
 

BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

 Pada perancangan sistem pendukung keputusan, analisa memiliki peran 

penting dalam membangun sistem yang nantinya diimplementasikan. Analisa 

merupakan langkah awal sebelum mengambil keputusan penyelesaian hasil 

utama. Sedangkan pada tahap perancangan adalah membuat rincian sistem hasil 

dari analisis menjadi bentuk perancangan agar dimengerti oleh pengguna. 

 

4.1  Analisa Sistem Berjalan 

Analisa sistem yang sedang berjalan merupakan langkah awal sebelum 

merekomendasikan sistem usulan kepada pimpinan/stakeholder. Sistem usulan 

yang akan dibangun harus memiliki landasan kelayakan pengadaan sistem. 

Dalam rangka memaksimalkan kinerja guru, MTsN Pangkalan Kerinci 

melaksanakan pemilihan guru berprestasi. Dalam pemilihan guru berprestasi yaitu 

dengan melakukan penilaian kinerja guru berdasarkan 14 komponen kriteria yang 

berpedoman pada ketetapan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. 

Pemilihan guru berprestasi dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Sebelum masuk 

pada tahap penilaian, panitia buka periode dengan memberikan rekap data guru 

kepada kepala sekolah yang kemudian akan diberikan penilaian oleh kepala 

sekolah. Setelah kepala sekolah memberikan nilai, kemudian hasil dari penilaian 

diambil 2 guru perbidang studi dengan nilai tertinggi. Data guru yang mewakili 

bidang kemudian diserahkan kepada panitia. Panitia melakukan untuk 

menentukan guru berprestasi. Dari hasil rapat didapatlah guru berprestasi yang 

kemudian diumumkan oleh panitia. Berikut proses penilaian guru berprestasi 

dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Proses penilaian guru berprestasi  

4.1.1 Identifikasi Masalah 

Menentukan guru berprestasi yang dilakukan di MTsN Pangkalan Kerinci 

selama ini melalui dua tahap penilaian. Pertama penilaian oleh Kepala Sekolah 

dan penilaian tahap kedua oleh panitia yang dibentuk untuk melaksanakan 

penilaian guru. Proses penilaian kinerja guru dilakukan secara manual dimana 

pada proses pengerjaannya menggunakan lembaran penilaian untuk memberikan 

penilaian terhadap guru yang diisi oleh kepala sekolah lalu dihitung dan 

diurutkan, guru dengan nilai tertinggi untuk diseleksi kembali pada tahap kedua. 

Dikarenakan banyaknya kriteria dan guru kepala sekolah proses evaluasi akan 

memerlukan waktu yang cukup lama. 

Setelah dilakukan penilaian tahap pertama, kemudian guru dengan nilai 

tertinggi yang mewakili bidang akan diseleksi kembali melalui penilaian yang 
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dilakukan oleh panitia. Namun untuk menentukan penilaian kinerja hanya 

berdasarkan rapat panitia sehingga penilaian tidak objektif.  

4.1.2 Sistem berjalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Usecase sistem berjalan 

 

4.2  Analisa Sistem Baru 

 Pada analisa sistem baru akan dibangun suatu Sistem Pendukung 

Keputusan (SPK) menentukan guru berprestasi dengan menerapkan metode SAW 

untuk menentukan guru terpilih perbidang. Sedangkan metode promethee untuk 

merangkingan guru berprestasi yang dapat di akses oleh panitia dan kepala 

sekolah, dimana admin bidang/kepala sekolah dapat mengubah profil dan dapat 

melakukan seleksi perbidang, sedangkan admin panitia dapat input data guru, data 

bidang, data administrator dan melakukan seleksi tahap dua yang menghasilkan 

guru berprestasi. Sistem akan menerima input (data masukan) kriteria-kriteria, 

bobot kriteria dan nilai guru. Kemudian akan diproses dengan menerapkan 

perhitungan metode SAW menghasilkan dua atau lebih guru terpilih mewakili 

bidang masing-masing dan menerapkan perhitungan metode promethee yang 

menghasilkan guru berprestasi.  
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4.2.1 Analisa Subsistem Data 

 Analisa data dilakukan untuk menganalisa data yang digunakan dalam 

membangun suatu basisdata agar sistem dapat berjalan sesuai harapan. Data-data 

yang dimasukkan ke sistem saling berhubungan antara data yang satu dengan data 

yang lainnya. 

 Dalam analisa subsistem data SPK penilaian guru berprestasi di Sekolah 

ini data yang dibutuhkan adalah: 

1. Data guru yang akan diseleksi yaitu NIP, Nama Lengkap, Tempat Lahir, 

Tanggal Lahir, Jenis Kelamin. 

2. Data bidang yaitu id_bidang, bidang, dan desk 

3. Data kriteria dan bobot SAW  

Dalam kriteria SAW yaitu data yang digunakan dalam menentukan 

penilaian guru berprestasi terpilih mewakili bidang masing-masing yang 

dilakukan menggunakan metode SAW sesuai dengan keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 4 kriteria yang terdiri dari 14 

subkriteria yang terdapat dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 16 Tahun 2007 dengan memberikan bobot pada setiap kriteria yang 

telah ditetapkan oleh MTsN Pangkalan Kerinci di tunjukkan pada Tabel 

4.1. 

Tabel 4.1 Kriteria penilaian Guru perbidang 

No. Komponen Penilaian Bobot  Nilai 

A. Pedagogik   (0-100) 

1. Menguasai karakteristik peserta didik 11  

2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

10  

3. Pengembangan kurikulum 9  

4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik 9  

5. Pengembangan potensi peserta didik 8  
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Tabel 4.1 Kriteria penilaian guru perbidang (Lanjutan) 

No. Komponen Penilaian Bobot Nilai 

6. Komunikasi dengan peserta didik 8  

7. Penilaian dan evaluasi 8  

B. Kepribadian    

8. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan 

kebudayaan 

6  

9. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan 3  

10. Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga 

menjadi guru 

3  

C. Sosial    

11. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak 

diskriminatif 

4  

12. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, 

orang tua, peserta didik  

6  

D. Profesional    

13. Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu 

10  

14. Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang 

reflektif 

5  

Keterangan Tabel 4.1 

- Komponen Penilaian: kriteria penilaian yang digunakan dalam proses 

perhitungan dengan metode SAW. 

- Nilai: nilai yang diberikan kepada guru pada setiap kriteria (digunakan 

pada proses perhitungan dengan metode SAW). 

- Bobot: bobot dalam setiap komponen peniaian/kriteria penilaian yang 

digunakan untuk menilai guru (digunakan pada proses perhitungan yang 
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biasa dilakukan di MTsN Pangkalan Kerinci dan digunakan untuk 

bobot dalam perhitungan dengan metode SAW). 

4. Data kriteria dan Bobot Promethee 

Variable dan bobot promethee yang dibutuhkan membuat kriteria 

penilaian guru berprestasi dapat dilihat pada Tabel 4.2. (Sumber: Khoirunnisa, 

2013). 

Tabel 4.2 Bobot penilaian guru berprestasi 

No Kriteria Bobot Nilai (0-100) 

1 Kesetiaan 10  

2 Prestasi Kerja 50  

3 Tanggung Jawab 10  

4 Ketaatan 10  

5 Kejujuran 10  

6 Kerjasama 10  

Keterangan Tabel 4.2 

- Kriteria:  kriteria yang digunakan pada metode promethee 

- Nilai: nilai yang diberikan kepada guru pada setiap kriteria (digunakan 

pada proses perhitungan dengan metode promethee). 

- Bobot: bobot dalam setiap komponen peniaian/kriteria penilaian yang 

digunakan untuk menilai guru (digunakan pada proses perhitungan yang 

biasa dilakukan di MTsN Pangkalan Kerinci dan digunakan untuk 

bobot dalam perhitungan dengan metode promethee). 

4.2.2 Analisa Subsistem Model 

 Pada SPK penilaian guru berprestasi di MTsN Pangkalan Kerinci 

menggunakan dua metode yaitu pertama menggunakan metode SAW untuk 

menentukan guru terpilih/bidang masing-masing, dan metode poromethee untuk 

merangkingkan penilaian guru berprestasi yang telah diseleksi dari hasil metode 

SAW sebelumnya. 
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a. Metode SAW 

Pada Gambar 4.3 dapat dilihat activity daigram metode SAW yang 

digunakan dalam sistem pendukung keputusan penilaian guru berprestasi yang 

dibangun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Activity diagram metode SAW 

Perhitungan dengan metode SAW dimulai dengan menentukan kriteria 

penilaian, kriteria tersebut diberi nilai yang telah ditetapkan sebagai acuan, 

kemudian setiap alternatif/guru diberi nilai kriteria. Setelah itu dilakukan 

normalisi matriks keputusan, sehingga didapatlah guru terpilih perbidang. Berikut 

ini contoh perhitungan manual metode SAW bidang studi Bahasa Inggris dan 

bidang studi Matematika. Sebagai contoh data alternatif/guru bisang studi Bahasa 

Inggris hanya diambil 3 (tiga) alternatif guru untuk melakukan pengujian SAW 

ditunjukkan pada Tabel 4.3. (Gunawan, 2015) 

Tabel 4.3 Data alternatif guru bidang studi Bahasa Inggris 

NO Inisial Nama Alternatif  

1 A1 Ashana Harahap 

2 A2 Tiolia Pane 

3 A3 Suprihatin 
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Didapat A1, A2, A3 dalah guru 1, 2, dan 3. Sedangkan contoh data kriteria 

diambil hanya 3 (tiga) kriteria sebagai sample pengujian SAW  ditunjukkan pada 

Tabel berikut. (Gunawan, 2015) 

Tabel 4.4 Data kriteria 

No Inisial Krteria Bobot Nilai (1-100) 

1 C1 Menguasai Karakteristik peserta 

didik 

11  

2 C2 Menguasai teori belajar  10  

3 C3 Pengembangan kurikulum 9  

Didapat C1, C2, C3 adalah kriteria 1, 2, dan 3. Selanjutnya menetukan 

rating kecocokan dari setiap kriteria, dapat dilihat pada Tabel 4.5. (Sabda 

Gunawan, 2015) 

Tabel 4.5 Rating kecocokan dari setiap kriteria 

Alternatif 

Kriteria 

C1 C2 C3 

 
  A1 79 83 75 

A2 80 75 78 

A3 75 75 76 

W 11 10 9 

(Sumber: Gunawan, 2015) 

Dimana C1, C2, C3 merupakan kriteria 1, 2, dan 3. Sedangkan A1, A2, A3 

merupakan alternatif gurudan W merupakan bobot setiap alternatif. Selanjutnya 

membuat matriks keputusan, berikut ini adalah matriks keputusan: 
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         Max C1 = 80      

X =           Max C2 = 83 

         Max C3 = 78 

 

 

 Dimana x ada matrix keputusan, sedangkan C1-C3 adalah kriteria. Proses 

normalisasi matrik keputusan dapat dilihat di bawah ini, dimana R = baris. 

R11 = 79/max (79,80,75) = 79/80 = 0,9875 

R21 = 80/max (79,80,75) = 80/80 = 1 

R31 = 75/max (79,80,75) = 75/780 = 0,9375 

R12 = 83/max (83.75,75) = 83/83 = 1 

R22 = 75/max (83,75,75) = 75/83 = 0,9036 

R32 = 75/max (83,75,75) = 75/83 = 0,9036 

R13 = 75/max (75,78,76) = 75/78 = 0,9615 

R23 = 78/max (75,78,76) = 78/78 = 1 

R33 = 76/max (75,78,76) = 76/78 = 0,9743 

 Dari hasil di atas didapat matrik keputusan sebagai berikut: 

 

 

X =  

 

 

 

 Setelah mengetahui nasil proses normalisasi matrik keputusan kemudian 

dilanjutkan dengan proses preferensi untuk tiap alternatif dimana V adalah 

preferensi dari setiap guru, nilai preferensi tiap guru dapat dilihat sebagai berikut: 

  V1 = (0,9875*11) + (1*10) + (0,9615*9) = 29,516 

  V2 = (1*11) + (0,9036*10) + (1*9) = 29,036 

  V3 = (0,9375*11) + (0,9036*10) + (0,9743*9) = 28,1172 

Hasil akhir penilain jika diperingkatkan sebagaai berikut: 

C1 C2 C3 

79 83 75 

80 75 78 

75 75 76 

C1 C2 C3 

0,9875 1 0,9615 

1 0,9036 1 

0,9375 0,9036 0,9743 
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1. Guru A1 = 29,516 (guru terpilih) 

2. Guru A2 = 29,036 

3. Guru A3 = 28,1172 

Dari hasil akhir perhitungan metode SAW di atas didapat alternatif yang 

lebih baik dari alternatif lainnya, sehinga dari langkah ini diambil 2 (dua) guru 

dengan nilai tertinggi mewakili bidang studi Bahasa Inggris yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Guru terpilih mewakili bidang Bahasa Inggris 

Rangking ID Alternatif 

1 A1 Ashanah Harahap 

2 A2 Tiolia Pane 

Berikut ini contoh perhitungan manual metode SAW bidang studi 

Matematika. Sebagai contoh data alternatif/guru bisang studi Matematika 

ditunjukkan pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Data alternatif guru Matematika 

NO inisial Nama Alternatif  

1 A1 Hellena Pratiwi 

2 A2 Yunisri Elita 

3 A3 Mukhlison 

(Sumber: Sabda Gunawan, 2015) 

Didapat A1, A2, A3 dalah guru 1, 2, dan 3. Sedangkan contoh data kriteria 

ditunjukkan pada Tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.8 Data kriteria 

No Inisial Krteria Bobot Nilai (1-100) 

1 C1 Menguasai Karakteristik peserta 

didik 

11  

2 C2 Menguasai teori belajar  10  
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Tabel 4.8 Data kriteria (Lanjutan) 

No Inisial Kriteria Bobot Nilai(0-100) 

3 C3 Pengembangan kurikulum 9  

(Sumber: Gunawan, 2015) 

Didapat C1, C2, C3 adalah kriteria 1, 2, dan 3. Selanjutnya menetukan 

rating kecocokan dari setiap kriteria, dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Rating kecocokan dari setiap kriteria 

Alternatif 

Kriteria 

C1 C2 C3 

 
  A1 76 75 75 

A2 80 78 75 

A3 78 85 76 

W 11 10 9 

(Sumber: Sabda Gunawan, 2015) 

Dimana C1, C2, C3 merupakan kriteria 1, 2, dan 3. Sedangkan A1, A2, A3 

merupakan alternatif gurudan W merupakan bobot setiap alternatif. Selanjutnya 

membuat matriks keputusan, berikut ini adalah matriks keputusan: 

 

      Max C1 =  80 

X =         Max C2 = 85 

     Max C3 = 76 

 

Dimana x ada matrix keputusan, sedangkan C1-C3 adalah kriteria. Proses 

normalisasi matrik keputusan dapat dilihat di bawah ini, dimana R = baris. 

R11 = 76/max (76,80,778) = 76/80 = 0,95 

R21 = 80/max (76,80,78) = 80/80 = 1 

C1 C2 C3 

76 75 75 

80 78 76 

78 85 76 
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R31 = 78/max (76,80,78) = 78/80 = 0,975 

R12 = 75/max (75,78,85) = 75/85 = 0,8823 

R22 = 78/max (75,78,85) = 78/85 = 0,9176 

R32 = 85/max (75,78,85) = 85/85 = 1 

R13 = 75/max (75,76,76) = 75/76 = 0,9868 

R23 = 76/max (75,76,76) = 76/76 = 1 

R33 = 76/max (75,76,76) = 76/76 = 1 

 Dari hasil di atas didapat matrik keputusan sebagai berikut: 

 

 

X =  

 

 

Setelah mengetahui nasil proses normalisasi matrik keputusan kemudian 

dilanjutkan dengan proses preferensi untuk tiap alternatif dimana V adalah 

preferensi dari setiap guru, nilai preferensi tiap guru dapat dilihat sebagai berikut: 

  V1 = (0,95*11) + (0,8823*10) + (0,9868*9) = 28,1542 

  V2 = (1*11) + (0,9176*10) + (1*9) = 29,176 

  V3 = (0,975*11) + (1*10) + (1*9) = 29,725 

Hasil akhir penilain jika diperingkatkan sebagaai berikut: 

1. Guru A1 = 28,1542 

2. Guru A2 = 29,176 

3. Guru A3 = 29,725 (guru terpilih) 

Dari hasil akhir perhitungan metode SAW di atas didapat alternatif yang 

lebih baik dari alternatif lainnya, sehinga dari langkah ini diambil 2 (dua) guru 

dengan nilai tertinggi mewakili bidang studi Matematika yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.10. 

 

 

C1 C2 C3 

0,95 0,8823 0,9868 

1 0,9176 1 

0.975 1 1 
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Tabel 4.10 Guru terpilih mewakili bidang Matematika 

Rangking ID Alternatif 

1 A3  Mukhlison 

2 A2 Yunisri Elita 

b. Metode Promethee 

Setelah dilakukan proses seleksi guru terpilih yang akan mewakili bidang 

masing-masing dengan menggunakan metode SAW, tahap selanjutnya akan 

dilakukan perangkingan penilaian guru berprestasi dengan menggunakan metode 

promethee. Pada Gambar 4.4 berikut dapat digambarkan activity daigram dari 

metode promethee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Activity diagram metode promethee 

 Perhitungan dengan metode promethee yaitu dengan cara menentukan 

variabel penilaian guru berprestasi, pemberian bobot disetiap variabel, menetukan 

range kriteria, memberi range kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria, 

input kaidah min-max, melakukan preferensi, melakukan pemberian nilai 

kecendrungan dari proses preferensi, kemudian perhitungan entering flow, leaving 

flow, dan net flow. 

 Berikut ini contoh perhitungan manual metode promethee. Sebagai contoh 

dari pengujian promethee digunakan 4 guru mewakili 2 bidang studi. Data 
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alternatif diambil dari Tabel 4.10 hasil seleksi metode SAW dapat dilihat pada 

Table 4.11. (Sumber: Hafsah. 2011) 

Tabel 4.11 Data alternatif 

NO Inisial Nama Alternatif 

1 A1 Tiolia Pane 

2 A2 Ashanah Harahap 

3 A3 Mukhlison 

4 A4 Yunisri Elita 

 Dimana A1, A2, A3, A4 merupakan guru 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan contoh 

data kriteria dapat ditunjukkan pada table 4.5. Untuk rincian kriteria dan tipe 

preferensi yang digunakan dapat dilihta pada Tabel 4.12 di bawah ini. 

Tabel 4.12 Tipe preferensi kriteria 

Inisial Kriteria Kaidah Tipe Preferensi Bobot 

f1(.) Kesetiaan Max 1 10 

f2(.) Prestasi Kerja Max 1 50 

f3(.) Tanggung Jawab Max 1 10 

 Langkah pertama yaitu menetukan tipe preferensi kriteria dan nilai kriteria 

untuk masing-masing alternatif dapat dilihat pada Tabel 4.13. (Sumber: Hafsah, 

2011) 

Tabel 4.13 Tipe preferensi kriteria dan nilai kriteria 

 

Kriteria 

 

 

MinMax 

Alternatif  

Tipe 

Preferensi 

 

Parameter  

A1 

 

A2 

 

A3 

 

A4 

f1(.) Max 75 73 76 77 1 - 

f2(.) Max 80 77 84 75 1 - 

f3(.) Max 79 78 77 82 1 - 

 Langkah kedua yaitu preferensi alternatif, nilai preferensi yang digunakan 

adalah nilai preferensi biasa, yaitu menghitung perbandingan berpasangan setiap 

alternatif. Berikut contoh cara menghitung nilai preferensi:
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1. Nilai Preferensi A1 dan A2 

a. Untuk f1(.) 

A1 = 75; A2 = 73 

d = A1-A2 

= 75-73 

= 2 

Berdasarkan kaidah maximasi 

diperoleh: 

            0 jika d <= 0 

x =      1 jika d>= 0 

 

Maka P(A1,A2) = 1 

P(A2,A1) = 0 

b. Untuk f2(.) 

A1 = 80; A2 = 77 

d = A1-A2 

= 80-77 

= 3 

Berdasarkan kaidah maximasi 

diperoleh: 

Maka P(A1,A2) = 1 

P(A2,A1) = 0 

c. Untuk f3(.) 

A1 = 79; A2= 78 

d = A1-A2 

= 79-78 

= 1 

Berdasarkan kaidah maximasi 

diperoleh: 

Maka P(A1,A2) = 1 

P(A2,A1) = 0 

 

2. Nilai Preferensi A1 dan A3 

a. Untuk f1(.) 

A1 = 75; A3 = 76 

d = 75-77 

= -1 

Berdasarkan kaidah maximasi 

diperoleh: 

Maka P(A1,A3) = 0 

P(A3,A1) = 1 

b. Untuk f2(.) 

A1 = 80; A3 = 84 

d = 80-84 

= -4 

Berdasarkan hasil maximasi 

diperoleh: 

Maka P(A1,A3) = 0 

P(A3,A1) = 1 

c. Untuk f3(.) 

A1 = 79; A3 = 77 

d = 79-77 

= 2 

Berdasarkan kaidah maximasi 

diperoleh: 

P(A1,A3) = 1 

P(A3,A1) = 0 

 

3. Nilai Preferensi A1 dan A4 

a. Untuk f1(.) 
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A1 = 75; A4 = 77 

d = 75-77 

= -2 

Berdasarkan kaidah maximasi 

diperoleh: 

Maka P(A1,A4) = 0 

P(A4,A1) = 1 

b. Untuk f2(.) 

A1 = 80; A4 = 75 

d = 80-75 

= 5 

Berdasarkan kaidah maximasi 

diperoleh: 

Maka P(A1,A4) = 1 

P(A4,A1) = 0 

c. Untuk f3(.) 

A1 = 79; A4 = 82 

d = 79-82 

= -3 

Berdasarkan kaidah maximasi 

diperoleh: 

Maka P(A1,A4) = 0 

P(A4,A1) = 1 

 

4. Nilai Preferensi A2 dan A3 

a. Untuk f1(.) 

A2 = 73; A3 = 76 

d = A2-A3 

= 73-76 

= -3 

Berdasarkan kadiah maximasi 

diperoleh: 

P(A2,A3) = 0 

P(A3,A2) = 1 

b. Untuk f2(.) 

A2 = 77; A3 = 84 

d = A2-A3 

= 77-84 

= -7 

Maka P(A2,A3) = 0 

P(A3,A2) = 1 

c. Untuk f3(.) 

A2 = 78; A3 = 77 

d = A2-A3 

= 78-77 

= 1 

Maka P(A2,A3) = 1 

P(A3,A2) = 0 

5. Preferensi A2 dan A4 

a. Untuk f1(.) 

A2 = 73; A4 = 77 

d = A2-A4 

= 73-77 

= -4 

Maka P(A2,A4) = 0 

P(A4,A2) = 1 

b. Untuk f2(.) 

A2 = 77; A4 = 75 

d = A2-A4 

= 77-75 



 

58 

 

= 2 

Maka P(A2,A4) = 1 

P(A4,A2) = 0 

c. untuk f3(.) 

A2 = 78; A4 = 82 

d = A2-A4 

= 78-82 

= -4 

Maka P(A2,A4) = 0 

P(A4,A2) = 1 

6. Preferensi A3 dan A4 

a. Untuk f1(.) 

A3 = 76; A4 = 77 

d = A3-A4 

= 76-77 

= -1 

Maka P(A3,A4) = 0 

P(A4,A3) = 1 

b. Untuk f2(.) 

A3 = 76; A4 = 77 

d = A3-A4 

= 84-75 

= 9 

Maka P(A3,A4) = 1 

P(A4,A3) = 0 

c. Untuk f3(.) 

A3 = 77; A4 = 82 

d = A3-A4 

= 77-82 

= -5 

Maka P(A3,A4) = 0 

P(A4,A3) = 1 

 

 

 Hasil dari perhitungan nilai preferensi setiap alternatif dapat dilihat pada 

Tabel 4.14 berikut. 

Tabel 4.14 Nilai preferensi setiap aternatif 

 

Fj(…,….) 

f1(.) f2(.) f3(.) 

Tipe 1 Tipe 1 Tipe 1 

Max Max Max 

P(A1,A2) 1 1 1 

P(A2,A1) 0 0 0 

P(A1,A3) 0 0 1 

P(A3,A1) 1 1 0 

P(A1,A4) 0 1 0 
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P(An,An) = (1/jmlh alternatif * (nilai preferensi*bobot)) / jmlh bobot/jmlh               

           alternatif 

 

Tabel 4.14 Nilai preferensi setiap aternatif (Lanjutan) 

P(A4,A1) 1 0 1 

P(A2,A3) 0 0 1 

P(A3,A2) 1 1 0 

P(A2,A4) 0 1 0 

P(A4,A2) 1 0 1 

P(A3,A4) 0 1 0 

P(A4,A3) 1 0 1 

 Langkah ketiga yaitu menghitung indeks preferensi alternatif, setelah nilai 

preferensi didapat, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks 

preferensi masing-masing alternatif dengan perkalian nilai indeks preferensi setiap 

alternatif dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: 

 

 merupakan intensitas preferensi pembuat keputusan yang menyatakan 

bahwa alternatif a lebih baik dari alternatif b dengan perhitungan secara simultan 

dari keselururhan kriteria wj merupakan bobot untuk kriteria fj(.) dan wj > 0. 

Untuk lebih jelasnya rincian perhitungan indeks preferensi setiap kriteria dapat 

dijabarkan sebagai berikut. 

Dimisalkan: 

 

 

 

P(A1,A2) = 1/4 * ( (1/10) + (1*50) + (1*10) ) /17,5 = 1 

P(A2,A1) = 1/4 * ( (0*10) + (0*50) + (0*10) ) /17,5 = 0 

P(A1,A3) = 1/4 * ( (0*10) + (0*50) + (1*10) ) /17,5 = 0,1428 

P(A3,A1) = 1/4 * ( (1*10) + (1*50) + (0*10) ) /17,5 = 0,8571 

P(A1,A4) = 1/4 * ( (0*10) + (1*50) + (0*10) ) /17,5 = 0,7142 
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P(A4,A1) = 1/4 * ( (1*10) + (0*50) + (1*10) ) /17,5 = 0,2857 

P(A2,A3) = 1/4 * ( (0*10) + (0*50) + (1*10) ) /17,5 = 0,1428 

P(A3,A2) = 1/4 * ( (1*10) + (1*50) + (0*10) ) /17,5 = 0,8571 

P(A2,A4) = 1/4 * ( (0*10) + (1*50) + (0*10) ) /17,5 = 0,7412 

P(A4,A2) = 1/4 * ( (1*10) + (0*50) + (1*10) ) /17,5 = 0,2875 

P(A3,A4) = 1/4 * ( (0*10) + (1*50) + (0*10) ) /17,5 = 0,7412 

P(A4,A3) = 1/4 * ( (1*10) + (0*50) + (1*10) ) /17,5 = 0,2875 

 Rincian nilai dari prehitungan indeks preferensi alternatif dapat dilihat 

pada Tabel 4.15 sebagai berikut. 

Tabel 4.15 Nilai indeks preferensi alternatif 

Alternatif A1 A2 A3 A4 

A1 - 1 0,1428 0,7142 

A2 0 - 0,1428 0,7412 

A3 0,8571 0,8571 - 0,2875 

A4 0,2857 0,2875 0,2875 - 

 Langkah keempat yaitu, menghitung positive outrangking flow dan 

negative outrangking flow. Setelah nilai indeks preferensi dihasilkan, maka 

langkah selanjutnya menghitung nilai outrangking setiap krieria. Terdapat 2 nilai 

outrangking yaitu leaving flow (positive outrangking) dan (negative outrangking). 

Berikut cara menghitung nilai leaving flow dan entering flow: 

1. Menghitung nilai Leaving flow 

Nilai leaving flow dapat dihitung denga persaman berikut: 

 

Dari persamaan di atas maka dihasilkan nilai leaving flow setiap alternatif 

sebagai berikut: 

A1 = 1/3 * (1 + 0,1428 + 0,7142) = 0,619 
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A2 = 1/3 * (0 + 0,1428 + 0,7412 ) = 0,2946 

A3 = 1/3 * (0,8571 +  0,8571 + 0,2875) = 0,6672 

A4 = 1/3 * (0,2857 + 0,2875 + 0,2875) = 0,2857 

2. Menghitung nilai entering flow 

Nilai entering flow dapat dihitung dengan persamaan berikut. 

 

 Dari persamaan di atas maka dihasilkan nilai entering flow setiap alternatif 

Sebagai berikut: 

A1 = 1/3 * (0 + 0,8571 + 0,2857) = 0,3809 

A2 = 1/3 * (1 + 0,8571 + 0,2875) = 0,7419 

A3 = 1/3 * (0,1428 + 0,1428 + 0,2875) = 0,191 

A4 = 1/3 * (0,7142 + 0,7142 + 0,2875) = 0,5719 

Langkah terakhir yaitu menghitung nilai net flow yang merupakan nilai 

rangking yang akan digunakan. Untuk nilai net flow dapat dihitung dengan 

persamaan berikut. 

 

 Dari persamaan di atas maka dihasilkan nilai net flow setiap alternatif 

sebagai berikut: 

 A1 = 0,619 – 0,3809 = 0,2381 

 A2 = 0,2946 – 0,7419  = -0,4473 

A3 = 0,6672 – 0,191 = 0,4762 

A4 = 0,2857 – 0,5719 = -0,2844 

Hasil rincian dari perhitungan rangking promethee dapat dilihat pada Tabel 4.16 

beikrut. 
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Tabel 4.16 Hasil ranking promethee 

Rangking ID Alternatif 
Leaving 

flow 

Entering 

Flow 

Net Flow 

1 A3 Mukhlison 0,6672 0,191 0,4762 

2 A1 Tiolia Pane 0,619 0,3809 0,2381 

3 A4 Yunisri Elita 0,2857 0,5719 -0,2844 

4 A2 Ashanah Harahap 0,2946 0,7419 -0,4473 

 Berdasarkan nilai net flow dari tabel di atas maka dapat diperoleh rangking 

dari masing-masing aletrnatif. Alternatif guru Jumadi mempunyai nilai net flow 

tertinggi dan rangking teratas. Maka alternatif A3 (Mukhlison) 

direkomendasikan sebagai guru berprestasi karena alternarif A1 berdasarkan data 

mempunyai nilai yang lebih baik dari pada alternatif A2, A3. Jika alternatif 

bernilai minus berarti lebih besar nilai entering flow dari pada nilai leaving flow. 

Hal ini berarti dari perbandingan beberapa kriteria alternatif tersebut tidak lebih 

baik dari alternatif lainnya. 

4.2.3 Analisa Subsistem Dialog 

Pada tahap analisa subsistem dialog dilakukan proses penganalisaan 

kebutuhan user terhadap sistem yang akan dibangun. Analisa ini akan 

berpengaruh untuk perancangan struktur dan tampilan menu berikutnya sehingga 

dalam menganalisa susbsitem dialog haruslah benar-benar sesuai dengan 

keinginan user yang mudah dalam memahami dan mengaplikasikan sistem. 

Adapun aktor yang terlibat dalam sistem pendukung keputusan dapat 

dilihat pada Tabel 4.17. 

Tabel 4.17 Deskripsi kebutuhan pengguna 

Term Synonim Description 

1. Admin bidang Kepala Sekolah Pihak yang berhak menggunakan 

sistem dan bertugas input nilai kriteria 

bidang, melihat hasil perangkingan 

guru perbidang, dan melihat hasil 

keputusan guru berprestasi 

 



 

63 

 

Tabel 4.17 Deskripsi kebutuhan pengguna (Lanjutan) 

2. Administrator Panitia Pihak yang berhak menggunakan 

sistem dan bertugas mengelola user 

mengelola data guru, data kriteria 

bidang, data kriteria umum,input  nilai 

kriteria umum, megelola kriteria dan 

bobot SAW, mengelola kriteria dan 

bobot promethee, melihat hasil 

perangkingan guru perbidang, dan 

melihat hasil keputusan guru 

berprestasi 

 

Event table adalah sebuah hasil dokumentasi yang terdiri dari kolom dan 

baris yang berisi kejadian-kejadian dari sekumpulan proses. 

Tabel 4.18 Event table sistem pendukung keputusan 

Event Table Sistem Pendukung Keputusan 

No Event Trigger Source Use Case Response Destinat

ion 

1 Pengguna 

melakukan 

login untuk 

mengakses 

sistem 

Pengguna 

login ke 

sistem 

Admin 

bidang, 

admin 

panitia 

Login    

2 Admin 

panitia 

mengelola 

user 

Mengelola 

user 

Admini 

panitia  

Kelola 

managem

ent user 

Update 

data user 

Admin 

panitia 

3 Admin 

panitia 

mengelola 

data bidang 

studi 

Mengelola 

bidang studi 

Admin 

panitia 

Kelola 

bidang 

studi 

Data 

bidang 

studi telah 

di-update 

Admin 

panitia, 

admin 

bidang 
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Tabel 4.18 Event table sistem pendukung keputusan (Lanjutan) 

Event Table Sistem Pendukung Keputusan 

No Event Trigger Source Use Case Response Destinat

ion 

4 Admin 

panitia 

mengelola 

data 

alternatif 

guru 

Mengelola 

data 

alternatif  

guru 

Admin 

panita 

Kelola 

alternatif 

guru 

Data 

alternatif 

guru 

berhasil 

di-update 

Admin 

panitia, 

admin 

bidang 

5 Admin 

panitia 

mengelola 

data kriteria 

bidang 

Mengelola 

data kriteria 

bidang 

Admin 

panitia 

Kelola 

data 

kriteria 

bidang 

Data 

kriteria 

bidang 

berhasil 

di-update 

Admin 

panitia, 

admin 

bidang 

6 Admin 

panitia 

mengelola 

data  kriteria 

umum 

Mengelola 

data kriteria 

umum 

Admin 

panitia 

Kelola 

data 

kriteria 

umum 

Data 

kriteria 

umum 

berhasil 

di-update 

Admin 

panitia, 

admin 

bidang 

7 Admin 

bidang input 

nilai kriteria 

bidang 

Input nilai 

kriteria 

bidang 

Admin 

bidang 

Input nilai 

kriteriabid

ang 

Nilai 

kriteria 

bidang 

berhasil 

di-update 

Admin 

bidang, 

admin 

panitia 

8 Admin 

panitia input 

nilai kriteria 

umum 

Input nilai 

kriteria 

umum 

Admin 

panitia 

Input nilai 

kriteria 

umum  

Nilai 

kriteria 

umum 

berhasil 

di-update 

Admin 

panitia, 

admin 

bidang 
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Tabel 4.18 Event table sistem pendukung keputusan (Lanjutan) 

Event Table Sistem Pendukung Keputusan 

No Event Trigger Source Use Case Response Destinat

ion 

9 Admin 

bidang dan 

admin 

panitia 

melihat hasil 

perangkingan 

perbidang 

Melihat hasil 

perangkingan 

perbidang 

Admin 

bidang, 

admin 

panitia 

Informasi 

guru 

terpilih 

mewakili 

bidang 

Hasil 

rangking 

perbidang 

Admin 

bidang. 

Admin 

panitia 

10 Admin 

bidang dan 

admin 

panitia 

melihat hasil 

perangkingan 

prestasi 

umum 

Melihat hasil 

perangkingan 

prestasi 

umum 

Admin 

bidang, 

admin 

panitia 

Informasi 

keputusan 

guru 

berprestas

i 

Hasil 

rangking 

guru 

berprestai 

Admin 

bidang. 

Admin 

panitia 

11 Admin 

bidang dan 

admin 

panitia kelola 

profil 

Mengelola 

profil 

Admin 

bidang, 

admin 

panitia 

Kelola 

profil 

Data 

profil 

berhasil 

di update 

Admin 

bidang 

12 Admin 

bidang dan 

admin 

panitia kelola 

password 

Mengelola 

password 

Admin 

panitia 

Kelola 

pasword 

Data 

password 

berhasil 

diupdate 

Admin 

panitia 

 

4.3  Perancangan Perangkat Lunak 

Pada perancangan perangkat lunak ini akan dijelaskan tahap perancangan 

Sistem Pendukung Keputusan penilaian guru berprestasi di MTsN Pangkalan 

Kerinci. Tahapan dalam membuat rincian sistem pendukung keputusan penilaian 
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kinerja ini ini terdiri dari tiga subsistem yaitu : subsistem data, subsistem model, 

dan subsistem dialog agar dimengerti oleh pengguna (user). 

4.3.1  Perancangan Subsistem Data 

Basis data merupakan komponen dasar dari sebuah sistem informasi. 

Struktur database menjelaskan sejumlah tabel berisi field (atribut) yang 

dibutuhkan dalam SPK penilaian guru berprestasi ini. Selain itu, terdapat primary 

key yang menjadi atribut kunci untuk masing-masing tabel dalam database yang 

diperlukan dalam keterhubungan antara tabel satu dan lainnya.  

a. Tabel Bidang 

- Nama  : bidang 

- Deskripsi : berisi data bidang 

- Primery Key : id_bidang 

Tabel 4.19 Bidang 

No Field Type Length Primery Key 

1. id_bidang integer 11 * 

2. bidang varchar 30  

3. desk text -  

 

b. Tabel Guru 

- Deskripsi : berisi data guru 

- Primery Key : Nip 

Tabel 4.20 Guru 

No Field Type Length Primery Key 

1. Nip varchar 30 * 

2. nama_guru integer 30  

3. tmp_lahir varchar 50  

4. tgl_lahir date -  

5. jk enum(‘LK,’PR’) -  

6. alamat varchar 50  

7. no_hp varchar 15  
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No Field Type Length Primery Key 

8. id_bidang integer 11  

9. deskripsi text -  

 

c. Tabel Kriteria bidang 

- Nama  : 

- Deskripsi : berisi data kriteria yang digunakan pada proses  

seleksi menggunakan metode SAW 

- Primery Key : id_kriteria_bidang 

Tabel 4.21 Kriteria bidang 

No Field Type Length Primery Key 

1. id_kriteria_bidang integer 11 * 

2. nm_kriteria varchar 30  

3. bobot varchar 50  

4 ket text -  

 

d. Tabel Kriteria Umum 

- Nama  : kriteria umum 

- Deskripsi : berisi data kriteria yang digunakan pada proses 

seleksi menggunakan metode promethee 

- Primery Key : inisial 

Tabel 4.22 Kriteria umum 

No Field Type Length Primery Key 

1. inisial archar 3 * 

2. id integer 11  

3. nama_kriteria varchar 50  

4. kaidah varchar 25  

5. preferensi varchar 15  

6. param_p varchar 25  

7. param_q varchar 25  
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No Field Type Length Primery Key 

8. Bobot varchar 25  

9. ket text   

 

e. Tabel User 

- Nama  : user 

- Deskripsi : berisi data user 

- Primery Key : id_user_login 

Tabel 4.23 User 

No Field Type Length Primery Key 

1. id_user_login integer 10 * 

2. username  varchar 30  

3. password varchar 50  

4. nama_lengkap  varchar 50  

5. alamat varchar 50  

6. level_id integer 11  

 

f. Tabel Subkriteria 

- Nama  : subkriteria 

- Deskripsi : berisi data subkriteria 

- Primery Key : id_sub 

Tabel 4.24 Subkriteria 

No Field Type Length Primery Key 

1. inisial varchar 3  

2. id_sub integer 11 * 

3. sub integer 10  

4. id_krt_bidang ineteger 11  

5. bobot integer 11  

6. ket integer 30  

 

g. Tabel Nilai  Bidang 
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- Nama  : nilai kriteria bidang 

- Deskripsi : berisi data nilai kriteria bidang 

- Primery Key : id_nilai_b 

Tabel 4.25 Nilai bidang  

No Field Type Length Primery Key 

1. id_nilai_ b Integer 11 * 

2. Nip Varchar 30  

3. id_subbidang  Varchar 15  

4. nilai Varchar 100  

 

h. Tabel Nilai Umum 

- Nama  : nilai umum 

- Deskripsi : berisi data nilai kriteria umum 

- Primery Key : id_nilai_u 

Tabel 4.26 Nilai umum 

No Field Type Length Primery Key 

1. id_nilai_u Integer 11 * 

2. Nip Varchar 25  

3. id_krt_umum  Varchar 25  

4. nilai Varchar 100  

 

i. Tabel Prestasi Bidang 

- Nama  :  prestasi bidang 

-     Deskripsi  : berisi data penilaian guru berprestasi perbidang              

dengan menggunakan metode saw 

- Primary Key :  id_rank_saw  

Tabel 4.27 Prestasi bidang 

No Field Type Length Primery Key 

1. id_rank_saw integer 11 * 

2. Nip varchar 30  
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j. Tabel Prestasi Umum 

- Nama  :  prestasi umum 

-     Deskripsi  : berisi tentang data perangkingan guru berprestasi 

  dengan menggunakan metode promethee 

- Primary Key :  id 

Tabel 4.28 Prestasi umum 

No Field Type Length Primery Key 

1. Id integer 11 * 

2. leaving_flow varchar 25  

3. entering_flow varchar 25  

4. net_flow varchar 25  

5. id_alternatif varchar 25  

 

4.3.2  Perancangan Subsistem Model 

Perancangan subsistem model ini berisi penjelasan metode SAW dan 

metode promethee yang mendeskripsikan proses pengolahan data untuk 

menghasilkan output guru berprestasi sesuai langkah yang terdapat pada metode 

SAW dan Promethee. 

1. Metode SAW 

Langkah – langkah menentukan guru terpilih untuk mewakili bidang studi 

dengan  metode SAW dimulai dengan menentukan kriteria penilaian, kriteria 

tersebut diberi nilai preferensi sebagai acuan, kemudian setiap alternatif/guru 

diberi nilai kriteria, setelah itu dilakukan normalisasi matriks keputusan. 

Penerapan perhitungan metode SAW pada sistem terdapat pada Lampiran D. 

2. Metode Promethee 

Setelah didapat 2 (dua) guru terpilih yang akan mewakili bidang masing-

masing dengan menggunakan metode SAW. Kemudian tahap selanjutnya 

digunakan metode promethee untuk perangkingan penilaian guru berprestasi. 

Langkah pertama perhitungan dengan metode promethee dimulai menentukan 

variabel penilaian guru berprestasi, pemberian nilai dan bobot disetiap variable 
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kriteria, memberi range kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria, input 

kaidah min max, melakukan proses preferensi, melakukan pemberian nilai 

kecenderungan dari proses preferensi, kemudian perhitungan entering flow, 

leaving flow, dan net flow. 

Hasil akhir dari perhitungan denngan metode promethee adalah nilai net 

flow yaitu hasil perangkingan guru berprestasi,  sehingga diperoleh guru 

berprestasi. Penerapan metode promethee terdapat pada Lampiran D. 

4.3.3 Perancangan Subsistem Dialog 

Perancangan  subsistem dialog menggunakan tools UML, yaitu use case 

diagram, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Kemudian 

merancang tampilan menu sistem yang user friendly sehinnga pengguna paham 

dalam menggunakan menu-menu pilihan yang terdapat pada sistem. 

4.3.3.1 Usecase Diagram 

Berikut usecase diagram susulan dan skenario setiap usecase akan 

dijelaskan pada pembahasan berikut. 
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Gambar 4.5 Usecase sistem usulan 

Berikut merupakan penggambaran sistem usulan dalam bentuk usecase 

aktor per aktor. 

 

Gambar 4.6 Usecase admin bidang 
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Gambar 4.7 Usecase admin panitia 

Skenario usecase menyatakan urutan pesan dan tindakan tunggal yang ada 

pada sistem. Berikut ditampilkan skenario usecase dari setiap usecase yang telah 

ada. 

1. Skenario Usecase Login 

Skenario usecase login dapat dilihat dari Tabel 4.29. 

Table 4.29 Skenario usecase login 

Use Case : Login 

Deskripsi 

 

: Usecase ini menangani verifikasi dan hak akses 

user untuk memasukkan dan pengolahan data 

Aktor : Admin bidang/Kepala Sekolah dan admin 

panitia 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form login. 

Kondisi Akhir : Menampilkan menu utama. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Admin 

bidang/Kepala Sekolah dan admin 

panitia melakukan login. 
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 2. Sistem melakukan verifikasi 

login 

 3. Sistem menampilkan menu 

utama. 

Skenario Gagal Login 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika admin 

bidang dan admin panitia melakukan 

login. 

 

 2. Sistem melakukan verifikasi 

login 

 3. Sistem menampilkan pesan 

login tidak valid. 

 

2. Skenario Usecase Management User 

Skenario usecase management user dapat dilihat pada Tabel 4.30. 

Tabel 4.30 Skenario usecase management user 

Use Case : Management User 

Deskripsi 

 

: Usecase ini untuk menangani pengolahan data 

user 

Aktor : Admin panitia 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form table 

Kondisi Akhir : Menampilkan tabel guru 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Usecase dimulai ketika aktor 

membuka menu management user 

 

 2. Sistem menampilkan form data 

user 

3. Panitia input data User  

 4. Data User tersimpan ke dalam 

database 

Skenario Gagal Kelola User 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Panitia input data User  

 2. Data tidak tersimpan ke 

dalam database 

 

3. Skenario Use case Kelola Data Guru 

Skenario usecase kelola data guru dapat dilihat pada Tabel 4.31. 
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Tabel 4.31 Skenario usecase kelola data guru 

Use Case : Kelola Data Guru 

Deskripsi 

 

: Usecase ini untuk menangani pengolahan data 

guru 

Aktor : Admin panitia 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form data guru 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan tabel guru 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Usecase dimulai ketika aktor 

membuka menu Guru 

 

 2. Sistem menampilkan form data 

guru 

3. Admin input data guru  

 4. Data guru tersimpan ke dalam 

database 

Skenario Gagal Kelola Data Guru 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Panitia input data guru  

 2. Data tidak tersimpan ke dalam 

database 

 

4. Skenario Usecase Data Bidang Studi 

Skenario usecase kelola data bidang studi dapat dilihat pada Table 4.32. 

Tabel 4.32 Skenario usecase kelola data bidang studi.  

Use Case : Kelola Data Bidang Studi 

Deskripsi 

 

: Usecase ini untuk menangani pengolahan data 

bidang sudi 

Aktor : Admin panitia 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form data bidang studi 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan tabel bidang studi 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Usecase dimulai ketika aktor 

membuka menu bidang studi 

 

 2. Sistem menampilkan form data 

bidang studi 

3. Admin input data bidang studi  

 4. Data bidang studi tersimpan ke 

dalam database 

Skenario Gagal Kelola Data Bidang Studi 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 
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1. Panitia input data bidang studi  

 2. Data tidak tersimpan ke dalam 

database 

 

5. Skenario Usecase Data Kriteria Bidang 

Skenario Usecase kelola data kriteria bidang dapat dilihat pada Tabel 4.33. 

Tabel 4.33 Skenario usecase data kriteria bidang 

Use Case : Kelola Data Kriteria Bidang 

Deskripsi 

 

: Usecase ini untuk menangani pengolahan data 

kriteria bidang 

Aktor : Admin panitia 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form data kriteria bidang 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan tabel kriteria bidang 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Usecase dimulai ketika Admin 

membuka menu kriteria bidang 

 

 2. Sistem menampilkan form data 

kriteria  bidang 

3. Admin input data bidang  

 4. Data bidang tersimpan ke 

dalam database 

Skenario Gagal Kelola Data Kriteria Bidang 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Panitia input data kriteria bidang  

 2. Data tidak tersimpan ke dalam 

database 

 

6. Skenario Usecase Data Kriteria Umum 

Sekanrio usecase data kriteria umum dapat dilihat pada Tabel 4.34. 

Tabel 4.34 Skenario usecase data kriteria umum 

Use Case : Kelola Data Kriteria Umum 

Deskripsi 

 

: Usecase ini untuk menangani pengolahan data 

kriteria umum 

Aktor : Admin panitia 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form data kriteria umum 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan tabel kriteria umum 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Usecase dimulai ketika Admin 

membuka menu kriteria umum 
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 2. Sistem menampilkan form data 

kriteria  bidang 

3. Admin input data bidang  

 4. Data bidang tersimpan ke 

dalam database 

Skenario Gagal Kelola Data Kriteria Umum 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Panitia input data kriteria bidang  

 2. Data tidak tersimpan ke dalam 

database 

 

7. Skenario Usecase Pengelolaan Nilai Kriteria Bidang 

Skenario usecase pengelolaan nilai kriteria bidang dapat idlihat pada Tabel 

4.35. 

Tabel 4.35 Skenario usecase pengelolaan nilai kriteria bidang 

Use Case : Kelola Data Nilai Kriteria Bidang 

Deskripsi 

 

: Usecase ini untuk menangani pengolahan data 

nilai kriteria bidang 

Aktor : Admin Bidang 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form data nilai kriteria 

bidang 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan tabel nilai kriteria bidang 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Usecase dimulai ketika Admin 

membuka menu nilai kriteria bidangn 

 

 2. Sistem menampilkan form nilai 

kriteria  bidang 

3. Admin input nilai kriteria bidang  

 4. Sistem mengolah data penilaian 

dengan metode SAW 

 5. Data nilai kriteria bidang 

tersimpan ke dalam database 

Skenario Gagal Kelola Nilai Kriteria Bidang 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Panitia input nilai kriteria bidang  

 - 
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8. Skenario Usecase Pengelolaan Nilai Kriteria Umum 

Skenario usecase pengelolaan nilai kriteria umum dapat dilihat pada Tabel 

4.36. 

Tabel 4.36 Skenario usecase pnegelolaan nilai kriteria umum 

Use Case : Kelola Data Nilai Kriteria Umum 

Deskripsi 

 

: Usecase ini untuk menangani pengolahan data 

nilai kriteria umum 

Aktor : Admin Panitia 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form data nilai kriteria 

umum 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan tabel guru terpilih 

mewakili bidang 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Usecase dimulai ketika Admin 

membuka menu nilai kriteria umum 

 

 2. Sistem menampilkan form nilai 

kriteria  umum 

3. Admin input nilai kriteria umum  

 4. Sistem mengolah proses 

perangkingan nilai dengan 

metode promethee 

 5. Data nilai kriteria umum 

tersimpan ke dalam database 

Skenario Gagal Kelola Nilai Kriteria Umum 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

a) Panitia input nilai kriteria umum  

 - 
 

9. Skenario Usecase Perangkingan Prestasi Bidang 

Skenario usecase perangkingan prestasi bidang dapat dilihat pada Tabel 

4.37. 

Tabel 4.37 Skenario usecase perangkingan prestasi bidang 

Use Case : Data Perangkingan Prestasi Bidang 

Deskripsi 

 

: Usecase ini untuk menangani perangkingan 

berdasarkan penilaian bidang 

Aktor : Admin panitia 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan home 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan data prestasi bidang 

Skenario Normal 
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Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Usecase dimulai ketika Admin 

membuka menu perangkingan 

 

 2. Sistem menampilkan menu 

prestasi bidang 

3. Admin membuka menu prestasi 

bidang 

 

 4. Sistem menampilkan tabel data 

prestasi bidang 

Skenario Gagal Data Prestasi Bidang 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

-  

 - 

 

10. Skenario Usecase Perangkingan Prestasi Umum 

Skenario usecase perangkingan prestasi umum dapat dilihat pada Tabel 

4.38. 

Tabel 4.38 Skenario usecase perangkingan prestasi umum 

Use Case : Data Perangkingan Prestasi Umum 

Deskripsi 

 

: Usecase ini untuk menangani perangkingan 

berdasarkan penilaian umum 

Aktor : Admin panitia 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan home 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan data prestasi umum 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Usecase dimulai ketika Admin 

membuka menu perangkingan 

 

 2. Sistem menampilkan menu 

prestasi bidang/umum 

3. Admin membuka menu prestasi 

umum 

 

 4. Sistem menampilkan keputusan 

guru berprestasi 

Skenario Gagal Data Prestasi Umum 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

-  

 - 
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11. Skenario Usecase Kelola Profil 

Skenario usecase kelola profil dapat dilihat pada Tabel 4.39. 

Tabel 4.39 Skenario usecase kelola profil 

Use Case : Kelola profil 

Deskripsi 

 

: Usecase ini menangani admin bidang dan admin 

panitia mengelola profil 

Aktor : Admin bidang dan admin panitia 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form kelola profil  dan 

input data baru 

Kondisi Akhir : Data profil baru tersimpan di database 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Usecase dimulai ketika Admin 

bidang dan admin panitia login dan 

membukan halaman kelola profil 

 

 2. Sistem menampilkan menu 

kelola profil 

3. Admin bidang dan admin panitia 

melakukan input data baru 

 

 4. Sistem menyimpan ke 

database 

 

12. Skenario Usecase Kelola Password 

Skenario usecase kelola password dapat dilihat pada Tabel 4.40. 

Tabel 4.40 Skenario usecase kelola password 

Use Case : Kelola password 

Deskripsi 

 

: Usecase ini menangani admin bidang dan admin 

panitia mengelola password 

Aktor : Admin bidang dan admin panitia 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form kelola password  dan 

input password baru 

Kondisi Akhir : Data password baru tersimpan di database 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Usecase dimulai ketika Admin 

bidang dan admin panitia login dan 

membukan halaman kelola password 

 

 2. Sistem menampilkan menu 

kelola password 

3. Admin bidang dan admin panitia 

melakukan input password baru 

 

 4. Sistem menyimpan ke database 
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4.3.3.2 Class Diagram 

Class Diagram adalah diagram yang menunjukan kelas-kelas yang ada di 

sistem pendukung keputusan. Class Diagram ini menggambarkan struktur statis 

dari sistem yang dibuat pada tahap design yang merupakan  deskripsi lengkap dari 

class-class yang ditangani oleh sistem, dimana masing-masing class telah 

dilengkapi dengan atribut dan operasi yang diperlukan. Adapun Class Diagram 

SPK ini dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Class diagram sistem pendukung keputusan 

Tabel 4.41 Keterangan class diagram sistem pendukung keputusan 

No Entitas Deskripsi Atribut Primery 

Key 

1. User/Ke

apala 

Sekolah/

panitia 

Sebagai 

penyimpan data 

user yang 

mengakses sistem. 

id_user, nama, alamat, 

level, username, password 

id_user 
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Tabel 4.41 Keterangan class diagram sistem pendukung keputusan(Lanjutan) 

No Entitas Deskripsi Atribut Primery 

Key 

2. Guru Sebagai 

penyimpan data 

guru. 

Nip, id_bidang, 

nama_guru, 

tmpt_lahir,tgl_lahir, jk, 

alamat, no_hp, desk 

Nip 

3. Bidang Sebagai 

penyimpan data 

bidang. 

id_bidang, bidang, desk id_ 

Bidang 

4. Nilai 

kriteria 

bidang 

Sebagai 

penyimpan data 

nilai criteria 

id_nilai_b, nilai, 

id_subbidang, Nip 

id_nilai

_b 

5 Nilai 

kriteria 

umum  

Sebagai 

penyimpan data 

nilai kriteria 

id_nilai_u, id_krt_umum, 

nilai, Nip 

id_nilai

_u 

6. Sub 

Kriteria 

Sebagai 

penyimpan data 

subkriteria 

inisial, id_sub, sub, 

id_krt_bidang, bobot, ket  

id_sub 

7. Kriteria 

bidang 

Sebagai 

penyimpan data 

kriteria bidang 

id_kriteria_bidang, 

nm_kriteria, bobot, ket 

id_krt_ 

bidang 

8. Kriteria 

umum 

Sebagai 

penyimpan data 

kriteria umum 

inisial, id, nm_kriteria, 

kaidah, preferennsi 

param_p, param_q, bobot, 

ket 

inisial 

9. Prestasi 

bidang 

Sebagai 

penyimpanan 

penilaian bidang 

dengan metode 

SAW 

id_rank_saw, Nip id_rank

_saw 

10. Prestasi 

umum 

Sebagai 

penyimpanan data 

hasil perangkingan 

dengan metode 

promethee 

id, id_alternatif, 

leaving_flow, 

entering_flow, net_flow 

id 

 

4.3.3.3 Sequence Diagram 

Sequence diagram dapat digambarkan dalam suatu proses interaksi objek 

yang di susun dalam suatu urutan atau kejadian. Sequence diagram juga 

menggambarkan kelakuan/prilaku objek pada proses dengan mendeskripsikan 
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waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Berikut 

akan dijelaskan mengenai sequence diagram sistem pendukung keputusan: 

1. Sequence Diagram Login 

 

Gambar 4.9 Sequence diaram login 

Gambar 4.9 adalah gambar sequence diagram login, aktoryang dapat 

melakukan kegiatan ini yaitu admin panitia/kepala sekolah dan admin panitia. 

Langkah pertama yan dilakukan membuka halaman login, kemudian aktor 

menginput username dan password, kemudian diverifikasi, jika username dan 

password benar maka sistem akan menampilkan halaman beranda. 

2. Sequence Diagram Management User 

 

Gambar 4.10 Sequence diagram management user 



 

84 

 

Gambar 4.10 merupakan sequence diagram management user yang 

berfungsi untuk kelola data user. Menu ini dikelola oleh admin panitia yang 

dilakukan pertama dengan membuka menu management user. 

3. Sequence Diagram Bidang Studi 

 

Gambar 4.11 Sequence diagram bidang studi 

Gambar 4.11 merupakan sequence diagram bidang sbidang studi. 

Halaman ini diakses oleh admin panitia dengan memilih menu data masukan 

kemudian pilih menu bidang studi. Admin panitia dapat melakukan add, view, 

edit, dan delete data bidang studi. 

4. Sequence Diagram Kelola Data Guru 

 

Gambar 4.12 Sequence diagram kelola data guru 
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Gambar 4.12 merupakan sequence diagram kelola data guru. Halaman ini 

diakses oleh admin panitia dengan membuka menu data masukkan kemudian 

meilih menu data guru. Admin panitia dapat melakukan add, view,  edit, dan 

delete data guru. 

5. Sequence Diagram Kriteria Bidang 

 

Gambar 4.13 Sequence diagram kriteria bidang 

Gambar 4.13 merupakan sequence diagram kriteria bidang. Halaman ini 

diakses oleh admin panitia dengan membuka halaman data masukan kemudian 

meilih menu kriteria bidang. Admin panitia dapat melakukan add, view, edit, dan 

delete, data kriteria bidang. 

6. Sequence Diagram Kriteria Umum 

 

Gambar 4.14 Sequence diagram kriteria umum 
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Gambar 4.14 merupakan sequence diagram kriteria umum. Halaman ini 

diakses oleh admin panitia dengan membuka halaman data masukan kemudian 

memilih menu kriteria umum. Admin dapat melakukan add, view, edit, dan delete 

data kriteria umum. 

7. Sequence Diagram Nilai Kriteria Bidang 

 

Gambar 4.15 Sequence diagram nilai kriteria bidang 

Gambar 4.15 merupakan sequence diagram nilai kriteria bidang. Halaman 

ini diakses oleh admin bidang dengan membuka halaman penilaian kemudian 

pilih menu nilai kriteria bidang. Admin bidang dapat melakukan add, view, edit, 

dan delete data nilai kriteria bidang. 

8. Sequence Diagram Nilai Kriteria Umum 

 

Gambar 4.16 Sequence diagram nilai kriteria umum 
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Gambar 4.16 merupakan sequence diagram nilai kriteria umum. Halaman 

ini diakses oleh admin panitia dengan membuka halaman penilaian kemudian 

pilih menu nilai kriteria bidang. Admin panitia dapat melakukan add, view, edit, 

dan delete data nilai kriteria umum. 

9. Sequence Diagram Prestasi Bidang 

 

Gambar 4.17 Sequence diagram prestasi bidang 

Gambar 4.17 merupakan sequence diagram prestasi bidang. Halam ini 

dapat diakses oleh admin panitia dengan membuka halaman prestasi kemudia 

meilih menu prestasi bidang. Admin hanya bisa melihat halaman dari hasil 

penilaian. 

10. Sequence Diagram Prestasi Umum 

 

Gambar 4.18 Sequence diagram prestasi bidang 
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Gambar 4.18 merupakan sequence diagram prestasi bidang. Halaman ini 

dapat diakses oleh admin panitia dengan membuka halaman perangkingan 

kemudian memilih menu prestasi umum. Admin hanya bisa melihat halaman yang 

berupa hasil keputusan akhir guru berprestasi. 

11. Sequence Diagram Kelola Profil 

 

Gambar 4.19 Sequence diagram kelola profil 

Gambar 4.19 merupakan sequence diagram kelola profil. Halaman ini 

dapat diakses oleh admin panitia admin bidang dengan membuka halaman profil 

yang terdapat pada halaman beranda. 

12. Sequence Diagram Kelola Password 

 

Gambar 4.20 Sequence diagram kelola password 
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Gambar 4.20 merupakan sequence diagram kelola password. Halaman ini 

dapat diakses oleh admin panitia dan admin bidang dengan membuka halaman 

profil yang terdapat pada halaman beranda kemudian pilih menu password. 

4.3.3.4 Activity Diagram 

 Activity diagram menggambarkan akvivitas dalam sistem yang sedang 

dirancang. Dibawah ini akan digambarkan mengenai activity diagram sistem 

pendukung keputusan: 

1. Activity Diagram Login 

 

Gambar 4.21 Activity diagram login 

Gambar 4.21 merupakan activity diagram login dari sistem pendukung 

keputusan yang akan diimplementasi. Aktivitas ini dimulai dari membuka sistem, 

kemudian inpu username dan password, validasi dan jika username dan password 

benar sistem akan membuka halaman beranda. 
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2. Activity Diagram Management User 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Activity diagram management user 

Gambar 4.22 merupakan activity diagram management user dari sistem 

pendukung keputusan yang akan peneliti implementasi. Aktivitas ini di mulai dari 

dari halaman beranda, masuk ke halaman management user, input data, validasi, 

kemudian kembali ke halaman user. 

3. Activity Diagram Bidang Studi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Activity diagram bidang studi 
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Gambar 4.23 merupakan acivity diagram bidang studi dari sistem pendukung 

keputusan yang akan peneliti implementasi. Aktivitas ini dimulai dari membuka 

halaman beranda, masuk halaman data masukan, pilih halaman bidang studi, edit 

data, validasi, kemudian sistem menampilkan halaman bidang studi. 

4. Activity Diagram Diagram Kelola Data Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Activity diagram kelola data guru 

Gambar 4.24 merupakan activity diagram kelola data guru dari sistem 

pendukung keputusan yang akan peneliti implementasi. Aktivitas ini dimulai dari 

membuka halaman beranda, masuk halaman data masukan, pilih halaman data 

guru, input data, validasi, kemudian sistem menampilkan halaman data guru. 
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5. Activity Diagram Kelola Kriteria Bidang  

 

Gambar 4.25 Activity diagram kelola kriteria bidang 

Gambar 4.25 merupakan activity diagram kelola kriteria bidang dari 

sistem pendukung keputusan yang akan peneliti implementasi. Aktivitas ini 

dimulai dari membuka halaman beranda, buka halaman data masukan, pilih 

halaman kriteria bidang, input data, validasi, dan kemudian sistem kembali ke 

halaman kriteria bidang. 

6. Activity Diagram Kelola Kriteria Umum 

 

Gambar 4.26 Activity diagram kelola kriteria umum 
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Gambar 4.26 merupakan activity diagram kelola kriteria bidang dari 

sistem pendukung keputusan yang akan peneliti implementasi. Aktivitas ini 

dimulai dari membuka halaman beranda, buka halaman data masukan, pilih 

halaman kriteria bidang, input data, validasi, dan kemudian sistem kembali ke 

halaman kriteria bidang. 

7. Activity Diagram Kelola Nilai Kriteria Bidang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Activity diagram kelola nilai kriteria bidang 

Gambar 4.27 merupakan activity diagram kelola nilai kriteria bidang dari 

sisten pendukung keputusan yang akan peneliti implementasi. Aktivitas ini 

dimulai dari membuka beranda, buka halaman penilaian, pilih halaman nilai 

kriteria bidang, ubah nilai, validasi, kemudian sistem kembali ke halaman nilai 

kriteria bidang. 
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8. Activity Diagram Kelola Nilai Kriteria Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Acitivity diagram kelola nilai kriteria umum 

Gambar 4.28 merupakan activity diagram kelola nilai kriteria umu dari 

sisten pendukung keputusan yang akan peneliti implementasi. Aktivitas ini 

dimulai dari membuka beranda, buka halaman penilaian, pilih halaman nilai 

kriteria umum, ubah nilai, validasi, kemudian sistem kembali ke halaman nilai 

kriteria umum. 

9. Activity Diagram Prestasi Bidang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Activity diagram prestasi bidang 
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Gambar 4.29 merupakan activity diagram prestasi bidang dari sistem 

pendukung keputusan yang akan peneliti implementasi. Aktivitas ini dimulai dari 

membuka halaman beranda, masuk menu perangkingan, pilih halaman prestasi 

bidang, pilih bidang studi dan sistem akan menampilkan data guru terpilih 

mewakili bidang studi. 

10. Activity Diagram Prestasi Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30 Activity diagram prestasi umum 

Gambar 4.30 merupakan activity diagram prestasi umum dari sistem 

pendukung keputusan yang akan peneliti implementasi. Aktivitas ini dimulai dari 

membuka halaman beranda. Masuk menu perangkingan, pilih halaman prestasi 

umum kemudian sistem akan menampilkan data keputusan guru berprestasi. 

11. Activity Diagram Kelola Profil User 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31 Activity diagram kelola profil user 
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Gambar 4.31 merupakan activity diagram kelola profil user dari sistem 

pendukung keputusan yang akan peneliti implementasi. Aktivitas ini dimulai dari 

membuka halaman beranda, buka halaman profil, input data, validasi, kemudian 

sistem kembali ke halaman profil. 

12. Activity Diagram Kelola Paswword 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32 Activity diagram kelola password 

Gambar 4.32 merupakan activity diagram kelola profil user dari sistem 

pendukung keputusan yang akan peneliti implementasi. Aktivitas ini dimulai dari 

membuka halaman beranda, buka halaman profil, input data, validasi, kemudian 

sistem kembali ke halaman profil. 

4.3.3.5 Perancangan Struktur Menu 

Struktur menu sistem pendukung keputusan menentukan penilaian kinerja 

guru di MTsN Pangkalan Kerinci untuk admin sistem/panitia dapat dilihat pada 

Gambar 4.33 dan struktur menu untuk admin bidang dapat dilihat pada Gambar 

4.34 berikut ini. 

 

 

 

 

 



 

97 

 

1. Stuktur Menu Admin Sistem/Panitia 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.33 Struktur menu admin sistem/panitia 

Tabel 4.42 Keterangan struktur menu admin panitia 

Hak Akses Keterangan 

Hak Akses Admin Panitia 1. Beranda 

Halaman selamat datang untuk admin 

panitia 

2. Management User 

Halaman yang digunakan untuk kelola 

user 

3. Bidang Studi 

Halaman untuk kelola data bidang studi 

4. Guru 

Halaman yang digunakan untuk kelola 

data guru 

5. Kriteria  

Halaman yang digunakan untuk kelola 

kriteria bidang dan kriteria umum 

6. Nilai Kriteria 

Halaman yang digunakan untuk input 

nilai dari kriteria umum dan kriteria 

bidang 
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Tabel 4.42 Keterangan struktur menu admin panitia (Lanjutan) 

Hak Akses Keterangan 

 7. Rangking  

Halaman yang digunakan untuk melihat 

rangking dari kriteria bidang yang 

mewakili bidang dan rangking kriteria 

umum yang menghasilkan keputusan 

guru berprestasi 

8. Logout  

Halaman yang digunakan untuk keluar 

dari sistem 

 

2. Stuktur Menu Admin Bidang 

 

Gambar 4.34 Struktur menu admin bidang 

Tabel 4.43 Keterangan struktur menu admin panitia 

Hak Akses Keterangan 

Hak akses admin bidang 1. Beranda 

Halaman selamat datang untuk 

admin panitia 

2. Profil User 
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Tabel 4.43 Keterangan struktur menu admin panitia (Lanjutan) 

Hak Akses Keterangan 

 Halaman yang digunakan 

untuk memperbarui profil 

3. Nilai Kriteria 

Halaman yang digunakan 

untuk input nilai kriteria 

bidang 

4. Penilaian  

Halaman yang digunakan 

untuk memasukkan nilai dan 

melihat hasil perhitungan 

denga metode SAW 

5. Logout 

6. Halaman yang digunakan 

untuk keluar dari sistem 

4.3.3.6 Perancangan Interface 

Berdasarkan perancangan sistem yang telah dibuat, maka akan di desain 

suatu perancangan aplikasi yang mencakup perancangan input serta output sistem. 

Perancangan ini akan menjadi acuan bagi pihak yang akan mengembangkan dan 

menggunakan sistem. 

1. Menu Login Sistem 

 Halaman login merupakan halaman yang digunakan sebagai akses masuk 

ke sistem sebelum masuk ke menu utama admin. Admin harus memasukkan 

username, password, dan level dapat dilihat pada Gambar 4.35. 
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Gambar 4.35 Halaman login 

Tabel 4.44 Keterangan gambar halaman login 

No Nama Keterangan 

1 Header a. Tata letak center. 

b. Gaya huruf Arial 

2 Input username dan password a. Tata letak center 

b. Model text input 

c. Gaya huruf Arial 

3 Button Login a. Tata letak tulisa 

center 

b. Gaya huruf Arial 

c. Warna text #444 

d. Warna 

Backgorund 

#f4f4f4 

2. Menu Admin Bidang 

Jika pengguna login sebagai admin bidang maka akan muncul halaman 

utama admin bidang seperti Gambar 4.36. 
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Gambar 4.36 Halaman admin bidang 

Tabel 4.45 Keterangan gambar halaman admin bidang 

No Nama Keterangan 

1 Logo Logo Kementerian 

Agama 

2 Left menu a. Text center 

b. Font arial 

3 Main header a. Tata Letak 

relative 

b. Font Arial 

c. Ukuran tulisan 

24px 

 

3. Menu Nilai Kriteria Bidang 

Berikut rancangan form menu penilaian bidang dapat dilihat pada Gambar 

4.37 berikut. 
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Gambar 4.37 Tampilan penilaian bidang 

Tabel 4.46 Keterangan gambar tampilan penilaian bidang 

No Nama Keterangan 

1 Button Ubah Nilai a. Text center 

b. Gaya huruf Arial 

c. Font size 12px 

d. Background 

white 

2 Tabel  a. Tata letak tulisan 

dalam tabel 

center 

b. Font Arial 

c. Background 

white 

4. Menu Admin Panitia 

Jika pengguna login sebagai admin panitia maka akan muncul halaman 

admin bidang seperti Gambar 4.38. 



 

103 

 

 

Gambar 4.38 Tampilan menu admin panitia 

Tabel 4.47 Keterangan tampilan menu admin panitia 

No Nama Keterangan 

1 Profil User a. Font Arial 

b. Tata letak tulisan 

center 

2 Kalender a. Format ddd, 

mmm-yyy 

b. Ratio 1.35 

3 Right menu a. Font Arial 

b. Font size 9px; 

c. Background 

transparent; 

4 Left menu a. Font arial. 

b. Warna 

Backgorund #fff 
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5. Menu Management User 

Rancangan form management user yang akan diakses oleh admin panitia 

untuk kelola user seperti Gambar 4.39. 

 

Gambar 4.39 Menu management user 

Tabel 4.48 Keterangan tampilan menu management user 

No Nama Keterangan 

1 Tabel  a. Tata letak tulisan 

dalam tabel 

center 

b. Font Arial 

c. Background 

white 

2 Combo box a. Font Arial 

b. Backgorund 

white 
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6. Menu Bidang Studi 

Rancangan form bidang studi yang akan diakses oleh admin panitia untuk 

kelola data bidang studi seperti Gambar 4.40. 

 

Gambar 4.40 Halaman bidang studi 

Tabel 4.49 Keterangan halaman bidang studi 

No Nama Keterangan 

1 Combo box a. Font Arial 

b. Backgorund 

colour white 

2 Search dan search box a. Jenis tulisan Arial. 

b. Ukuran tulisan 

9px. 

c. Background color 

white 
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No Nama Keterangan 

3 Tabel a. Tata letak tulisan 

dalam tabel 

center 

b. Font Arial 

c. Background 

white 

7. Menu Alternatif Guru 

Rancangan form bidang studi yang akan diakses oleh admin panitia untuk 

kelola data bidang studi seperti Gambar 4.41. 

 

Gambar 4.41 Halaman alternatif guru 

Tabel 4.50 Keterangan halaman alternatif guru 

No Nama Keterangan 

1 Combo box a. Font Arial 

b. Backgorund 

colour white 

c. Font size 9px 

2 Tabel a. Tata letak tulisan 

dalam tabel 

center 

b. Font Arial 
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No Nama Keterangan 

c. Background 

white 

8. Menu Kriteria Bidang 

Rancangan form krieteria bidang yang akan diakses oleh admin panitia 

untuk kelola kriteria bidang seperti Gambar 4.42. 

 

Gambar 4.42 Tampilan menu kriteria bidang 

Tabel 4.51 Keterangan menu kriteria bidang 

No Nama Keterangan 

1 Profil user dan logout a. Font Arial 

b. Tata letak tulisan 

center 

c. Font color white 

2 Tabel a. Tata letak tulisan 

dalam tabel 

center 
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No Nama Keterangan 

b. Font Arial 

c. Background 

white 

9. Menu Kriteria Umum 

Rancangan form krieteria umum yang akan diakses oleh admin panitia 

untuk kelola kriteria umum seperti Gambar 4.43. 

  

Gambar 4.43 Tampilan kriteria umum 

Tabel 4.52 Keterangan tampilan kriteria umum 

No Nama Keterangan 

1 Search dan search box a. Jenis tulisan Arial. 

b. Ukuran tulisan 

9px. 

c. Background color 

white 

2 Tabel a. Tata letak tulisan 

dalam tabel 

center 
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No Nama Keterangan 

b. Font Arial 

c. Background 

white 

3 Combo box a. Font Arial 

b. Backgorund 

colour white 

c. Font size 9px 

 

10. Menu Nilai Kriteria Umum 

Rancangan form nilai krieteria umum yang akan diakses oleh admin 

panitia untuk input nilai kriteria umum seperti Gambar 4.44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.44 Tampilan nilai kriteria umum 

Tabel 4.53 Keterangan tampilan nilai kriteria umum 

No Nama Keterangan 

1 Button ubah nilai a. Font Arial 

b. Ukuran tulisan 

14px 

2 Tabel a. Tata letak tulisan 
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No Nama Keterangan 

center 

b. Font Arial 

 

11. Menu Prestasi Perbidang 

Rancangan form prestasi perbidang yang dapat diakses oleh admin bidang 

dan admin panitia untuk view rangking guru perbidang studi seperti Gambar 4.45.. 

 

Gambar 4.45 Tampilan prestasi perbidang 

Tabel 4.54 Keterangan tampilan prestasi perbidang 

No Nama Keterangan 

1 Button bidang studi a. Font Arial 

b. Tata letak tulisan 

center 

c. Warna 

Backgorund #fff 

2 Tabel a. Tata letak tulisan 

center 
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No Nama Keterangan 

b. Font Arial 

c. Backgorund 

white 

 

12. Menu Prestasi Umum 

Rancangan form prestasi umum yang dapat diakses oleh admin bidang dan 

admin panitia untuk view rangking guru berprestasi seperti Gambar 4.46. 

 

Gambar 4.46 Tampilan prestasi umum 

Tabel 4.55 Keterangan tampilan prestasi umum 

No Nama Keterangan 

1 Tabel a. Font Arial 

b. Tata letak tulisan 

center 

 

13. Menu Kelola Profil 

Rancangan form profil yang dapat diakses oleh admin bidang dan admin 

panitia untuk kelola data profil seperti Gambar 4.47. 
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Gambar 4.47 Halaman kelola profil 

Tabel 4.56 Keterangan halaman kelola profil 

No Nama Keterangan 

1 Form input a. Font Arial 

b. Background 

white 

2 Button simpan a. Tata letak tulisan 

center 

b. Font Arial 

c. Bacckground 

yellow 

3 Button reset a. Tata letak tulisan 

center 

b. Font Arial 

c. Bacckground 

white 
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14. Menu Kelola Password 

Rancangan form kelola password yang dapat diakses oleh admin bidang 

dan admin panitia untuk kelola data passord seperti Gambar 4.48. 

 

Gambar 4.48 Halaman kelola password 

Tabel 4.57 Keterangan halaman kelola password 

No Nama Keterangan 

1 Button simpan a. Tata letak tulisan 

center 

b. Font Arial 

c. Bacckground 

yellow 

2 Button reset a. Tata letak tulisan 

center 

b. Font Arial 

c. Bacckground 

white 

3 Form input a. Font Arial 

b. Background 

white 


