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ABSTRAK 

 

Dalam pengambilan keputusan pemilihan siswa – siswi teladan penulis 

menggunakan metode Simple Addictive Weighting (SAW). Dimana konsep dasar 

SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif 

pada semua atribut adalah salah satu metode penentuan urutan atau prioritas dalam 

MADM (Multiple Attribute Decision Making). MADM itu sendiri merupakan suatu 

metode yang digunakan untuk mencari alternatif dengan kriteria tertentu. 

Penulis mencoba merancang dan membangun prototipe sistem pendukung 

keputusan pemilihan siswa – siswi teladan di sekolah menengah tingkat a t a s  

m e n g g u n a k a n  m o d e l  M A D M  menyediakan informasi yang 

dibutuhkan oleh panitia dalam pengambilan keputusan dan menerapkan metode SAW 

dalam menentukan siswa teladan. 

Sistem pendukung keputusan bukan merupakan alat pengambilan keputusan, 

melainkan merupakan sistem yang membantu pengambil keputusan dengan 

melengkapi mereka dengan informasi dari data yang telah diolah dengan relevan dan 

diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu masalah dengan lebih cepat dan 

akurat. Sehingga sistem ini tidak di maksudkan untuk menggantikan pengambil 

keputusan dalam proses pembuatan keputusan. 

 



 

 
 

1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

Masalah 

Siswa berprestasi memiliki skala 

ukur terlalu sempit. Hanya terbatas pada 

kemampuan siswa dalam bidang kognitif 

(intelektual). Siapa yang menunjukkan 

hasil belajar terbaik maka mereka 

dikatakan sebagai seorang siswa 

berprestasi. Namun tidak ada jaminan 

kalau siswa berprestasi itu akan menjadi 

siswa teladan di sekolahnya. Siswa 

teladan di sekolah lazimnya ditentukan 

melalui pemilihan yang melibatkan 

semua warga sekolah. Mulai dari kepala 

sekolah beserta unsur pimpinan, majelis 

guru, semua siswa dan warga sekolah 

lainnya. Tolok ukur siswa teladan lebih 

kompleks. Menyangkut sikap dan tingkah 

laku siswa sehari-hari.  Siswa yang pantas 

mendapat julukan siswa teladan adalah 

siswa yang dapat dijadikan contoh dan 

model bagi temannya. Siswa teladan 

mengajak teman-temannya bersikap, 

bertingkah laku serta berpenampilan 

melalui tauladan dan contoh pribadinya. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dirumuskan permasalahannya yaitu 

bagaimana membangun suatu bentuk 

prototipe sistem pendukung keputusan 

yang dapat digunakan untuk 

merekomendasikan dalam memilih 

siswa maupun siswi teladan di tingkat 

SMA dengan menggunakan metode 

SAW (Simple Additive Weighting)? 

 

1.3. Batasan Masalah 

1. Sistem berbasis pendukung 

keputusan dengan melakukan 

kalkulasi perangkingan 

menggunakan metode SAW 

(Simple Additive Weighting). 

2. Sistem ini dibangun berbasis web 

dengan menggunakan bahasa 

pemrograman XAMP 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Bertujuan agar pengguna dapat 

memutuskan dari hasil rekomendasi 

sistem dalam memilih siswa siswi 



 

 
 

teladan di tingkat sekolah menengah 

atas (SMA). 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Diharapkan nantinya sistem ini 

dapat memberikan kemudahan dan  

pertimbangan terhadap rekomendasi 

pemilihan siswa siswi teladan di tingkat 

SMA. 

1.6. Metodologi Penelitian 

Menggunakan metode waterfall, 

dengan menerapkan proses-proses 

berikut ini :  

1. Analisa Kebutuhan Sistem 

2. Desain Antarmuka Sistem 

3. Pengkodean  

4. Pengujian Sistem 

5. Implementasi Sistem 

 

1.7. Landasan Teori 

Pada bab ini menjelaskan tentang 

tinjauan beberapa pustaka disertai 

landasan teori yang menjelaskan tentang 

teori umum yang berkaitan dengan 

topik, teori program yang berkaitan 

dengan aplikasi yang digunakan, teori 

khusus yaitu berkaitan dengan istilah-

istilah yang dipakai dalam pembuatan 

aplikasi tersebut. 

2. Sistem Pendukung Keputusan 

Little (1970) mendefinisikan 

DSS sebagai “ sekumpulan prosedur 

model untuk data pemrosesan dan 

penilaian guna membantu para 

manajer mengambil keputusan”. Dia 

menyatakan bahwa untuk sukses, 

sistem tersebut haruslah sederhana, 

cepat, mudah dikontrol, adaptif, 

lengkap dengan isu- isu penting dan 

mudah berkomunikasi.  

1. Alter (1980) mendefinisikan DSS 

dengan membandingkannya 

dengan EDP (electronic data 

processing) tradisional pada lima 

dimensi. 

2. Moore (1980) berpendapat bahwa 

konsep struktur, seperti yang 

banyak disinggung pada definisi 

awal DSS (bahwa DSS dapat 

menangani situasi semiterstruktur 

dan tidak tersetruktur), secara 

umum tidaklah penting, 

tersetruktur hanya dengan 

memperhatikan si pengambil 



 

 
 

keputusan atau suatu situasi 

spesifik. 

3. Alter,S.L. (1980)  mendefinsikan 

DSS dengan 

membandingkannya dengan 

sistem EDP (Electronic Data 

Processing) tradisional pada lima 

dimensi yaitu pada tabel DSS 

versus EDP. 

3. Pengertian WEB 

Website dapat diartikan sebagai 

kumpulan halaman yang 

menampilkan informasi data teks, 

data gambar diam atau gerak, data 

animasi, suara, video dan atau 

gabungan dari semuanya, baik yang 

bersifat statis maupun dinamis yang 

membentuk satu rangkaian bangunan 

yang saling terkait dimana masing-

masing dihubungkan dengan 

jaringan-jaringan halaman 

(hyperlink). Bersifat statis apabila isi 

informasi website tetap, jarang 

berubah, dan isi informasinya searah 

hanya dari pemilik website. Bersifat 

dinamis apabila isi informasi website 

selalu berubah-ubah, dan isi 

informasinya interaktif dua arah 

berasal dari pemilik serta pengguna 

website. 

 

 

4. Pengertian Aplikasi WEB 

Pada awalnya aplikasi 

webdibangun dengan hanya 

menggunakan bahasa yang 

disebutHTML (HyperText Markup 

Langauge). Pada perkembangan 

berikutnya, sejumlahskrip dan objek 

dikembangkan untuk memperluas 

kemampuan HTML seperti PHPdan 

ASP pada skrip dan Apllet pada 

objek. Aplikasi Webdapat dibagi 

menjadi duajenis yaitu aplikasi 

webstatis dan dinamis. 

Webstatis dibentuk dengan 

menggunakan HTML. Kekurangan 

aplikasi sepertiini terletak pada 

keharusan untuk memelihara program 

secara terus menerus untukmengikuti 

setiap perkembangan yang terjadi. 

Kelemahan ini diatasi oleh 

modelaplikasi webdinamis. Pada 

aplikasi webdinamis, perubahan 

informasi dalam 

halamanwebdilakukan tanpa 

perubahan program tetapi melalui 



 

 
 

perubahan data. 

Sebagaiimplementasi, aplikasi 

webdapat dikoneksikan ke basis data 

sehingga perubahan informasi dapat 

dilakukan oleh operator dan tidak 

menjadi tanggung jawab 

dariwebmaster. 

Arsitektur aplikasi 

webmeliputi klien, webserver, 

middleware dan basis data.Klien 

berinteraksi dengan webserver. 

Secara internal, 

webserverberkomunikasidengan 

middleware dan middleware yang 

berkomunikasi dengan basis data. 

Contohmiddleware adalah PHP dan 

ASP. Pada mekanisme aplikasi 

webdinamis, terjaditambahan proses 

yaitu servermenerjemahkan kode 

PHP menjadi kode HTML. 

KodePHP yang diterjemahkan oleh 

mesin PHP yang akan diterima oleh 

klien.(Abdul Kadir,2008) 

5. WebServer 

Webserver adalah sebuah 

bentuk serveryang khusus digunakan 

untuk menyimpanhalaman web atau 

hompage. Komputer dapat dikatakan 

webserverjika computer tersebut 

memiliki suatu program server yang 

disebut Personal WebServer (PWS). 

PWS ini difungsikan agar halaman 

web yang ada didalam sebuah 

komputer server dapat dipangggil 

oleh komputer klien. Macam-macam 

webserve rantara lain adalah: 

a. Apache (Open Source) 

b. Xitami 

c. IIS 

d. PWS 

 



 

 
 

A. Pengertian MySQL 

MySQL adalah databaseserver yang 

cukup popular, cepat dan tangguh, 

sangat cocok jika digabungkan dengan 

PHP, dengan databasekita bisa 

menyimpan, mencari dan 

mengklasifikasikan data dengan lebih 

akurat dan professional. MySQL 

menggunakan SQL language 

(StructureQueryLanguage) artinya 

MySQL menggunakan query atau 

bahasa pemprogaman yang sudah 

standar di dalam dunia database.  

Implementasi program 

serverdatabase ini adalah program 

daemon 'MySQLd' dan beberapa 

program lain serta beberapa pustaka. 

MySQL dibuat oleh TcX dan telah 

dipercaya mengelola sistem dengan 40 

buah database berisi 10,000 tabel dan 

500 di antaranya memiliki 7 juta baris 

(kira-kira 100 gigabyte data). Database 

ini dibuat untuk keperluan sistem 

database yang cepat, handal dan mudah 

digunakan.  

Walaupun memiliki kemampuan 

yang cukup baik, MySQL untuk sistem 

operasi Unix bersifat freeware, dan 

terdapat versi shareware untuk sistem 

operasi windows. Menurut pembuatnya, 

MySQL disebut seperti "myessqueell" 

dan bukan mysequel. Sebagaimana 

database sistem yang lain, dalam SQL 

juga dikenal hierarki server dengan 

database-database. Tiap-tiap database 

memiliki table-tabel, tiap-tiap tabel 

memiliki field-field. Umumnya informasi 

tersimpan dalam table-tabel yang secara 

logic merupakan struktur dua dimensi 

terdiri atas baris dan kolom. Field-field 

tersebut dapat berupa data seperti int , 

realm char, date, time dan lainnya.  

SQL tidak memiliki fasilitas 

pemrograman yang lengkap, tidak ada 

looping ataupun percabangan ,misalnya. 

Sehingga untuk menutupi kelemahan ini 



 

 
 

perludigabung dengan bahasa 

pemrograman semisal C. 

Fitur MySQL : 

a. Didukung sepenuhnya oleh 

bahasa pemprograman C, C++, 

eifel, Java, Perl, PHP, Phyton 

dan Tcl untuk mengakses 

databaseMySQL. 

b. Dapat bekerja pada banyak 

platform yang berbeda, termasuk 

juga di dalamnya windows. 

c. Banyaknya tipe kolom : signed 

unsigned integer 1 dan 8 bytes, 

FLOAT, DOUBLE, CHAR, 

VARCHAR, TEXT, BLOB, 

DATE, TIME, DATETIME, 

TIMESTAMP, YEAR,SET dan 

tipe ENUM. 

d. Mendukung sepenuhnya 

parameter SQL GROUP BY dan 

ORDER BY. Fungsi yang dapat 

dipakai dalam group query : 

(COUNT (), 

COUNT(DISTENCT, AVG (), 

STD(), SUM(), MAX(), and 

MIN()). 

e. Sistem privilege dan password 

dapat terjaga kerahasiaanya dan 

dapat diverifikasi berdasarkan 

nama hostnya. Password terjaga 

kerahasiaanya karena semua 

password disimpan dalam 

keadaan terenkripsi. 

Sebagai database yang 

memilikikonsep database modern, 

MySQLmemiliki banyak sekali 

keistimewaan.Berikut ini beberapa 

keistimewaan yangdimiliki oleh MySQL 

: 

a) Portability 

b) Open Source 

c) Multiuser 

d) Performance Tuning 

e) Column Types 

f) Command dan Function 

g) Security 

h) Stability dan Limits 

i) Connectivity 



 

 
 

j) Localisation 

k) Interface 

l) Client dan Tools 

m) Struktur Tabel 

 

B. PHP  

PHP diciptakan oleh Rasmus 

Lerdorf pada tahun 1994 dan bersifat 

open source. Sampai bulan januari 

2007, PHP sudah digunakan oleh 

kurang lebih 20 juta domain dan terus 

berkembang sampai saat ini. PHP 

merupakan singkatan dari Hypertext 

Preprocessor, adalah sebuah bahasa 

scripting yang terpasang pada HTML. 

Sebagian besar sintaks mirip dengan 

bahasa C, Java dan Perl, ditambah 

beberapa fungsi PHP yang spesifik. 

Tujuan utama bahasa ini adalah untuk 

memungkinkan perancang web menulis 

halaman web dinamis dengan cepat. 

PHP merupakan bahasa 

pemograman web yang bersifat server-

side HTML=embedded scripting, di 

mana script-nya menyatu dengan HTML 

dan berada si server. Artinya adalah 

sintaks dan perintah-perintah yang kita 

berikan akan sepenuhnya dijalankan di 

server tetapi disertakan HTML biasa. 

PHP dikenal sebgai bahasa scripting 

yang menyatu dengan tag HTML, 

dieksekusi di server dan digunakan untuk 

membuat halaman web yang dinamis 

seperti ASP (Active Server Pages) dan 

JSP (Java Server Pages).  

Seluruh aplikasi berbasis web dapat 

dibuat dengan PHP. Namun kekuatan 

yang paling utama PHP adalah pada 

konektivitasnya dengan system database 

di dalam web. Sistem database yang 

dapat didukung oleh PHP adalah :  

a. Oracle 

b. MySQL 

c. Sybase 

d. PostgreSQL 

 

PHP dapat berjalan di berbagai 

system operasi seperti windows 98/NT, 



 

 
 

UNIX/LINUX, solaris maupun 

macintosh.Software ini juga dapat 

berjalan pada web server seperti PWS 

(Personal Web Server), Apache, IIS, 

AOLServer, fhttpd, phttpd dan 

sebagainya. PHP juga merupakan 

bahasa pemograman yang dapat kita 

kembangkan sendiri seperti menambah 

fungsi-fungsi baru. Keunggulan lainnya 

dari PHP adalah PHP juga mendukung 

komunikasi dengan layanan seperti 

protocol IMAP, SNMP, NNTP, POP3 

bahkan HTTP. PHP dapat diinstal 

sebagai bagian atau modul dari apache 

web server atau sebagai CGI script yang 

mandiri.  

Banyak keuntungan yang dapat 

diperoleh jika menggunakan PHP 

sebagai modul dari apache di antaranya 

adalah :  

a) Tingkat keamanan yang cukup 

tinggi  

b) waktu eksekusi yang lebih cepat 

dibandingkan dengan bahasa 

pemograman web lainnya yang 

berorientasi pada server-side 

scripting.  

c) Akses ke sistem database yang 

lebih fleksibel seperti MySQL.  

Script yaitu kumpulan instruksi program yang 

tidak memerlukan kompilasi dan hasilnya 

ditampilkan pada browser. Yang termasuk 

kedalam kategori script, yaitu : JavaScript, 

VBScript, PHP, ASP atau JSP 

. 


