari nama kriteria, tipe, bobot, dan action. Kemudian pada
bagian footer berupa nama instansi sebagai pemilik dari sistem, sosial
media instansi, alamat instansi, nama dan tahun pembuatan sistem.

Gambar 4. 15 Rancangan Halaman Daftar Kriteria
l)

Halaman Menu User > Daftar User
Rancangan halaman daftar user pada menu user terdapat pada

Gambar 4.16. Halaman user hanya terdapat pada role admin saja
sehigga jika log in sebagai pengguna menu user tidak akan muncul.
Rancangan pada gambar 4.16 terdapat beberapa komponen yaitu
header, gambar ikon kriteria, tabel, dan footer. Pada header terdiri
dari nama dan logo sistem serta beberapa menu yaitu siswa, user,
kriteria, layanan informasi, dan log out. Bagian tabel berisi daftar user
yang terdaftar terdiri dari username, nama, role, dan action.
Kemudian pada bagian footer berupa nama instansi sebagai pemilik
dari sistem, sosial media instansi, alamat instansi, nama dan tahun
pembuatan sistem.
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Gambar 4. 16 Rancangan Halaman Daftar User
m) Halaman Menu Layanan Informasi > Hasil Perankingan

Gambar 4. 17 Rancangan Halaman Hasil Perankingan
Rancangan pada halaman hasil perankingan sistem digambarkan
pada Gambar 4.17. Halaman cetak hasil perankingan hanya terdapat
pada role admin saja sehigga jika log in sebagai pengguna menu cetak
hasil perankingan tidak akan muncul. Rancangan pada gambar 4.17
terdapat beberapa komponen yaitu header, gambar ikon ranking,
konten, dan footer. Pada header terdiri dari nama dan logo sistem
serta beberapa menu yaitu siswa, user, kriteria, layanan informasi, dan
log out. Bagian konten berisikan matriks keputusan, bobot prefrensi,
matriks ternormalisasi, dan perankingan nilai hasil akhir dari yang
tertinnggi hingga terendah. Kemudian bagian footer berupa nama
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instansi sebagai pemilik dari sistem, sosial media instansi, alamat
instansi, nama dan tahun pembuatan sistem.
n) Halaman Menu Layanan Informasi > Cetak Hasil Perankingan
Rancangan pada halaman cetak hasil perankingan sistem
digambarkan pada Gambar 4.18. Rancangan pada gamabr 4.18
terdapat beberapa komponen yaitu header, gambar ikon ranking,
konten, dan footer. Pada header terdiri dari nama dan logo sistem serta
beberapa menu yaitu siswa, user, kriteria, layanan informasi, dan log
out. Bagian konten berisikan matriks keputusan, bobot prefrensi,
matriks ternormalisasi, dan perankingan nilai hasil akhir dari yang
tertinnggi hingga terendah. Kemudian bagian footer berupa nama
instansi sebagai pemilik dari sistem, sosial media instansi, alamat
instansi, nama dan tahun pembuatan sistem. Hasil dari cetak hasil
perankingan ini sesuai dengan hasilperankingan sistem sehingga dapat
digunakan oleh admin sebagai laporan.

Gambar 4. 18 Rancangan Halaman Cetak Hasil
c. Prototyping (Pembuatan Prototipe)
Tahap prototyping

adalah tahap konstruksi sistem menggunakan

bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk
membangun sistem yaitu HTML dan PHP dengan berpedoman pada tahap
pengumpulan kebutuhan dan desain.
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Berikut adalah struktur dari direktori sistem dan laman web yang merupakan
pengkodean dari program:
1) Struktur Direktori Sistem
Sistem dibuat bersifat native, dengan arti tidak adanya struktur
baku atau khusus dalam pembuatan folder, penempatan file hingga ke
nama folder. Penamaan folder dan file pada direktori sesuai dengan
kehendak pengembang dikarenakan untuk memudahkan pengembang
dalam pembuatan dan menghafal nama pada sistem. Struktur dari
seluruh direktori sistem seperti Gambar.4.19.

Gambar 4. 19 Struktur Direktori Sistem
Struktur direkotori terdiri dari folder css, folder fonts,

folder

images, folder includes, folder js, folder scss, folder template-parts, dan
file-file pendukung untuk menampilkan

halaman pada sistem

pendukung keputusan. Folder css, folder fonts, folder js, dan folder scss
merupakan folder bawaan dari template Bootstrap Academics.
Sedangkan folder includes berisi function, init, dan koneksi database.
Kemudian pada folder template-parts berisi header dan footer sistem
agar memudahkan dalam pengaturannya.
Sistem pendukung siswa berprestasi ini mempunyai dua level
pengguna yaitu sebagai pengguna dan administrator sehingga pada
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tampilannya akan berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing
namun untuk penamaan dan foldernya tetap menjadi satu.
1) Halaman Utama
Halaman utama pada sistem adalah halaman yang pertama muncul
saat sistem dijalankan pada browser. Untuk halaman utama pada
pengguna dan administrator tidak terdapat perbedaan. Halaman utama
terdiri dari beberapa menu diataranya beranda, alur, FAQ, layanan
informasi, log in, dan registrasi. Menu beranda menampilkan konten
yang berisi tentang garis dasar dari sistem pendukung keputusan siswa
berprestasi. Menu alur menampilkan bagaimana alur proses pendaftaran
dan alur proses perankingan, menu Frequently Asked Questions (FAQ)
menampilkan pertanyaan dan jawaban seputar penentuan siswa
berprestasi, dan menu layanan informasi dibagi menjadi dua yaitu info
pendaftaran menampilkan syarat pendaftaran dan timeline serta hasil
perankingan. Sedangkan untuk menu log in menampilkan halaman log
in dan menu registrasi menampilkan halaman untuk mendaftarkan akun.
Tampilan halaman utama sistem secara keseluruhan dapat dilihat pada
halaman lampiran 2.
2) Halaman Login
Halaman log in adalah tampilan halaman dari menu log in dimana
digunakan untuk mengakses sistem sesuai dengan level pengguna yaitu
sebagai pengguna atau administrator. Halaman log in menampilkan
form log in yang terdiri dari pengisian text username dan password
yang telah didaftarkan sebelumnya. Selain itu, terdapat tombol submit
log in untuk mengirim data ke sistem agar ditentukan sesuai tidaknya
dengan data yang telah tersimpan sebelumnya. Apabila terdapat
kesalahan dalam input username ataupun password maka sistem akan
merespon dengan notifikasi bahwa “username/password Anda salah”
sehigga user dapat memasukkannya ulang. Tampilan halaman log in
sistem dapat dilihat pada Gambar 4.20.
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Gambar 4. 20 Halaman Log In
3) Halaman Menu Registrasi
Halaman registrasi adalah tampilan halaman dari menu registrasi
dimana digunakan untuk mendaftarkan akun sesuai dengan level
pengguna yaitu sebagai pengguna atau administrator. Halaman
registrasi menampilkan form registrasi yang terdiri dari pengisian
username, password, re-type password, nama, email, dan role. Selain
itu, terdapat tombol submit daftar untuk mengirim data ke sistem agar
data dapat disimpan dan dapat digunakan saat ingin melakukan log in
sistem. Tampilan halaman registrasi sistem dapat dilihat pada Gambar
4.21.

Gambar 4. 21 Halaman Registrasi
4) Halaman Menu Alur
Halaman alur adalah tampilan halaman dari menu alur yang
menampilkan bagaimana proses pendaftaran dan perankingan. Halaman
alur ini akan membimbing wali kelas terkait bagaimana proses dalam
pendaftaran data siswa dan bagaimana proses perankingan siswa
sehingga wali kelas tidak merasaa kesulitan dalam mengoperasikan dan
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memahami sistem. Tampilan halaman alur sistem dapat dilihat pada
Gambar 4.22.

Gambar 4. 22 Halaman Alur
5) Halaman Menu FAQ (Frequently Asked Questions)
Halaman alur adalah tampilan halaman dari menu FAQ yang
menampilkan pertanyaan dan jawaban terkait siswa berprestasi.
Halaman FAQ ini menginformasikan terkait pertanyaan yang mungkin
ditanyakan oleh siswa mulai dari sistem penentuan siswa berprestasi,
syarat

pendaftaran,

banyaknya

pembukaan

pendaftaran

siswa

berprestasi hingga terjadinya peluang kecurangan dalam penilaian siswa
berprestasi.Tampilan halaman alur sistem pada Gambar 4.23.

Gambar 4. 23 Halaman FAQ
6) Halaman Menu Layanan Informasi > Info Pendaftaran
Halaman alur adalah tampilan halaman dari menu layanan
informasi yang didalamnya terdapat submenu info pendaftaran. Info
pendaftaran menampilkan penjelasan tentang syarat pendaftaran dan
timeline pendaftaran siswa berprestasi dilengkapi dengan gambar.
Syarat pendaftaran menjelaskan berkas ataupun data apa saja yang
diperlukan saat siswa mendaftar siswa berprestasi. Sedangkan timeline
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digunakan sebagai acuan waktu dalam setiap proses penentuan siswa
berprestasi mulai dari pengumpulan data, input nilai, proses
perankingan, pengumuman hasil akhir hingga pemberian penghargaan
siswa berprestasi. Tampilan halaman info pendaftaran sistem dapat
dilihat pada Gambar 4.24.

Gambar 4. 24 Halaman Layanan Informasi > Info Pendaftaran
7) Pengelolaan Administrasi Siswa Berprestasi
Pengelolaan administrasi terdiri dari pengelolaan data user,
pengelolaan data administrator, pengelolaan data siswa, pengeloaan
data kriteria, dan mencetak hasil perankingan. Administrator dapat
menambah, menyimpan, mengubah, melihat, dan menghapus data –
data siswa, user, dan kriteria.
Kerja administrator dimulai dari dapat menambahakan, melihat,
mengubah, dan menghapus user. Administrator menambahkan user
dengan cara mengisikan username, password, re-type password, nama,
email, dan role pengguna. Namun, kerja administrator terkait user
hanya bersifat opsional dikarenakan wali kelas dapat mendaftarkan
dirinya masing-masing. Halaman user dapat dilihat apada Gambar 4.25.
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Gambar 4. 25 Halaman User > Tambah User
Sedangkan untuk mengubah, melihat, dan menghapus user, dapat
dilakukan administrator pada menu user > daftar user. Halaman menu
user submenu daftar user dapat dilihat pada Gambar 4.26.

Gambar 4. 26 Halaman User > Daftar User
Setelah pengelolaan data user, administrator dapat menambahakan,
melihat, mengubah, dan menghapus data kriteria. Berbeda halnya
dengan pengelolaan data user, pengeloaan data kriteria hanya
administrator yang dapat menjalankannya. Untuk menambahkan data
kriteria, administrator perlu melengkapi form tambah kriteria yang
terdiri dari nama kriteria, tipe kriteria, bobot kriteria, dan urutan input.
Halaman tambah kriteria terdapat pada menu kriteria dengan submenu
tambah kriteria, dapat disajikan seperti pada Gambar 4.27.

Gambar 4. 27 Halaman Kriteria > Tambah Kriteria
Sedangkan untuk mengubah, melihat, dan menghapus kriteria dapat
dilakukan administrator pada menu kriteria > daftar kriteria. Halaman
menu kriteria submenu daftar kriteria dapat dilihat pada Gambar 4.28.
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Gambar 4. 28 Halaman Kriteria > Daftar Kriteria
Setelah

pengelolaan

data

kriteria,

administrator

dapat

menambahakan, melihat, mengubah, dan menghapus data siswa. Sama
halnya dengan pengelolaan user, pada pengelolaan siswa bersifat
opsional dikarenakan data siswa dapat ditambahkan oleh wali kelas
dengan level pengguna sebagai pengguna. Untuk menambahkan data
siswa, administrator perlu melengkapi form tambah siswa yang terdiri
dari nama siswa, NISN, jurusan, dan bobot tiap kriteria. Halaman
tambah siswa terdapat pada menu siswa dengan submenu tambah siswa,
dapat disajikan seperti pada Gambar 4.29.

Gambar 4. 29 Halaman Siswa > Tambah Siswa
Sedangkan untuk mengubah, melihat, dan menghapus data siswa
dapat dilakukan administrator pada menu siswa > daftar siswa.
Halaman menu siswa submenu daftar siswa seperti tampilan pada
Gambar 4.30.
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Gambar 4. 30 Halaman Siswa > Daftar Siswa
Kemudian, setelah data kriteria dan data siswa tersimpan ke dalam
sistem, administrator melakukan proses perankingan. Sistem akan
secara otomatis menghitung nilai siswa. Langkah pertama dalam
perhitungan penentuan siswa berprestasi menggunakan metode Simple
Additive Weighting (SAW) adalah menentukan matriks keputusan dari
data siswa. Nilai dari setiap siswa akan dibentuk matriks-matriks dan
dikelompokkan sesuai dengan kriteria agar memudahkan dalam
perhitungan dan lebih rapi dalam tampilannya. Sebelum input dalam
matriks keputusan, data siswa diubah terlebih dahulu menjadi data
numerik. Data numerik adalah nilai dari tiap kategori yang didapatkan
dari masing-masing nilai sebagai alternatif penentuan siswa berprestasi.
Halaman matriks keputusan pada sistem disajikan pada Gambar 4.31.

Gambar 4. 31 Halaman Layanan Informasi > Hasil Perankingan
Setelah pembuatan matriks keputusan, maka langkah selanjutnya
adalah normalisasi matriks. Untuk melakukan normalisasi data
menggunakan metode SAW mempunyai dua rumus sesuai dengan
kategori kriteria yang digunakan dalam menentukan alternatif
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keputusan yaitu kategori kriteria benefit dan cost. Perbedaan dari kedua
kategori tersebut adalah jika kategori benefit semakin besar nilainya
maka semakin baik, sedangkan kategori cost semakin kecil nilainya
maka akan semakin baik. Oleh karena itu, pada sistem pendukung
keputusan yang diimplementasikan menggunakan dua rumus yang
nantinya berbeda dalam perhitungan. Halaman perhitungan normalisasi
pada sistem disajikan pada Gambar 4.32.

Gambar 4. 32 Halaman Layanan Informasi > Hasil Perankingan
Kemudian, langkah selanjutnya adalah pembobotan matriks. Pada
tahap ini dilakukan perkalian antara hasil normalisasi dengan bobot
preferensi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Halaman bobot
preferensi pada sistem digambarkan pada Gambar 4.33.

Gambar 4. 33 Halaman Layanan Informasi > Hasil Perankingan
Setelah dilakukan pembobotan matriks, maka selanjutnya adalah
menjumlahkan matriks terbobot. Penjumlahan matriks terbobot adalah
penjumlahan dari hasil perkalian dari tiap matriks terbobot yang
diperoleh tiap siswa sehingga menghasilkan nilai akhir. Langkah
terakhir dalam penentuan siswa berprestasi adalah nilai akhir tiap siswa
diurutkan dari yang tertinggi hingga terendah. Halaman perankingan
pada sistem digambarkan pada Gambar 4.34.
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Gambar 4. 34 Halaman Layanan Informasi > Hasil Perankingan
Apabila proses perhitungan penentuan siswa berprestasi telah
selesai, administrator dapat mengunduh atau mencetak hasil dari
perankingan tersebut untuk laporan ke pihak sekolah. Berikut tampilan
halaman cetak hasil ranking dari sistem penentuan siswa berprestasi.

Gambar 4. 35 Halaman Layanan Informasi > Cetak Hasil Ranking
d. Test (Pengujian)
Tahap prototyping selesai, kemudian dilanjutkan dengan pengujian
sistem menggunakan blackbox testing. Pengujian blackbox dilakukan
dengan cara menjalankan program dari aplikasi yang bertujuan untuk
menemukan kesalahan dan memeriksa sistem apakah dapat berjalan baik
sesuai dengan fungsinya. Pengujian blackbox dilakukan oleh ahli RPL yaitu
admin sekolah sekaligus sebagai customer. Untuk rincian hasil dari
pengujian blackbox sistem terdapat dilihat pada halaman lampiran.
Berdasarkan hasil pengujian blackbox oleh admin sekolah dengan cara
melakukan pengujian kepada tiap fungsionalitas sistem dan mendapatkan
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output yang sesuai dengan yang diharapkan dan berjalan dengan semestinya
sehingga siap untuk diujikan kepada ahli sistem. Setelah dilakukan blackbox
testing, sistem akan diuji kelayakan sistem yaitu dengan cara pertimbangan
nilai ahli sistem (Expert Judgement) menggunakan angket yang kemudian
akan ditarik kesimpulan. Sumber instrumen

penilaian oleh ahli sistem

diambil dari penelitian Wakhidatul Fauziah (2015) dengan judul “Penerapan
Metode Simple Additive Weighting dalam Sistem Pendukung Keputusan
Kelayakan Laboratorium Komputer” dan ISO/IEC 9126.
Pengujian ahli sistem dilakukan oleh salah satu dosen Pendidikan
Teknik Informatika dan Komputer FKIP UNS yaitu Bapak Yusfia Hafid
Aristyagama, S.T., M.T.. Pengujian tersebut mencangkup beberapa aspek,
antara lain: kemudahan dalam pengoperasian software (usability), basis
data,

tampilan

fungsionalitas

software,
software

pemeliharaan
(functionality),

software
dan

(maintainability),

kehandalan

software

(reliability). Hasil pengujian oleh ahli sistem yang telah dilakukan oleh
Bapak Yusfia Hafid Aristyagama, S.T., M.T. dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4. 1 Hasil Pengujian Ahli Sistem
No
1.

Aspek yang Dinilai
Kemudahan dalam pengoperasian software
(usability)

Persentase
90%

2.

Basis data

93.3%

3.

Tampilan software

84%

4.

Pemeliharaan software (maintainability)

80%

5.

Fungsionalitas software (functionality)

86.6%

6.

Kehandalan software (reliability)

93.3%

Rata-rata

88%

Berdasarkan nilai rata-rata pengujian yang dilakukan oleh ahli sistem,
sistem memiliki nilai rata-rata sebesar 88% sehingga termasuk ke dalam
kategori sangat layak digunakan dalam penentuan siswa berprestasi dan
untuk pengembangan lebih lanjut.
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e. Review and Update (Peninjauan dan Pembaruan)
Peninjauan dan pembaruan dilakukan apabila penilaian dari customer
masih ada yang perlu direvisi dan dibenahi dalam pembuatan sistemnya
sehingga akan adanya pengulangan langkah desain dan prototyping. Namun,
apabila penilaian dari customer sudah memenuhi kriteria maka akan
berlanjut ke tahapan selanjutnya yaitu evaluasi. Dikarenakan pada tahap
blackbox testing tedapat revisi beberapa menu, maka pada sistem akan
dilakukan pembaruan hingga sesuai keinginan customer. Berikut contoh
pembenahan sistem mulai dari tampilan awal hingga pembenahan beberapa
menu yang belum sesuai.

Gambar 4. 36 Halaman Beranda Sebelum Revisi

Gambar 4. 37 Halaman Beranda Setelah Revisi

Gambar 4. 38 Tampilan Footer Awal
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Gambar 4. 39 Tampilan Footer Setelah Revisi
f. Evaluation (Evaluasi)
Evaluasi sistem dilakukan dengan cara melakukan penilaian sistem
menggunakan metode System Usability Scale (SUS). Penilaian SUS untuk
mengukur usability sistem sesuai dengan sudut pandang subjektif user
(Brooke,2013).
Hasil dari evaluasi sistem menggunakan metode System Usability
Scale (SUS) yang telah diujikan kepada wali kelas SMK Negeri 1 Lumajang
mendapatkan skor rata-rata sebesar 83.75 dan untuk rincian lebih
lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5. Skor SUS yang telah dianalisis
dan dikategorikan dalam penerimaan user sesuai Brooke, Bangor, Sauro,
dan Net Promoter Score berturut-turut berada pada kategori acceptable
(dapat

diterima),

excellent,

grade

A,

dan

promoter

(dapat

dipromosikan) sehingga dapat diasumsikan secara keseluruhan sistem
dapat digunakan baik oleh user.
g. Maintenance (Pemeliharaan)
Software yang sudah memenuhi kriteria dan telah dilakukan evaluasi
sistem akan dilakukan maintenance. Pemeliharaan software dilakukan agar
dapat diperbarui ataupun dikembangkan jika diperlukan nantinya.
B. Pembahasan
1. Implementasi Metode Simple Additive Weighting (SAW) pada Penentuan
Siswa Berprestasi
Perhitungan dalam menentukan siswa berprestasi diperlukan data
pendukung siswa berupa nilai rata-rata rapor, nilai prestasi, nilai sikap, nilai
ekstrakurikuler, dan absensi. Data tersebut berisi data – data yang akan menjadi
kriteria penilaian dalam proses rekomendasi siswa berprestasi di SMK Negeri 1
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Lumajang. Data siswa dengan nilai tiap kriteria yang menjadi contoh
perhitungan rekomendasi pada Gambar 4.40.

Gambar 4. 40 Data Siswa
Berdasarkan data-data siswa yang telah disajikan pada Gambar 4.40 maka
dapat dilakukan perhitungan menggunakan metode Simple Additive Weighting
(SAW). Langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut:
a.

Membuat matriks keputusan (X)

Gambar 4. 41 Matriks Keputusan
Pembuatan matriks keputusan yaitu berdasarkan range yang telah ditentukan
sebelumnya kemudian nilai siswa akan mendapatkan bobot sesuai dengan kategori
nilai. Untuk secara keseluruhan nilai siswa yang telah dikonversikan menjadi data
numerik dapat dilihat pada Gambar 4. 41 dalam bentuk matriks keputusan.
b.

Menentukan bobot preferensi (W)
Nilai pada bobot preferensi (W) disesesuaikan dengan keinginan customer.

Untuk nama kriteria pada Gambar 4.42 dapat dijelaskan bahwa C1 untuk
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mewakili rata-rata nilai rapor, C2 mewakili nilai prestasi, C3 mewakili nilai sikap,
C4 mewakili nilai ekstrakurikuler, dan C5 mewakili absensi siswa.

Gambar 4. 42 Nilai Bobot Preferensi
Sedangkan untuk menentukan tipe kriteria bernilai benefit atau cost dapat
dilihat dari pengaruh nilai kriteria tersebut, apabila tipe kriteria benefit maka
semakin besar nilainya maka semakin bagus dan berlaku sebaliknya untuk tipe
kriteria cost. Pada sistem penentuan siswa berprestasi, tipe kriteria yang
bernilai benefit adalah rata-rata nilai rapor, nilai prestasi, nilai sikap, dan nilai
ekstrakurikuler sedangkan untuk tipe kriteria cost adalah absensi.
c.

Membuat matriks ternormalisasi (R)
Perhitungan normalisasi dilakukan dengan cara menggunakan rumus

sesuai dengan tipe kriteria yaitu benefit atau cost. Script pengkodean untuk
menghitung matriks ternormalisasi dapat disajikan pada Gambar 4.43.

Gambar 4. 43 Script Pengkodean Matriks Ternormalisasi
Setelah dihitung menggunakan rumus pada Gambar 4.43, maka akan
didapatkan matriks ternormalisasi dari data siswa diatas sebagai berikut:
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d.

Gambar 4. 44 Matriks Ternormalisasi(R)
Menjumlahkan dan mengurutkan nilai siswa dari yang tertinggi ke yang
terendah
Hasil penjumlahan ini merupakan penjumlahan dari hasil perkalian

terbobot. Setelah dijumlahkan dan didapatkan hasil akhir maka diurutkan dari
yang tertinggi hingga terendah. Berikut script untuk melakukan penjumlahan
dan perankingan :

Gambar 4. 45 Script Pengkodean Penjumlahan dan Perankingan
Setelah dijumlahkan dan diurutkan menggunakan script pengkodean pada
Gambar 4. 45, skor tertinggi didapatkan oleh siswa yang bernama SISKA
NURCHOFIFA dengan perolehan skor sebanyak 0.995. Sesuai dengan hasil
perankingan, maka didapatkan urutan ranking siswa pada Gambar 4.46.
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Gambar 4. 46 Hasil Perankingan Siswa
2. Pengukuran Tingkat Kelayakan Sistem
Sistem pendukung keputusan siswa berprestasi ini telah melalui sejumlah
tahapan pengujian sistem agar mengetahui tingkat kelayakan sistem. Tujuan
dari pengukuran tingkat kelayakan sistem adalah untuk memastikan bahwa
sistem dapat dioperasikan dengan baik oleh user dan memenuhi standar sistem
rekayasa perangkat lunak. Pengujian yang dilakukan sistem terdiri dari
pengujian blackbox, pengujian ahli sistem, dan evaluasi sistem menggunakan
System Usability Scale (SUS). Untuk pengujian blackbox dilakukan oleh admin
sekolah sekaligus pengembang. Pengujian ahli sistem dilakukan oleh ahli
sistem informasi, sedangkan evaluasi sistem menggunakan System Usability
Scale dilakukan oleh user pada akhir sistem ini yaitu guru wali kelas di SMK
Negeri 1 Lumajang.
a.

Blacbox Testing
Blacbox testing adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui
kesesuaian fungsi dan output yang dihasilkan oleh tombol-tombol yang
terdapat pada sistem. Pengujian ini dilakukan oleh admin sekolah
sekaligus pengembang pada saat proses pembuatan sistem. Hasil dari
pengujian ini menghasilkan output dari setiap tombol-tombol yang
terdapat pada sistem dapat diterima atau sudah sesuai dengan yang
diharapakan. Rincian hasil blackbox testing yang diujikan ke sistem dapat
dilihat pada Lampiran 3.
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b.

Pengujian Ahli Sistem
Pengujian ahli sistem dilakukan oleh ahli sistem informasi. Pengujian
ahli sistem ini menggunakan kuisioner atau angket penilaian sistem.
Aspek-aspek penilaian untuk sistem ini terdiri dari kemudahan dalam
pengoperasian software (usability), basis data, tampilan software,
pemeliharaan

software

(maintainability),

fungsionalitas

software

(functionality), dan kehandalan software (reliability).
Pengujian ahli sistem dilakukan oleh salah satu dosen Pendidikan
Teknik Informatika dan Komputer FKIP UNS yaitu Bapak Yusfia Hafid
Aristyagama, S.T., M.T.. Hasil uji yang dilakukan oleh ahli sistem
ditunjukkan pada Gambar 4.47.

Hasil Pengujian Ahli Sistem
90

93.3

93.3
84

86.6
80

Aspek

Gambar 4. 47 Hasil Pengujian Ahli Sistem
Hasil pada Gambar 4.47 untuk masing-masing aspek dijelaskan
dengan uraian berikut ini:
1.

Aspek

kemudahan

dalam

pengoperasian

software

(usability)

memperoleh skor 90%. Skor tersebut berada pada range 81%-100%.
Hasil menunjukkan bahwa sistem sangat baik dalam aspek
kemudahan dalam pengoperasiannya dari input yang sederhana, tanpa
adanya error, dan adanya admin dalam pengendalian sistem.
2.

Aspek basis data memperoleh skor 93.3%. Skor tersebut berada pada
range 81%-100%. Hasil menunjukkan bahwa sistem dapat terkoneksi
dalam basis data dengan sangat baik. Selan itu, sistem dapat
mengakses basis data dengan mudah dan rapi.
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3.

Aspek tampilan sistem memeperoleh skor 84%. Skor tersebut berada
pada range 81%-100%. Hasil menunjukkan bahwa sistem mempunyai
desain, penulisan, kombinasi warna, menu perintah dan tombol
dengan sangat baik.

4.

Aspek pemeliharaan software (maintainability) memperoleh skor
80%. Skor tersebut berada pada range 61%-80%. Hasil menunjukkan
bahwa kesalahan (error) pada software dapat dideteksi dan diperbaiki
dengan mudah dan bekerja dengan baik.

5.

Aspek fungsinalitas software (functionality) memperoleh skor 86.6%.
Skor tersebut berada pada range 81%-100%. Hasil menunjukkan
bahwa sistem dapat melakukan fungsinya dengan sangat baik.

6.

Aspek kehandalan software (reliability) memproleh skor 93.3%. Skor
tersebut berada pada range 81%-100%. Hasil menunjukkan bahwa
sistem mampu berjalan dan digunakan dalam pendukung keputusan
siswa berprestasi menggunakan metode Simple Additive Weighting
dengan sangat baik.
Hasil dari penilaian ahli sistem dijumlahkan dan dihitung sesuai

dengan analisis data dan akan mendapatkan nilai rata-rata penilaian ahli
sistem. Nilai rata-rata tersebut dijadikan sebagai nilai akhir dari pengujian
sistem untuk mengukur tingkat kelayakan sistem pendukung keputusan
ini. Nilai rata-rata yang diperoleh dari skor beberapa aspek yaitu sebesar
88%. Nilai tersebut berada pada range 81%-100%, sehingga menunjukkan
bahwa sistem informasi ini dapat dikategorikan sangat layak untuk
digunakan dalam penentuan siswa berprestasi dan dapat dikembangkan
lebih lanjut.
c.

Evaluasi Sistem
Evaluasi sistem menggunaknan metode System Usability Scale (SUS)
yang langsung dilakukan oleh user yaitu guru wali kelas di SMK Negeri 1
Lumajang sebanyak 20 responden. Evaluasi sistem menggunakan angket
atau kuisioner yang berisi sepuluh pernyataan dengan pilihan jawaban
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menggunakan skala likert. Hasil dari evaluasi sistem menggunakan metode
SUS dapat dirincikan pada Gambar 4.48.
Pada Gambar 4.48, nilai tertinggi memperoleh 97.5 dan nilai terendah
memperoleh 60. Secara keseluruhan, nilai rata-rata dari sistem
memperoleh 83.75.

Gambar 4. 48 Skor Responden SUS
Berdasarkan lima cara penginterpretasian skor SUS yang dijelaskan
pada teknik analisis data, skor yang diperoleh dari sistem dapat dirincikan
sebagai berikut :

Gambar 4. 49 Hasil Interpretasi Skor SUS Sistem
1. Acceptability
Menurut Brooke nilai skor SUS harus lebih dari 70, untuk
mendapatkan kategori dapat diterima(Brooke, 2020). Penentuan dari
setiap kategori tersebut apabila dikonversikan dengan nilai yang
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didapatkan dari penilaian sistem masuk ke dalam kategori Acceptable
(dapat diterima).
2. Adjectives Rating
Hasil nilai berdasarkan Bangor, nilai SUS berada pada kategori baik
apabila memiliki nilai >70.4(Bangor et al., 2009). Pada penilaian yang
telah dilakukan pada sistem, nilai SUS adalah 83.75 dan berada pada
kategori Excellent.
3. Grade Scale
Sauro pada penelitiannya menjelaskan bahwa kategori SUS ada lima
peringkat yaitu A, B, C, D, dan F (Lewis Senior HF Engineer & Sauro,
2017). Hasil dari penilaian sistem mendapatkan nilai 83.75, maka dari
itu berada pada Grade A.
4. Net Promoter Score (NPS)
Berdasarkan hasil yang diperoleh dengan skor 83.75, menunjukkan
bahwa pengguna cenderung memiliki sikap promoter, yang artinya
mempengaruhi orang lain untuk menggunakan sistem pendukung
keputusan dalam menentukan siswa berprestasi.
5. Percentile Ranks

Gambar 4. 50 Nilai Persentil Hasil Skor SUS Sistem
Diketahui bahwa skor rata-rata SUS pada umumnya adalah 68
(persentil ke-50). Pada grafik kurva Sauro sesuai Gambar 4.50, sistem
memperoleh skor sebesar 83.75(ditunjukkan garis merah), jika
dikorelasikan dengan skor SUS umunya pada kurva peringkat persentil
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maka skor tersebut berada diatas rata-rata. Hal ini menunjukkan skor
penggunaan sistem pendukung keputusan siswa berprestasi oleh
responden berada di persentil 94%, artinya hasil penelitian sistem
pendukung keputusan siswa berprestasi lebih baik 94% penilaian lain
yang ada pada database penelitian.
C. Kajian Produk Akhir
Setelah sistem informasi selesai dirancang dan diuji, dapat ditarik kesimpulan
berupa kelebihan dan kekurangan sistem pendukung keputusan siswa berprestasi.
Kelebihan dan kekurangan sistem ini adalah:
1. Kelebihan
a. Sistem informasi yang dikembangkan dapat diakses secara diberbagai
macam peramban yang terhubung dengan jaringan internet.
b. Sistem infomasi sudah bersifat web responsif yang artinya sistem dapat
berkerja optimal dalam berbagai macam perangkat, baik komputer maupun
mobile.
c. Sistem informasi ini mempunyai tampilan antarmuka yang menarik dan
mudah dipahami oleh user.
d. Sistem ini dapat memanajemen data siswa dengan baik sehingga data
siswa dapat digunakan dengan mudah.
e. Sistem informasi yang dikembangkan memiliki fasilitas cetak laporan hasil
perhitungan siswa berprestasi.
f. Sistem ini dapat menjadi salah satu alternatif dalam menentukan siswa
berprestasi di sekolah.
2. Kekurangan
a. Sistem informasi yang dikembangkan hanya memuat fitur-fitur yang
dibutuhkan saat ini saja, sehingga jika ingin memiliki fitur lengkap harus
dikembangkan terlebih dahulu.
b. Terdapat input data yang masih bukan menggunakan data mentah sehingga
perubahan data numerik menjadi data ordinal atau sebaliknya masih
manual sehingga harus mengingat range tiap kriteria agar tidak terdapat
kesalahan.
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c. Tampilan nama pada data siswa masih belum terurut secara abjad sehingga
mengurangi nilai pada tampilan web.

