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BAB  II 

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

 

2.1     Tinjauan  Pustaka. 

 

           Penelitian yang dilakukan menggunakan beberapa tinjauan pustaka dari 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain.  

           Uswatun Khasanah (2016). Membuat penelitian skripsi yang dapat 

digunakan untuk Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Santri Teladan 

Menggunakan Metode SAW (Studi Kasus : Pondok Pesantren Putri Ma’unah 

Purworejo). Dengan kriteria Jumlah hafalan kitab, Kedisiplinan, Akhlak, Jumlah 

prestasi yang pernah di raih.          

        Sefty Nindyastuti (2016). Membuat penilitian skripsi yang dapat digunakan 

untuk Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Berprestasi Di SDN 01 

Suruh Dengan Metode SAW. Dengan kriteria Nilai mata pelajaran, Pepribadian, 

Ekstrakurikuler. 

        Evi Dewi Sri Mulyani,et.al. Membuat penelitian skripsi yang dapat diguna- 

kan untuk Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pegawai 

Terbaik Menggunakan Metode SAW Di PT Tirta Jaya Abadi Singaraja. Dengan 

kriteria Kesetiaan, Prestasi kerja, Tanggung jawab, Ketaatan, Kejujuran,Prakarsa.
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2.1  Tabel Perbandingan 

Penulis Judul Metode Obyek Kriteria  Output  

Uswatun Khasanah 

 ( 2016) 

Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan 

Santri Teladan 

Menggunakan Metode 

SAW (Studi Kasus : 

Pondok Pesantren Putri 

Ma’unah Purworejo) 

SAW Santri teladan di 

Pondok 

Pesantren Putri 

Ma’unah 

Purworejo 

Jumlah hafalan 

kitab, Kedisiplinan, 

Akhlak, Jumlah 

prestasi yang pernah 

di raih 

Laporan Santri 

Teladan 

Sefty Nindyastuti 

(2016) 

Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan 

Siswa Berprestasi Di 

SDN 01 Suruh Dengan 

Metode SAW 

 

 

 

 SAW Siswa SDN 01 

Suruh 

Nilai mata pelajaran, 

Kepribadian, 

Ekstrakurikuler 

Laporan Nilai 

Berprestasi 



6 
 

Evi Dewi Sri 

Mulyani,et.al. 

 

Pengembangan Sistem 

Pendukung Keputusan 

Pemilihan Pegawai 

Terbaik Menggunakan 

Metode SAW Di PT 

Tirta Jaya Abadi 

Singaraja 

SAW Pegawai PT Tirta 

Jaya Abadi 

Singaraja 

Kesetiaan, Prestasi 

kerja, Tanggung 

jawab, Ketaatan, 

Kejujuran, Prakarsa 

Laporan 

Rekomendasi 

Pegawai Terbaik 

Dimasing-masing 

Bagia 

Usulan, (2018) Penerapan SAW untuk 

Penentuan Guru 

Berprestasi di SD Inpres 

Oinlasi Kecamatan 

Amanatun Selatan 

Propinsi Nusa Tenggara 

Timur 

SAW SD Inpres 

Oinlasi 

Presensi, 

Kedisiplinan, 

Kualitas mengajar, 

Menguasai Bahasa 

Inggris, Interaksi 

guru dengan siswa 

Laporan Peringkat 

Guru Berprestasi 
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 2.2.   Landasan Teori 

 

         Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan yang diturunkan dari satu 

generasi ke generasi berikut. Proses pendidikan yang berfungsi untuk 

mengembangkan suatu potensi yang ada di dalam diri peserta didik dan 

lingkungannya. Oleh karna itu guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang 

mencakup tanggung jawab. Peran guru sebagai pengajar, guru harus bisa 

menjelaskan dan terampil dalam memecahkan masalah. Peran guru sebagai 

motivasi, guru harus bisa memberikan dorongan dan semangat kepada peserta 

didik dalam kegiatan belajar sehingga peserta didik dapat memaknai bahwa 

belajar bukanlah suatu  kewajiban melainkan belajar merupakan suatu hal yang  

menjadikan kebutuhan dalam kehidupanya. Guru berprestasi merupakan 

kehormatan dan kebanggaan bagi semua orang, sebuah prestasi yang tidak datang 

dengan sendirinya tetapi perlu perjuangan dan usaha, menjalankan semua tugas 

dan fungsinya sebagai guru untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  

          Guru berprestasi adalah guru yang memenuhi beberapa kriteria yang sesuai 

dengan standar yang ditetapkan oleh sekolah tersebut.  

          Dimana guru berprestasi harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya : 

1. Presensi 

      Kehadiran seorang guru yang harus lebih dari standar yang di tentukan  

      dari sekolah tersebut 

 

2. Kedisiplinan 
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Ketaatan atau kepatuhan terhadap tata tertib yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugasnya sebagai tenaga kependidikan di sekolah tersebut  

3. Kualitas Mengajar  

      Kemampuan seorang guru mengajar terhadap siswa dan penguasaan materi  

       pembelajaran secara luas  yang mencakup materi kurikulum di sekolah. 

4.  Interaksi Guru dengan Siswa  

       Bagaimana kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara  

       efektif dengan siswa. 

5. Mengguasai Bahasa Inggris 

      Bagaimana guru dapat membantu siswa dalam proses belajar dan mengajar  

      bahasa  inggris kepada siswa di sekolah 

 

2.2.1  Pengertian Pegambilan keputusan 

       

          Dari beberapa definisi pengambilan keputusan yang ditemukan, dapat 

merangkum bahwa pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi merupakan 

hasil suatu proses komonikasi dan partisipasi yang terus menerus dari 

keseluruhan organisasi. Persoalan pengambilan keputusan, pada dasarnya adalah 

bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin di pilih yang 

prosesnya melalui mekanisme tertentu, dengan harapan akan menghasilkan 

sebuah keputusan yang terbaik. 
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             Dibalik suatu keputusan terdapat unsur prosedur, yaitu pertama-tama 

pembuatan keputusan mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi tujuan-tujuan 

yang diinginkan, memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan yang 

di tetapkan, dan mengakhiri proses itu dengan menetapkan pilihan bertindak.  

             

2.2.2   Simple Additive Weighthing (SAW) 

 

           Metode yang digunakan dalam perancangan sistem untuk menentukan 

pemilihan guru berprestasi adalah metode SAW karena dalam perhitungannya 

merupakan suatu metode penjumlahan yang umum dilakukan, sederhana dan 

mudah untuk diterapkan karena memiliki algoritma yang tidak terlalu rumit. 

Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating 

kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan 

suatu proses yaitu proses normalisasi matriks (X) ke suatu skala yang dapat 

dibandingkan dengan semua rating alternatif  yang ada.  Metode ini merupakan 

metode yang paling dikenal dan digunakan untuk menghadapi suatu situasi 

Multiple Attribute Decision Making (MADM). 

MADM adalah suatu metode untuk mencari alternatif optimal dari beberapa 

alternatif dengan kriteria tertentu dan mengharuskan untuk menentukan bobot 

dari setiap atribut. Hasil akhir untuk alternatif diperoleh dengan mengalikan nilai 

bobot yang telah ditentukan sebelumnya dengan nilai rating kinerja 

ternormalisasi matriks. 
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Normalisasi matriks dilakukan dengan cara menghitung rating kinerja dari 

alternatif yaitu dengan cara membagi nilai atribut alternatif dengan atribut yang 

ada berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut. Dimana jenis 

atribut dibagi menjadi dua yaitu keuntungan/benefit = maksimum atau biaya/cost 

= minimum. Apabila kriteria berupa benefit maka nilai atribut kriteria dari setiap 

kolom dibagi dengan nilai maksimum (Max Xij) dari setiap kolom, begitupun 

sebaliknya jika nilai atribut cost maka nilai atribut kriteria dari setiap kolom 

dibagi dengan nilai minimum atribut kriteria (Min Xij) dari tiap kolom.  

Diberikan persamaan sebagai berikut  : 

 

 

Jika j adalah atribut keuntungan (benefit) 

 

 

Jika j adalah atribut biaya (cost) 

 

Dimana rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif Ai pada atribut Cj, 

i=1,2,.......,m    j=1,2,.....,n.  

 

 

 Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) diberikan sebagai berikut : 
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 Keterangan : 

     Wj               = nilai bobot dari setiap kriteria 

     Rij             = rating kinerja ternormalisasi  

     Xij           = nilai atribut yang dimiliki setiap kriteria 

     Keuntungan = jika nilai terbesar adalah terbaik (Benefit) 

     Biaya           = jika nilai terkecil adalah terbaik (Cost) 

     Max Xij       = nilai terbesar dari setiap kriteria 

     Min Xij       = nilai terkecil dari setiap kriteria  

     Vi          = rangking untuk setiap alternatif 

     Nilai Vi yang lebih besar mengidikasikan bahwa alternatif Ai lebih terpilih.  

 

             Menurut Fishburn dan MacCrimmon Ada beberapa langkah dalam 

penyelesaian metode Simple Additive Weighting (SAW) sebagai berikut : 

1. Menentukan kriteria- kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan 

keputusan, yaitu Ci. 

2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. 
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3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria(Ci), kemudian melakukan 

normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis 

atribut (atribut keuntungan maupun atribut biaya) sehingga diperoleh matriks 

normalisasi R. 

4. Hasil akhir diperoleh dari proses penjumlahan dari perkalian matriks 

ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai besar yaitu 

dipilih sebagai alternatif terbaik(Ai) sebagai solusi. 

 

2.2.3 Kriteria dan Bobot 

 

       Dalam proses perhitungan mengnakan metode Simple Additive Weighting 

(SAW) maka diperlukan beberapa kriteria dan bobot nilai seperti pada tabel di 

bawah ini : 

 

2.2 Tabel Kriteria dan Bobot 

Kode Kriteria Kriteria Bobot 

C1 Presensi 10% 

C2 Kedisiplinan 15% 

C3 Kualitas Mengajar 25% 

C4 Menguasai Bahasa Inggris 20% 

C5 Interaksi Guru Dengan Siswa 30% 
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2.2.4   Xampp 

 

           Software yang merupakan software web server apache yang di dalamnya 

sudah terdapat basis data seperti mysql, php, dan lain-lain. Kelebihan software  

web server xampp ini di banding dengan sofware web server lain adalah dalam 

satu kali instal, software ini telah sekaligus terinstal apache web server dan mysql. 

 

2.2.5   PHP 

 

           PHP adalah bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk 

pengembangan web. Selain itu PHP juga bisa digunakan sebagai bahasa 

pemrograman  umum. 

 

2.2.6  MYSQL 

 

          MYSQL adalah sebuah perangkat lunak system manajemen basis data SQL 

(DBMS) yang sering didefenisikan sebgai kumpulan data yang terkait secara 

teknis yang berada pada sebuah database. 


