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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka  

Dhody Firmawan, Fatah Yasin Al Irsyadi 2015 melakukan penelitian 

Pemilihan guru teladan berdasarkan kinerjanya ini di laksanakan di SMPN 1 

Tasikmadu, SMPN 2 Tasikmadu dan SMPN 3 Tasikmadu. Dengan adanya 

aplikasi ini dan dengan kriteria-kriteria yang dijadikan acuan dalam pemilihan 

guru teladan berdasarkan kinerjanya, dapat memberikan kemudahan bagi Dinas 

Pendidikan atau suatu sekolahan dalam penetuan guru teladan. 

Penelitian tentang sistem pengambilan keputusan dengan metode WP juga 

pernah dilakukan oleh Cendra Angga Yano, (2011), peneliti membahas mengenai 

penilaian hasil kerja karyawan bagian HES Division menjadi masalah utama pada 

PT. Saripari Pertiwi Abadi. Pada tugas akhir ini dibangun sebuah sistem 

pendukung keputusan penilaian hasil kerja karyawan dengan membandingkan 

metode MPE, SAW, WP dan TOPSIS yang dapat menentukan nilai hasil kerja 

karyawan. 

Kemudian Kurniawan, Reza (2014) melakukan penelitian mengenai 

kriteria yang digunakan bersifat dinamis maka dalam menentukan kriteria dapat 

dirubah sesuai kebutuhan. Langkah awal yaitu dengan cara menentukan kriteria 

terlebih dahulu. Setelah kriteria di tentukan selanjutnya menghitung bobot kriteria 

menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) selanjutnya 

menentukan alternatif yang akan di proses menggunakan metode Weighted 

Product (WP) dan menghasilkan rangking setiap guru. Hasil dari penelitian ini 
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bahwa metode AHP dan WP yang diterapkan pada sistem sudah mampu untuk 

menyelesaikan dan berfungsi dengan baik.  

Wiky Reza Rahmawati (2016) melakukan penelitian dengan hasil 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Sistem pendukung keputusan dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja karyawan yaitu dengan 

menggunakan metode WP (WeightedProduct) (2) Sistem ini dapat menampilkan 

peringkat lima besar (top five) karyawan berprestasi (3)Dengan adanya sistem ini 

dapat memberikan data pasti pada pimpinan karena lebih akurat dan mudah untuk 

melihat rekapitulasi data absen karyawan. 

Susilowati (2018) melakukan penelitian Pada penelitian ingin mengadakan 

penelitian dan merancang sebuah sistem pendukung keputusan penilaian kinerja 

guru pada Sekolah Dasar Negeri 1 Banjar Negeri.Metode TOPSIS (Technique For 

Order Preference bySimiliarity to Ideal Solution) merupakan salah satu metode 

yang sering digunakan dalam penentuan suatu keputusan, peneliti menggunakan 

metode ini. Adanya sistem pendukung keputusan ini membantu kepala sekolah 

dalam menilai guru, sehingga penilaian kinerja guru dapat dilakukan secara cepat 

dan tepat. 

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan penelitian dengan penelitian sebelumnya 

Peneliti Kriteria yang digunakan 

 

Metode 

Dhody Firmawan, 

Fatah Yasin Al 

Irsyadi( 2015) 

Kinerja dan kopetensi 

pedagogic, Kepribadian, Sosial , 

Professional  

 

WEIGHTED 

PRODUCT 

Cendra Angga 

Yano, (2011) 

Kedisiplinan, Kerja sama, 

Pengetahuan, Produktivitas, 

Komunikasi, Inisiatif, dan 

Keselamatan kerja  

 

 

MPE, SAW, 

WP, DAN 

TOPSIS 



7 
 

 
 

Tabel 2.1 Lanjutan 

Reza kurniawan 

(2014) 

Mengusai karakteristik peserta 

didik 

Pengembangan kurikulum 

Penilaian dan evaluasi 

Etos kerja yang tinggi 

Bersikap insklusif 

Pengembangan potensi peserta 

didik 

 

HIERARCHY 

PROCESS 

(AHP) DAN 

WEIGHTED 

PRODUCT 

(WP) 

Wiky Reza 

Rahmawati (2016) 

Absensi 

Persiapan kerja 

Pelaksanaan kerja 

Hasil kerja  

Sosial karyawan  

 

 

WEIGHTED 

PRODUCT 

(WP) 

Susilowati  (2018) Sertifikat kinerja 

Jenjang pendidikan 

Prestasi 

Lama kerja 

Kegiatan penunjang 

 

TOPSIS 
 

Usulan (2019) Pemahaman dan pengembangan 

potensi 

Penilaian dan evaluasi 

Penguasaan Teori belajar 

Penguasaan Materi konsep 

keilmuan 

Komunikasi sesama guru 

  

WEIGHTED 

PRODUCT 

(WP) 

 

2.2 Dasar Teori 

1.  Penilaian Kinerja Guru  

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan reformasi Birokrasi nomor 16 Tahun 2009, Penilaian Kinerja Guru adalah 

penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan 

karir, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat 

dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, 

penerapan pengetahuan dan keterampilan, sebagai kompetensi yang 
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dibutuhkan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 

Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 

Penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuna serta keterampilan 

guru, sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran atau 

pembimbingan peserta didik, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan 

bagi sekolah/madrasah, khususnya bagi guru dengan tugas tambahan tersebut. 

System PK Guru adalah system penilaian yang dirancang untuk 

mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui 

pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya. 

 

2. Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, 

dan pemanipulasian data. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan 

keputusan dalam situasi yang semiterstruktur dan situasi yang tidak 

terstruktur, dimana tak seorangpun tahu secara pasti bagaimana keputusan 

seharusnya dibuat. (Kusrini,2007:15) 

 

3. Teori Weighted Product 

Metode WP Merupakan metode pengambilan keputusan dengan cara 

perkalian untuk menghubungkan rating atribut, dimana rating setiap atribut 

harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. WP adalah 

salah satu analisis multi-kriteria keputusan (multi-criteria decision analysis / 

MCDA) yang sangat terkenal. Metode multi-kriteria pengambilan keputusan 
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multi-criteria decision making (MCDM). Metode MCDA, yang diberikan 

adalah satu set terbatas dari alternatif keputusan yang dijelaskan dalam hal 

sejumlah kriteria keputusan. Setiap alternatif keputusan dibandingkan dengan 

yang lain dengan mengalikan sejumlah rasio, satu untuk setiap kriteria 

keputusan. Setiap rasio diangkat ke kekuasaan setara dengan berat relatif dari 

kriteria yang sesuai. (Basyaib,2006:139)  

Rumus yang digunakan metode ini dapat dilihat pada persamaan (1) 

sampai (3) 

Menentukan bobot: 

………… 1 

Menentukan nilai vector s: 

                  ………… 2 

Dari rumus vector s dapat ditentukan prefensi v dengan rumus berikut: 

              …………. 3 

 

4. PHP 

PHP adalah salah satu bahasa pemrograman script bersifat open source 

yang bekerja pada sisi server,yang paling banyak dipakai saat ini,PHP banyak 

digunakan untuk memrogram situs web dinamis (termasuk blog) meskipun 

penggunaan untuk hal lain juga memungkinkan(Abdul kadir,2009). 

http://pixelbali.com/wp-content/uploads/2014/12/contoh-perhitungan-weighted-product-4.jpg
http://pixelbali.com/wp-content/uploads/2014/12/contoh-perhitungan-weighted-product-5.jpg
http://pixelbali.com/wp-content/uploads/2014/12/contoh-perhitungan-weighted-product-8.jpg
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5. MySQL 

MySQL adalah sebuah  perangkat lunak sistem manajemen basis 

data SQL (bahasa Inggris: database management system) atau DBMS 

yang multithread, multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh 

dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagaiperangkat lunak 

gratis dibawah lisensi GNU General Public License (GPL), tetapi mereka juga 

menjual dibawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunaannya 

tidak cocok dengan penggunaan GPL. tetapi mereka juga menjual dibawah 

lisensi komersial untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok 

dengan penggunaan GPL.Relational Database Management System (RDBMS) 
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