
CARA PENGGUNAAN 

 

Sistem pendukung keputusan penilaian kinerja guru SMAN 6 Surakarta merupakan sistem 

yang digunakna untuk menentukan perankingan kinerja guru. Periode penilaian dilakukan setiap 

tahun dengan menggunakan kriteria yang dapat berbeda untuk masing – masing periode 

penilaian. Untuk setiap periode penilaian, harus menentukan kriteria yang akan digunakan dan 

bobot penilaian sesuai dengan pembobotan metode WP, yaitu ( 5,3,4,4,2). Berikut adalah cara 

penggunaan sistem pendukung keputusan penilaian kineja guru di SMAN 6 Surakarta. 

1. Akses alamat website sistem pendukung keputusan kinerja guru di SMAN 6 Surakarta  

http://sman6surakarta.dx.am 

2. Login sesuai dengan jabatan. Untuk guru, login dengan nip dan password yang sudah 

didaftarkan. Sedangkang untuk admin, login dengan username dan password. 

 

Klik ‘Sign In’ untuk masuk ke sistem 

 

 

http://sman6surakarta.dx.am/


3. Input data guru dengan memilih menu ‘Guru’, kemudian klik ‘Tambah’ 

 

 Pilih level guru untuk menjadi admin atau guru. 

 Input nama, nip, tanggal lahir, tempat lahir, pangkat, instansi, jabatan, golongan, 

spesialisasi, alamat, nomer telephone, email dan password akun 

 Klik ‘Choose File’ untuk mengupload foto guru 

 Klik tombol ‘Submit’ untuk menyimpan data 

4. Untuk memulai proses perhitungan periode tertentu, input kriteria dengan memilih menu 

‘Kategori’, kemudian pilih ‘Tambah Kriteria’ pada sub menu 



 

 Pilih tahun periode perhitungan  

 Inputkan nama kriteria yang akan digunakan dalam periode perhitungan 

 Simpan data kriteria dengan klik tombol ‘Submit’ 

5. Setelah mengisi data kriteria, input data bobot untuk masing – masing krteria. Pilih menu 

‘Bobot’ pada sisi kiri. Kemudian klik ‘Tambah Bobot’. 

 

 Pilih tahun periode perhitungan 

 Isi field dengan angka ( 5,3,4,4,2 ) 

 Simpan data bobot dengan klik tombol ‘Submit’ 



6. Untuk menginputkan nilai point guru, pilih menu ‘Daftar Point’ dan klik ‘Tambah point’ 

 

 Pilih nama guru yang akan diikutsertakan dalam proses perhitungan 

 Input nilai point dengan range ( 1 – 4): 1= Kurang baik, 2= Cukup baik, 3= Baik, 

4= Amat Baik 

 Klik tombol ‘Submit’ menyimpan data point 

7. Untuk melakukan perhitungan, klik tombol ‘Proses Perhitungan’  

 



8. Maka sistem akan menampilkan hasil perhitungan dalam bentuk grafik 

 

 

Atau, untuk melihat hasil perhitungan bias dengan cara klik menu ‘Laporan’ 

 


