
Cara Menjalankan Aplikasi pemilihan siswa calon penerima beasiswa 

dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) 

 

A. Bagian BK 

1.  Login 

 

Pengguna harus melakukan login untuk masuk ke aplikasi SAW, pada 

bagian ini penggunanya adalah bagian BK. 

2. Menu Beranda 

 

 



Setelah pengguna berhasil melakukan login maka akan muncul menu 

beranda. Pada menu beranda terdapat nama aplikasi dan logo SMA Negeri 1 

Bantul. 

3. Menu Edit Tahun Pelajaran 

 

Bagian BK terlebih dahulu menentukan tahun pelajaran yang akan 

digunakan aplikasi dengan cara memilih tahun pelajaran pada tombol drop 

down kemudian klik tombol ubah. 

 

4. Menu Data Siswa 

 



Pada bagian BK menu data siswa digunakan untuk melihat data siswa 

yang tersimpan dan tidak bisa melakukan edit atau delete data.  

5. Menu Jumlah Peringkat 

 

Pada menu jumlah peringkat digunakan untuk menentukan panjang 

peringkat pada nilai akhir. Klik tombol edit kemudian masukkan panjang 

peringkat yang akan digunakan pada nilai akhir dan klik tombol ubah. 

6. Menu Bobot Kriteria 

 



 

Pada menu bobot kriteria digunakan untuk memberi bobot atau tingkat 

kepentingan pada setiap kriteria. Klik tombol ubah kemudian pilih bobot 

setiap kriteria pada tombol drop down kemudian klik tombol ubah untuk 

menyimpan. 

7. Menu Normalisasi 

 

 Menu normalisasi digunakan untuk melihat hasil dari matriks 

tenormalisasi data siswa yang sudah tersimpan. 

 



 

8. Menu Nilai Akhir 

 

 Menu nilai akhir digunakan untuk melihat hasil akhir dari aplikasi. 

Pada kolom peringkat jumlah ranking yang muncul akan menyesuaikan pada 

data yang dimasukkan di menu jumlah peringkat.  

9. Menu Logout 

 

Menu logout digunakan untuk keluar dari aplikasi. Klik menu logout 

maka akan kembali ke menu login. 



 

B. Bagian TAS 

1. Login 

 

Pengguna harus melakukan login untuk masuk ke aplikasi SAW, pada 

bagian ini penggunanya adalah bagian TAS. 

2. Menu Beranda 

 

Setelah pengguna berhasil melakukan login maka akan muncul menu 

beranda. Pada menu beranda terdapat nama aplikasi dan logo SMA Negeri 1 

Bantul. 

 



 

3. Menu Data Siswa 

 

Pada bagian TAS menu data siswa digunakan untuk melihat data siswa 

yang tersimpan dan bisa digunakan untuk edit atau delete data. Klik tombol 

edit yang berwarna biru di salah satu siswa untuk merubah data siswa, klik 

tombol hapus berwarna merah di salah satu siswa untuk menghapus data 

siswa. 

4. Menu Normalisasi 

 



Menu normalisasi digunakan untuk melihat hasil dari matriks 

tenormalisasi data siswa yang sudah tersimpan. 

5. Menu Nilai Akhir 

 

Menu nilai akhir digunakan untuk melihat hasil akhir dari aplikasi 

SAW. Pada kolom peringkat, jumlah peringkat yang muncul akan 

menyesuaikan pada data yang dimasukkan di menu jumlah peringkat. 

6. Menu Logout 

 

Menu logout digunakan untuk keluar dari aplikasi. Klik menu logout 

maka akan kembali ke menu login. 


