
Cara untuk menjalankan Aplikasi Sistem Pendukung 

Keputusan Untuk Penjurusan IA/IS Menggunakan 

Metode AHP : 

1. Menginstal Macromedia DreamWeaver 

 

2. Menginstal PHP Triad 

3. Dan setelah semuanya terinstal, akan muncul Start Apache 

dan Mysql-D pada dekstop 

 

4. Sebelumnya untuk aplikasi yang akan dipanggil lewat localhost 

data nya disimpan dahulu di file c yaitu pada Apache -> 

htdocs  



 

 



 

 

5. Untuk databasenya (db_deasy) disimpan dahulu pada file c 

pada apache -> mysql –> data. 

 



 

 



 

 

 

 



6. Untuk menjalankan program terlebih dahulu membuka Start 

Apache dan Mysql-D sehingga akan muncul seperti ini 

 

 

7. Setelah dijalankan buka browser untuk memanggil localhost, 

karena disini disimpan dengan nama spk_deasy maka untuk 

memanggilnya dapat ditulis di browser dengan 

localhost/spk_deasy 

 



 

Setelah ditulis alamat localhost klik enter sehingga akan 

muncul : 

Untuk admin ketik username deasy dan password 123 

 

Untuk mengisi atau mengubah data petugas contohnya : 

 



 

Jika data sudah diinputkan klik tombol simpan maka data akan 

tersimpan, Jika ingin edit / hapus unutk mengganti  username 

admin dan pimpinan klik pada kolom aksi 

 

Untuk mengisi atau mengubah data petugas contohnya : 



 

Jika sudah diinputkan makan klik tombol simpan maka data 

akan disimpan, contoh : 

 

Jika ingin edit / hapus unutk mengganti  bobot IA/IS klik pada 

kolom aksi. 

 

Untuk mengisi atau mengubah data siswa contohnya : 



 

Setetah data diiputkan klik tombol simpan maka data nya 

akan tersimpan sesuai dengan berapa banyak data yang telah 

diiputkan, hasilnya: 

 

Jika ingin edit / hapus unutk mengganti  nis, nama siswa, 

alamat, telepon klik pada kolom aksi. 

Untuk mengisi atau mengubah data kriteria contohnya : 



 

Jika sudah diinputkan data kriteria maka hasilnya: 

 

Untuk mengisi atau mengubah data sub kriteria contohnya : 

 

Jika sudah diiputkan data sub kriteria maka klik tombol 

simpan agar data tersebut tersimpan, hasilnya : 



 

Jika ingin klik kolom pada aksi  

Untuk mengisi data surve siswa sesuai dengan range nilai 

contohnya : 

 

Jika data siswa sudah siinputkan klik tombol simpan maka 

data nya akan tersimpan dan hasilnya: 



 

Jika ingin klik kolom pada aksi dan jika ingin menghapus 

semua data untuk mengisi data baru klik kosongkan tabel. 

Untuk melihat hasil laporan klik pada setiap menu laporan. 

Dan jika ingin keluar klik tombol logout pada menu home. 

Untuk pihak sekolah (guru) yaitu: 

Login terlebih dengan memasukkan username akakom dan 

password ok : 

 

Jika sudah klik tombol login maka akan muncul: 



 

Klik proses penilaian AHP untuk melakukan pengisian nilai 

matriks pada setiap kriteria 

Sebelum diisi: 

 

Jika diisi sesuai denga kriteria yang ada dan sesuai dengan 

kepentingan pada tabel perbandingan berpasangan. 



 

Klik hitung perbandingan kriteria maka akan muncul hasil dari 

proses hitung 

 



Klik tombol lanjut untuk melihat hasil perhitungan 

selanjutnya: 

 

Klik hitung hasil akhir penialain AHP untuk melihat hasil 

penilaian AHP tersebut : 

 

Terlihat dari tabel diatas hasilnya dengan total nilai siswa dan 

masuk kejurusan IA/IS. 

 

 


