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Abstrak
Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) merupakan sekolah berbasis Islam yang setingkat
dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada beberapa kesempatan membutuhkan siswa berprestasi
untuk direkomendasikan ke kelas unggulan, yang tidak hanya mempertimbangkan nilai akademik, tapi juga
nilai nonakademik yang dimiliki oleh masing – masing siswa. Agar keputusan yang diambil tidak subjektif,
maka dibutuhkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dalam memberikan rekomendasi siswa ke kelas
unggulan.
SPK merupakan salah satu sistem penyedia suatu informasi dan permodelan untuk memudahkan dalam
pengambilan keputusan. Salah satu metode SPK yang di implementasikan dalam penelitian ini yaitu
Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), dalam metode TOPSIS alternatif
yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari jarak solusi ideal positif, namun juga terpanjang
dari solusi ideal negatif.
Penelitian ini membahas tentang pemberian rekomendasi siswa berprestasi yang ada di MTsN
Tambakberas Jombang. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kelas 7 dan diolah
menggunakan metode TOPSIS. Variabel yang digunakan sebagai kriteria TOPSIS adalah nilai akademik,
nilai nonakademik, nilai extra, nilai sikap, nilai absensi, kecakapan komunikasi, dan keterampilan. Hasil
perhitungan nilai preferensi oleh sistem kemudian dibandingkan dengan hasil perhitungan manual.
Berdasarkan perbandingan tersebut diperoleh nilai akurasi sebesar 99,75%. Kemudian dari hasil pengujian
blackbox dapat disimpulkan bahwa sistem layak untuk digunakan untuk memberi rekomendasi siswa
berprestasi untuk diajukan ke kelas unggulan.
Kata Kunci: SPK, TOPSIS, Rekomendasi Siswa Berprestasi, Kelas Unggulan.
Abstract
Madrasah tsanawiyah negeri is an islamic school which have the same level as junior high school.
Sometimes it requires outstanding students to be recommended to a special class, which not only considers
academic score, but also non-academic of each student. To avoid subjective decision, it need Decision
Support System (DSS) in providing student recommendations.
One of DSS methods to solving a problem is TOPSIS. TOPSIS is based on the concept that the chosen
alternative should have the shortest distance from the positive ideal solution as well as the longest distance
from the negative ideal solution
This study focuses on providing recommendation of outstanding students at MTsN Tambakberas
Jombang. Observations data are collected from students grade 7 and processed using TOPSIS method. The
criteria variables are academic score, nonacademic score, extra score, attitude score, attendance score,
communication skill, and expertness. The result of preference score is generated by system then compared
with result of manual. The comparison obtained an accuracy of 99.75%. Then, based on blackbox testing
it can be concluded that the system is feasible to be used in this study case.
Keywords: DSS, TOPSIS, Recommended Student, Outstanding Class.
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Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) merupakan sekolah menengah berbasis keagamaan Islam, yang
tingkat pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). MTsN menerapkan kurikulum pendidikan sama
dengan SMP formal, tapi MTsN selain mengajarkan pelajaran umum juga mengajarkan pelajaran agama Islam dalam
porsi yang lebih banyak dari pelajaran umum. Dalam membantu memberi rekomendasi siswa berprestasi dengan cepat
dan tepat maka diperlukan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk memberikan rekomendasi dengan cepat dan tepat.
SPK merupakan suatu sistem penyedia suatu informasi dan pemodelan yang berfungsi untuk mempermudah dalam
pengambilan suatu keputusan, baik yang terstruktur maupun tidak tersturktur (Yulianti, 2016). SPK memiliki beberapa
metode dan salah satu metode yang ingin di implementasikan yaitu Technique for Order Preference by Similarity to Ideal
Solution (TOPSIS).
Kelebihan dari metode TOPSIS antara lain “TOPSIS merupakan suatu metode yang memiliki konsep dimana alternatif
terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang
dari solusi ideal negatif” (Perdana, 2013).Pada penelitian ini digunakan metode TOPSIS untuk menyelesaikan masalah
yaitu merekomendasikan siswa beprestasi dengan 7 kriteria yaitu nilai akademik, nilai nonakademik, nilai ekstra, nilai
sikap, nilai absensi, kecakapan komunikasi, dan keterampilan. Bedasarkan permasalahan yang ada maka dibuat penelitian
dengan judul “PENERAPAN ¬SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN METODE TECHNIQUE FOR ORDER
PREFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION (TOPSIS) REKOMENDASI SISWA BERPRESTASI UNTUK
DIAJUKAN KE KELAS UNGGULAN” studi kasus pada MTsN Tambakberas Jombang.
METODE
Metode pengolahan data yang digunakan untuk mengolah data dari tempat observasi dan dari studi kasus yang di teliti
menggunakan salahsatu metode dari SPK yaitu TOPSIS.
1. Rancangan Penelitian
Perancangan sistem meliputi flowchart dan Data Flow Diagram (DFD). Tujuan dilakukan perancangan untuk
membuat rancang bangun sistem pendukung keputusan rekomendasi siswa berprestasi untuk diajukan ke kelas unggulan
sebelum dilakukan implementasi. Berikut rancangan dari sistem :
1) Flowchart Sistem
Alur dari flowchart aplikasi yaitu yang pertama dimulai dari pengguna melakukan login ke dalam sistem dengan
menginputkan username dan password kemudian sistem akan memproses dengan mencocokan username dan password
yang ada di dalam database, jika username dan password sesuai maka sistem akan melanjutkan ke halaman data siswa
jika salah maka sistem akan meminta untuk memasukan username dan password yang benar ke admin. Setelah berhasil
login sistem akan langsung mengarah ke halaman data siswa dan beberapa menu, jika tidak ada menu yang ingin di buka
pengguna bisa melakukan logout untuk keluar dari sistem aplikasi rekomendasi siswa berprestasi. Pada flowchart sistem
aplikasi rekomendasi siswa berprestasi terdapat 6 bagian yaitu :
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a. Flowchart Sistem Bagian 1
flowchart bagian 1 menggambarkan alur dari halaman login, yang dimulai dari pengguna memasukan username dan
password kemudian akan memproses dan melakukan validasi jikasesuai bisa dilanjut jika tidak maka akan kembali untuk
memasukan username dan password.
mulai

Username
&
password

Login

tidak

validasi
Sesuai

1

Gambar 1. Flowchart Sistem Aplikasi Bagian 1

b. Flowchart Sistem Aplikasi Bagian 2
Flowchart bagian 2 merupakan gambaran alur dari menu data siswa. Jika pengguna memilih data siswa maka sistem
akan membaca database dan menampilkan data siswa, pada menu data siswa terdapat pilihan untuk ubah, hapus, dan
tambah. Jika tidak ada yang akan dilakukan pada menudata siswa pengguna bisa melanjutkan ke menu selanjutnya.
1

Data_siswa

ya

Read
_database

tidak
2

Tampilan
_Data_sis
wa

Ubah

ya

Data_
siswa

Update
_database

tidak
ya

Update
_database
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Data_
siswa

Hapus
tidak

Tambah

Update
_database

tidak
1

Gambar 2. Flowchart Sistem Aplikasi Bagian 2
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c. Flowchart Sistem Aplikasi Bagian 3
Flowchart bagian 3 pada merupakan gambaran alur dari menu kriteria. Jika pengguna memilih menu kriteria maka
sistem akan membaca database dan menampilkan data kriteria, pada menu ini terdapat pilihan untuk mengubah kriteria.
Gambar 3. Flowchart Sistem Aplikasi Bagian 3
2
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kriteria

Read
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tidak
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_data_
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ya

ubah

Update
_database

tidak
1

d. Flowchart Sistem Aplikasi Bagian 4
Flowchart bagian 4 merupakan gambaran alur dari menu nilai siswa. Jika pengguna memilih menu nilai siswa maka
sistem akan membaca database dan menampilkan nilai siswaw, pada menu ini terdapat submenu untuk menginputkan
nilai siswa.
3

Read
_database

Nila_siswa

tidak

Tampilan
_nilai_sis
wa

4

input_
Nilai_nilai_si
swa

tidak

1

ya

nilai_Sisw
a

Update
_database
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Tambah_
Nilai_Siswa

tidak

1

Gambar 4. Flowchart Sistem Aplikasi Bagian 4
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e. Flowchart Sistem Aplikasi Bagian 5
Flowchart Sistem Aplikasi pada gambar 5 merupakan alur dari menu perankingan. Pada menu perankingan terdapat
submenu untuk memproses dan menampilkan nilai matrik ternormalisasi, nilai bobot ternormalisasi, nilai ideal positif
dan negatif, dan jarak ideal positif dan negatif.
4

Perankingan

5

Nilai_matrik
_ternormalisasi

Tampilan_
nilai_matrik
_ternormali
sasi

Nilai_bobot
_ternormalisasi

Tampilan_
nilai_bobot
_ternormali
sasi

Nilai_ideal
_positif_&
_negatif

Tampilan_
nilai_ideal_
positif_&_n
egatif

Jarak_solusi
_ideal_positif_&_n
egatif

Tampilan_j
arak_solusi
_ideal_posit
if_&_negatif

Gambar 5. Flowchart Sistem Aplikasi Bagian 5
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f. flowchart Sistem Aplikasi Bagian 6
Flowchart sistem aplikasi pada gambar 6 merupakan alur dari halaman perankingan dan pilihan apakah pengguna
masih ingin berada di dalam sistem jika tidak pengguna bisa melakukan logout dan sistem menuju halaman login.
5

Hasil

ya

Read_database

tidak
tidak
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tidak
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Gambar 6. Flowchart Sistem Aplikasi Bagian 6
2) Diagram Konteks
Isi dari diagram konteks adalah gambaran kilas alur dari sistem aplikasi rekomendasi siswa berpresprestasi.
kurikulum

cetak hasil rekomendasi

data kieria
data siswa
data nilai siswa
list data siswa

1
rekomendasi
siswa
berprestasi

list data kriteria
list data nilai siswa
nilai preferensi

verifikasi

petugas IT

username dan passwod

Gambar 7. Diagram Konteks
3) Entity Relationship Diagram (ERD)
Entiti Relationship Diagram (ERD) merupakan rancangan dari database. Pada ERD menggambarkan hubungan pada
masing – masing entitas dan atribut yang ada pada database.
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Gambar 8. Entity Relationship Diagram (ERD)
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data skunder data yang diperoleh berupa data alternatif
siswa kelas 7 yang digunakan dalam pembuatan SPK, literatur – literatur dari jurnal – jurnal, dan buku – buku yang
berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
Selain data sekunder pada penelitian ini juga menggunakan data primer yaitu kriteria yang diperlukan, nilai –
nilai dan, bobot dari kriteria – kriteria yang diinginkan. Sumber data penelitian ini diperoleh dari kepala sekolah,
kurikulum, kesiswaan, wali kelas, guru BP, guru ekstra kurikuler, media elektronik, dan media cetak.
3. Pengolahan Data
Bedasarkan data yang diperoleh dari tempat observasi dan dari studi kasus yang diteliti data penelitian diolah
menggunakan salah satu metode dari SPK yaitu TOPSIS. Prosedur metode TOPSIS mengikuti langkah-langkah sebagai
berikut (Kusumadewi, 2006) :
1. Membuat

matriks

keputusan yang ternormalisasi. Nilai ternormalisasi 𝑟𝑖𝑗 dihitung dengan rumus :
𝑟𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗

… (1)

2
√ ∑𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖𝑗

Keterangan :
xij = nilai preferensi dari kriteria.
Σmi=1 = hasil penjumlahan akar pangkat kriteria kuadrat.
rij = nilai ternormalisasi hasil dari xij / Σmi=1
2. Membuat

matriks

keputusan yang ternormalisasi terbobot. Nilai bobot ternormalisasi yij sebagai berikut :
𝑦𝑖𝑗 = 𝑤𝑖𝑗 𝑟𝑖𝑗

… (2)

Keterangan :
𝐴+ = (𝑦1+ 𝑦2+ … , 𝑦𝑛+ )
𝐴− = (𝑦1− 𝑦2− … , 𝑦𝑛− )
𝑦𝑖𝑗 = Nilai bobot ternormalisasi, hasil dari perkalian 𝑤𝑖𝑗 dan 𝑟𝑖𝑗
𝑤𝑖𝑗 = nilai bobot dari kriteria
𝑟𝑖𝑗 = nilai ternormalisasi
Dengan :
max 𝑦𝑖𝑗 = 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛
}
𝑦𝑗+ = {
min 𝑦𝑖𝑗 = 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎
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min 𝑦𝑖𝑗 = 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛
}
𝑦𝑗− = {
max 𝑦𝑖𝑗 = 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎
Keterangan :
Max yij = nilai terbesar dari rij
Min yij = nilai terkecil dari rij
𝑦𝑖+ = max yij dan min yij
𝑦𝑖− = min yij dan max yij
3. Menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif.
a. Jarak antara alternatif Ai dengan solusi ideal positif positif :
𝑛

𝐷𝑖+ = √∑

𝑗=1

(𝑦𝑖𝑗 − 𝑦𝑖+ )2

… (5 )

(𝑦𝑖− − 𝑦𝑖𝑗 )2

… (6)

𝐷𝑖+ = akar pangkat dari jumlah (𝑦𝑖𝑗 − 𝑦𝑖+ )
b. Jarak antara alternatif Ai dengan solusi ideal negatif :
𝑛

𝐷𝑖− = √∑

𝑗=1

𝐷𝑖− = akar pangkat dari jumlah (𝑦𝑖− − 𝑦𝑖𝑗 )
4. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) :
𝑉𝑖 =

𝐷𝑖−
𝐷𝑖− + 𝐷𝑖+

… (7)

Vi = D-i dibagi D-i + D+i
Nilai Vi yang lebih besar menunjukan bahwa alternatif Ai lebih dipilih.
4. Alat dan Bahan Penelitian
Demi berjalanya penelitian dilakukan berikut beberapa alat dan bahan pendukung yang diperlukan untuk berjalanya
penelitian ini, yaitu antara lain :
1. Perangkat Keras
Laptop dengan spesifikasi sebagai berikut :
a. Prosesos 64bit intel core i3 ivy bridge.
b. 6GB Random Access Memory (RAM).
c. Harddisk kapasitas 500GB 5200RPM.
2. Perangkat Lunak
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Aplikasi browser internet (Google Chrome dan Microsoft Edge)
XAMPP Control Panel v3.0.12
Sublime Text 3.
Microsoft Office Word 2016.
Microsoft Office Excel 2016.
Sistem Operasi Windows 10 Pro 64 bit.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari penelitian tentang penerapan sistem pendukung keputusan rekomendasi siswa berprestasi untuk diajukan
ke kelas unggulan dengan studi kasus di MTsN Tambakberas Jombang adalah sebagai berikut :
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1. Implementasi
1) Tampilan halaman login
Halaman login merupakan halaman awal dari aplikasi untuk bisa masuk ke dalam sistem aplikasi.

Gambar 9. Halaman Login
2) Tampilan halaman data siswa
Halaman data siswa berisi data siswa yang telah di masukan atau yang telah di simpan ke dalam database.

Gambar 10. Halaman data siswa
3) Tampilan halaman data kriteria
Halaman data kriteria menampilkan daftar kriteria yang akan dijadikan pertimbangan untuk menentukan alternatif.

Gambar 11. Halaman data kriteria
4) Tampila halaman data nilai siswa
Halaman data nilai siswa menampilkan data nilai yang telah dimasukan kedalam database.

Gambar 12. Halam nilai siswa
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5) Tampilan halaman nilai matrik normalisasi
Pada halaman nilai matrik normalisasi pada menu perankingan menampilkan data dari data nilai siswa yang telah
ternormalisasi.

Gambar 13. Halaman nilai matrik normalisasi
6) Tampilan halaman nilai normalisasi bobot
Pada halaman nilai normalisasi bobot menampilkan data hasil perhitungan normalisasi terbobot

Gambar 14. Halaman nilai normalisasi bobot
7) Tampilan halaman matriks ideal positif dan negatif
Pada halaman matrik ideal positif dan negatif, menampilkan nilai dari hasil solusi ideal positif dan solusi ideal
negatif.

Gambar 15. Halaman matriks ideal positif dan negatif
8) Tampilan halaman jarak solusi ideal positif dan negatif
Pada halaman jarak solusi ideal positif dan negatif menampilkan nilai dari hasil perhitungan jarak dari solusi ideal
positif dan jarak dari solusi ideal negatif.

Gambar 16. Halaman jarak solusi ideal positif dan negatif
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9) Tampilan halaman nilai preferensi
Pada halaman nilai preferensi menampilkan hasil tertinggi dari nilai preferensi atau hasil perankingan.

Gambar 17. Halaman nilai preferensi
10) Tampilan halaman print hasil rekomendasi
Pada halaman print hasil rekomendasi menampikan data yang akan dicetak dari hasil nilai preferensi

Gambar 18. Cetak hasil rekomendasi
2. Perbandingan
Hasil Perbandingan merupakan dimana hasil yang didapat oleh sistem dibandingkan dengan hasil dari perhitungan
manual dimana dari hasil tersebut didapat akurasi dari perhitungan yang diproses oleh sistem. Berikut hasil dari
perbandingan :
Tabel 1. Hasil Perbandingan
No

Nama

Vi Manual

Vi Sistem

Keterangan

1

Ahmad Dicka Fajril Ula

0,58

0,58

Urutan Tetap

2

Ahmad Rizal Musyafa Arif

0,55

0,58

Urutan Tetap

3

Raja Fahd Saefudin

0,49

0,49

Urutan Tetap

4

Muhammad Wildan Royyan Aulabi

0,45

0,44

Urutan Tetap

5

Afifah Rahmawati

0,42

0,42

Urutan Tetap

6

Ahmad Al Jilany Akbar

0,41

0,4

Urutan Tetap

7

Adenina Fauziah

0,38

0,37

Urutan Tetap

8

Muhammad Wildan Nuruzzaman

0,37

0,37

Urutan Tetap

9

Keysha Yasmin Najmi

0,32

0,32

Urutan Tetap

10

Urutan Tetap
Aulia Alin Nugrahani
0,11
0,1
𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚
4,07
𝑃𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 =
× 100% =
× 100% = 99,75%
𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
4,08
Perbandingan hasil pada Tabel 1 merupakan perbandingan perhitungan manual dan perhitungan sistem. Bedasarkan
hasil perbandingan kedua metode perhitungan didapat hasil akurasi manual dan sistem yaitu 99,75%.
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KUTIPAN DAN ACUAN
Kelas unggulan merupakan kelas khusus yang terdiri dari siswa – siwa yang cerdas dan berbakat. Dalam kelas unggulan
terdapat kurikulum tambahan dibandingkan dengan kelas – kelas lainya yaitu berupa pelatihan ekstra (Lie, 2002).
Pada dasarnya sistem pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis suatu masalah dengan pengumpulan
fakta, penentuan matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan
tindakan yang peling tepat. Pada sisilain, pembuat keputusan kerap kali dihadapkan pada kerumitan dan lingkup pembalian
keputusan dengan data yang begitu banyak. Untuk kepentingan ini, sebagian besar pembuat keputusan dengan
mempertimbangkan rasio manfaat atau biaya, dihadapkan pada siatu keharusan untuk mengandalkan seperangkat system
yang mampu memecahkan masalah secara efisiaen dan efektif, yang kemudian disebut Sistem Pendukung Keputusan
(SPK) (Suryadi dan Ramdhani, 1998).
TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yoon
dan Hwang tahun 1981. Metode TOPSIS didasarkan pada konsep, dimana alternatif terpilih yang baik tidak hanya memiliki
jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Solusi ideal positif
memaksimalkan kriteria benefit dan meminimalkan kriteria cost. Solusi ideal negatif memaksimalkan kriteria cost dan
meminimalkan kriteria benefut (Fan dan Cheng 2009).
PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan di MTsN Tambakberas Jombang bisa ditarik kesimpulan
sebagai berikut :
1. Rancangan aplikasi pada penelitian ini menggunakan flowchart, Data Flow Diagram (DFD), dan Entity
Relationship Diagram (ERD). Rancangan tersebut mampu menggambarkan aplikasi yang akan diterapkan yaitu
perangkingan siswa berprestasi untuk diajukan ke kelas unggulan dengan siswa yang memiliki nilai preferensi
tertinggi yang akan direkomendasikan.
2. Penerapan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan metode TOPSIS, dari hasil pengujian yang telah
dilakukan dengan membandingkan dengan hasil dari perhitungan manual, sistem menghasilkan akurasi 99,75%.
3. Implementasi sistem dilakukan di MTsN Tambakberas Jombang, dan dari hasil pengujian blackbox sistem layak
digunakan untuk memberi rekomendasikan siswa berprestasi untuk di ajukan ke kelas unggulan.
Saran
Saran penulis dari penelitian ini untuk penelitian selanjutnya mengenai sistem pendukung keputusan rekomendasi siswa
berprestasi untuk diajukan ke kelas unggulan yaitu :
1.
Dapat menerapkan metode lain yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah dengan kriteria yang beragam
seperti pada penelitian ini.
2.
Kriteria berbeda atau lebih beragam yang disesuaikan dengan permasalahan dan studi kasus dari penelitian
selanjutnya.
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