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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Hasil Pengembangan Produk Awal 

1. Fase Inception 

a. Iterasi Pertama  

Fase ini bertujuan untuk mengidentifikasi satu set persyaratan sistem yang 

membahas tentang deskripsi sistem, konten sistem, bisnis model, persyaratan 

fungsional, dan persyaratan non fungsional. Fase ini dilakukan pada bulan Januari 

2019. Dilakukan obervasi dan wawancara untuk mengetahui proses penilaian serta 

parameter yang digunakan untuk menentukan kompetensi keahlian di SMK yang 

dilakukan dengan Dra. Sulisnaini Tyas Widiyafitri selaku ketua LSP P1 SMK 

Negeri 2 Depok, Drs. Sriyana selaku Wakil Ketua Kurikulum SMK Negeri 2 

Depok, dan Untung Suprapto, S.Pd. selaku Ketua Paket Keahlian TKJ SMK Negeri 

2 Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan UKK melalui memiliki pengujian berstandar BNSP mampu 

menunjukkan tingkat kompetensi keahlian. 

2) Hasil UKK melalui memiliki pengujian berstandar BNSP berupa pernyataan 

kompeten atau tidak kompeten. 

3) Kompetensi keahlian siswa berbanding lurus dengan nilai rapor pada mata 

pelajaran kelompok C3. 

Hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa nilai mata pelajaran 

kelompok C3 dapat dijadikan parameter untuk mengukur tingkat kompetensi 

keahlian. Selanjutnya, hasil observasi dan wawancara dijadikan bahan untuk 
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memodelkan bisnis dari sistem pendukung keputusan dengan membuat deskripsi 

produk. Berikut deskripsi tentang sistem pendukung keputusan: 

Sistem pendukung keputusan yang akan dikembangkan berfungsi sebagai 

alat bantu dalam mengestimasi tingkat kompetensi keahlian TKJ. Melalui sistem 

pendukung keputusan, guru yang memiliki kewenangan mengolah nilai rapor 

dapat memasukkan nilai mata pelajaran siswa untuk mengetahui tingkat 

kompetensi keahlian siswa berdasarkan data leger dan hasil UKK LSP P1 SMK. 

Sistem pendukung keputusan juga dapat digunakan siswa untuk mengetahui 

capaian ukur kompetensi keahliannya.  

Iterasi pertama menghasilkan estimasi jadwal sebagai pedoman rentang 

waktu pelaksanaan tiap fase dalam pengembangan sistem. Pembuatan estimasi 

jadwal ini harapannya agar setiap fase pengembangan sistem dapat berjalan dengan 

efektif. Estimasi jadwal pengembangan sistem dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Estimasi Jadwal Pengembangan Sistem 
Fase Iterasi ke- Nama Kegiatan Durasi 

Inception 

1 
Wawanca, observasi dan studi 
dokumen 2 pekan 

Penjadwalan 3 hari 

2 
Wawanca daan studi dokumen 4 pekan 
Analisis proses bisnis dan persyaratan 
sistem 5 hari 

Elaboration 1 
Desain UML 10 hari 
Desain Interface 1 pekan 

Construction 1 
Implementasi 3 pekan 
Deployment tahap awal 3 hari 

Transition 
1 

Deployment tahap akhir 3 hari 
Pengujian 2 pekan 

2 Implementasi revisi produk 1 pekan 
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b. Iterasi Kedua  

Fase ini merupakan pengembangan untuk memodelkan proses bisnis dari 

sistem pendukung keputusan. Fase ini dilakukan selama bulan Februai – Maret. 

Dilakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi untuk mengetahui sejauh 

mana data dapat dilakukan analisis algoritma C4.5. Observasi dan studi 

dokumentasi dilakukan pada dokumen-dokumen leger dan hasil uji kompetensi 

keahlian tahun-tahun sebelumnya sebagai dataset. Data diambil dari berbagai 4 

SMK yang sudah menjadi LSP P1 yaitu  SMK Negeri 2 Depok, SMK Negeri 2 

Yogyakarta, SMK Negeri 2 Wonosari, dan SMK Negeri 1 Bantul. Kegiatan ini 

didapat kesimpulan bahwa: 

1) Data yang diambil berupa leger semester 1 – 6 dan hasil UKK. 

2) Hasil penilaian mata pelajaran pada leger berupa nilai dengan skala 100. 

3) Kurikulum yang digunakan berupa Kurikulum 2013 sebelum revisi. 

4) Hasil UKK dari seluruh peserta didik dari tiga sekolah tersebut dinyatakan 

kompeten. 

5) Kumpulan data (dataset) berjumlah 317 siswa dengan 315 oramg dinyatakan 

kompeten dan 2 orang dinyatakan tidak kompeten. 

Hasil studi dokumen dilakukan pembersihan data, integrasi data, seleksi 

data, dan transformasi data sehingga didapatkan atribut dan kategori data dari 

dataset yang dapat digunakan dalam tahap Elaboration. Kegiatan ini bertujuan 

untuk menghasilkan dataset yang sesuai untuk proses data mining. Daftar atribut, 

penamaan dan kategori data disajikan dalam Tabel 10.  
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Tabel 10. Daftar Atribut Data Mining C4.5 
Data Atribut Nama Tipe  Nilai 

Identitas 
Siswa Nama nama Nominal Angka, Huruf, 

Karakter 

Nilai 
Mata 

Pelajaran 

Komputer Terapan kt Numeric 0-100 
Komunikasi Data  kd Numeric 0-100 
Sistem Operasi Jaringan soj Numeric 0-100 
Administrasi Server as Numeric 0-100 
Rancang Bangun Jaringan rbj Numeric 0-100 
Jaringan Nirkabel jn Numeric 0-100 
Keamanan Jaringan  kj Numeric 0-100 
Troubleshooting Jaringan tj Numeric 0-100 
Kerja Proyek kp Numeric 0-100 

Hasil 
UKK Predikat ukk Nominal Kompeten, 

Tidak Kompeten 

Seluruh kegiatan sebelumnya digunakan untuk membuat model bisnis dari 

sistem pendukung. Berikut deskripsi produk setelah dilakukan perbaikan disertai 

proses bisnis menggunakan model bisnis pada Gambar 17. 

 
Gambar 17. Business Model Sistem Pendukung Keputusan 
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Sistem pendukung keputusan yang akan dikembangkan berfungsi sebagai 

alat bantu dalam mengestimasi tingkat kompetensi keahlian TKJ. Melalui sistem 

pendukung keputusan, guru yang memiliki kewenangan mengolah nilai rapor 

dapat memasukkan nilai mata pelajaran siswa untuk mengetahui hasil tingkat 

kompetensi keahlian siswa berdasarkan data leger dan hasil UKK LSP P1 SMK. 

Sistem pendukung keputusan juga dapat digunakan siswa untuk mengetahui 

capaian ukur kompetensi keahliannya. Hasil keputusan tingkat kompetensi 

keahlian dapat menjadi bahan evaluasi awal bagi sekolah untuk mempersiapkan 

siswanya mengikuti UKK LSP P1 SMK yang sebenarnya guna meningkatkan 

kompetensi lulusannya. 

Hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang telah dilakukan 

kemudian dijadikan bahan dasar untuk analisis persyaratan. Berikut hasil analisis 

persyaratan fungsional pada sistem pendukung keputusan tingkat kompetensi 

keahlian siswa SMK: 

1) Sistem menerapkan algoritma C4.5 dalam proses data mining. 

2) Sistem melakukan proses perhitungan algoritma C4.5 dengan parameter berupa 

nilai mata pelajaran kompetensi keahlian (kelompok C3) dan hasil UKK. 

3) Sistem mengkonversi nilai mata pelajaran ke dalam bentuk predikat yang 

mengacu pada Kurikulum 2013 seperti Lampiran 3. 

4) Sistem menghasilkan keputusan berupa pernyataan kompeten atau tidak 

kompeten. 

5) Sistem menyimpan data latih dan data uji berupa nama, nilai mata pelajaran, 

dan hasil UKK. 
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6) Sistem menyimpan data keputusan berupa nama, nilai mata pelajaran dan hasil 

keputusan. 

7) Sistem digunakan oleh 3 pengguna yaitu Administrator, Guru dan Siswa. 

8) Sistem hanya menerima login dari Administrator dan Guru. 

9) Sistem yang diakses Administrator, yaitu pengguna yang mengelola sistem 

pendukung keputusan memiliki kewenangan berupa mengelola data guru, 

mengelola data latih, mengelola data uji, mengelola proses data mining, 

mengelola data keputusan, dan mengelola data diri. 

10) Sistem yang diakses Guru, yaitu pengguna yang menjadikan aplikasi sebagai 

alat bantu evaluasi peserta didik memiliki kewenangan berupa mengelola data 

keputusan, melihat kinerja algoritma C4.5 dan mengelola data diri. 

11) Sistem mengizinkan Guru melakukan registrasi dengan memasukkan 

username, password, nama, asal sekolah, e-mail, nomor telepon. 

12) Sistem mengizinkan siswa atau pengunjung melakukan penentuan tingkat 

kompetensi keahlian hanya dengan memasukkan nama dan nilai mata pelajaran 

kelompok C3 tanpa harus login. 

Analisis persyaratan sistem pada persyaratan non fungsional sebagai 

berikut: 

1) Sistem memiliki hasil perhitungan dan pembentukan model pohon keputusan 

algoritma C4.5 sesuai dengan hasil perhitungan dan pemodelan secara manual. 

2) Sistem memiliki interface yang mudah dipahami oleh pengguna. 

3) Sistem memiliki kinerja yang baik saat melakukan pemrosesan data. 

4) Sistem memiliki kehandalan saat digunakan oleh banyak pengguna. 
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2. Fase Elaboration 

Fase ini selesai dilakukan selama satu iterasi pada bulan Maret. Hasil 

analisis persyaratan sistem dikembangkan untuk membuat model sistem 

pendukung keputusan meliputi UML dan desain interface. Desain UML sistem 

pendukung keputusan digambarkan dengan event table, use case descriptions, use 

case diagram, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram.  

a. Event Table 

Event table digunakan mengidentifikasi sebuah use case yang digunakan 

sistem untuk memberikan respon yang dibutuhkan. Event table berisi informasi 

tentang sebuah event dan kasus penggunaannya. Gambar 18 merupakan salah satu 

kolom dalam event table Sistem Pendukung Keputusan. Setiap kolom berisi 

potongan informasi kunci tentang sebuah peristiwa dan use case. Informasi dalam 

gambar tersebut memuat event ketika admin ingin melakukan mining data, 

kemudian sistem pendukung keputusan mengenali event dengan triggers berupa 

tombol fungsi mining yang dilakukan oleh admin (source). Sistem kemudian 

melakukan event yang diinginkan berupa data mining disebut use case. Response 

dari sistem pendukung keputusan berupa hasil perhitungan C4.5, pohon keputusan, 

aturan dan notifikasi yang kemudian diterima oleh admin (destination). Event table 

untuk Sistem Pendukung Keputusan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 
Gambar 18. Penggalan Event Table Sistem Pendukung Keputusan 
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b. Use Case Descriptions 

Daftar use case dari sebuah event table memberikan gambaran umum dari 

semua use case pada suatu sistem. Informasi terperinci tentang setiap use case 

dijelaskan dengan use case descriptions. Use case descriptions berisi tentang detail 

pemrosesan untuk sebuah use case. Use case descriptions Sistem Pendukung 

Keputusan dengan tipe brief descriptions dapat dilihat pada Lampiran 5. 

c. Use Case Diagram 

Use case diagram digunakan untuk menuliskan batas-batas yang bisa 

dilakukan oleh seorang aktor sebuah sistem. Use case diagram yang digunakan 

untuk aplikasi Sistem Pendukung Keputusan seperti pada Gambar 19. 

 
Gambar 19. Use Case Diagram Sistem Pendukung Keputusan  
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d. Class Diagram 

Class diagram pada sistem pendukung keputusan mendeskripsikan jenis-

jenis obyek dalam sistem dan berbagai macam hubungan yang terjadi. Analisis 

pembentukan class diagram dilakukan dengan mengidentifikasi elemen dari use 

case diagram yang merupakan kata benda, orang, dan sebuah proses yang 

berkaitan dengan persyaratan sistem. Hasil identifikasi elemen dari use case 

diagram sistem pendukung keputusan yaitu admin, guru, siswa, data latih, data uji, 

data keputusan, dan data mining. Berikut daftar kata benda yang dijadikan class 

berdasarkan use case diagram sistem pendukung keputusan dapat dilihat pada 

Tabel 11.  

Tabel 11. Daftar Kata Benda Berdasarkan Use Case Diagram Sistem Pendukung 
Keputusan 

Kata Benda Class Keterangan 
Admin 

User 
Detail admin dan guru untuk login 
sistem Guru 

Siswa - Data siswa tidak perlu disimpan 
Data latih Data_latih Sebuah masukkan untuk data mining 
Data uji Data_uji Sebuah masukkan untuk uji kinerja 
Data keputusan Data_keputusan Hasil pengambilan keputusan 

Data mining 

Perhitungan  C4.5 Hasil terakhir perhitungan C4.5 
Iterasi  C4.5 Hasil perhitungan C4.5 setiap iterasi 

Atribut Variabel dari data mining 
Pohon Keputusan Model aturan  

Kata benda yang sudah teridentifikasi dan menjadi class direlasikan 

berdasarkan persyaratan sistem sistem pendukung keputusan. Penamaan atribut 

disesuaikan dengan data yang akan disimpan ke dalam class. Class diagram yang 

dikembangkan hanya memiliki atribut tanpa adanya method dikarenakan class 
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diagram diimplementasikan pada database server. Desain class diagram 

selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 20.  

 
Gambar 20. Class Diagram Sistem Pendukung Keputusan 

e. Activity Diagram 

Pembuatan activity diagram didasarkan pada hasil analisis use case 

diagram dan use case descriptions yang sudah dibuat. Activity diagram bertujuan 

untuk menggambarkan logika prosedural, proses, dan jalur kerja dari sebuah 

sistem. Berikut activity diagram perhitungan algoritma C4.5 dan pembentukan 

model pohon keputusan yang menjadi fungsi utama dari pengembangan sistem ini 

dapat dilihat pada Gambar 21 dan Gambar 22. Activity diagram selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 6. 
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Gambar 21. Activity Diagram Perhitungan Algoritma C4.5 
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Gambar 22. Activity Diagram Pembentukan Model Pohon Keputusan 

f. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan bagaimana suatu proses berinteraksi 

dengan proses lain sesuai dengan urutan tertentu. Sequence diagram dapat 

memperlihatkan bagaimana aliran data sesuai dengan urutan proses yang terjadi. 

Berikut sequence diagram algoritma C4.5 dapat dilihat pada Gambar 23 dan 

Gambar 24. Sequence diagram selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7. 
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Gambar 23. Sequence Diagram Perhitungan Algoritma C4.5 

 
Gambar 24. Sequence Diagram Pembentukan Model Pohon Keputusan 
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g. Desain Interface 

Desain interface menjadi acuan dalam pengembangan sistem pendukung 

keputusan dibagian user interface. Peneliti membagi rancangan interface ke dalam 

3 sisi pengguna yaitu administrator, guru dan siswa. Berikut beberapa desain 

interface untuk administrator halaman dashboard, data latih, perhitungan 

algoritma C4.5  dan pohon keputusan berturut-turut dapat dilihat pada Gambar 25, 

Gambar 26, Gambar 27, dan Gambar 28. Selengkapnya mengenai desain layout 

interface dapat dilihat pada Lampiran 8. 

 
Gambar 25. Desain Interface Dashboard Admin 

 
Gambar 26. Desain Interface Data Latih 
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Gambar 27. Desain Interface Perhitungan Algoritma C4.5 

 
Gambar 28. Desain Interface Pohon Keputusan 

3. Fase Construction 

Fase ini selesai dijadwalkan selesai dalam satu iterasi tapi realisasinya 

dilakukan dua kali iterasi. Fase ini dilakukan pada akhir bulan Maret hingga April. 

Iterasi pertama berfokus pada mempersiapkan framework untuk digunakan sebagai 

sistem pendukung keputusan dan implementasi interface dari sisi Admin. Pada 

iterasi pertama peniliti masih mempelajari cara menerapkan algoritma C4.5 ke 

dalam sebuah sistem. Iterasi kedua dilakukan implementasi selama algoritma C4.5 
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ke dalam sebuah sistem. Pada iterasi ini semua komponen dan fungsi dari sistem 

dilengkapi.  

a. Iterasi Pertama 

1) Implementasi Sistem 

Sistem pendukung keputusan dikembangkan menggunakan bahasa 

pemrograman web berupa framework CodeIgniter 3.1 dibagian server-side. 

Framework CodeIgniter merupakan framework dari bahasa pemrograman PHP: 

Hypertext Preprocessor yang mengimplementasikan pola desain atau Model-View-

Controller (MVC). Model merupakan bagian yang menangani hal yang 

berhubungan dengan pengolahan dan manipulasi data pada database. Potongan 

source code model ditunjukkan pada Gambar 29.  

 
Gambar 29. Potongan Source Code Model 

View merupakan bagian yang mengatur tampilan dari sebuah web. Pola 

view dikombinasikan dengan framework Bootstrap SB Admin 2 dengan source 

code ditunjukkan pada Gambar 30.  
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Gambar 30. Potongan Source Code View 

Controller merupakan bagian yang menghubungkan Model dan View 

secara langsung. Berikut potongan source code controller ditunjukkan seperti pada 

Gambar 31. 

 
Gambar 31. Potongan Source Code Controller 

2) Implementasi Interface 

Implementasi interface diterapkan pada pola desain view menggunakan 

framework Bootstrap. Pada iterasi berfokus pada implementasi interface untuk 

administrator. Beberapa hasil dari implementasi interface untuk administrator 

dapat dilihat pada Gambar 32, Gambar 33, Gambar 34 dan Gambar 35. Hasil 

implementasi selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9. 
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Gambar 32. Halaman Dashboard Admin 

 
Gambar 33. Halaman Data Latih 

 
Gambar 34. Halaman Hasil Perhitungan Algoritma C4.5 
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Gambar 35. Halaman Pohon Keputusan 

b. Iterasi Kedua 

1) Implementasi Algoritma C4.5 

Tahap ini dilakukan penerapan algoritma C4.5 dengan menenjermahkan 

desain activity diagram dan sequence diagram ke dalam bahasa pemrograman web 

menjadi sebuah fungsi pada pola desain controllers. Source code algoritma C4.5 

terdiri dari beberapa fungsi diantaranya perhitunganC45 dan  

insertAtributPohonKeputusan. Fungsi perhitunganC45 secara umum bekerja untuk 

menentukan jumlah kasus total, jumlah kasus kompeten, jumlah kasus tidak 

kompeten pada tiap-tiap atribut, menghitung entropy, menghitung information 

gain, menghitung splitInfo dan menghitung gain ratio. Source code dari 

implementasi rumus entropy, information gain, gain ratio dan splitInfo berturut-

turut ditunjukkan pada Gambar 36, Gambar 37, Gambar 38 dan Gambar 39. 

 
Gambar 36. Implementasi Rumus Entropy 
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Gambar 37. Implementasi Rumus Information Gain 

 
Gambar 38. Implementasi Rumus Gain Ratio 

 
Gambar 39. Implementasi Rumus SplitInfo 

Fungsi yang lain yaitu insertAtributPohonKeputusan bertujuan 

menentukan information gain tertinggi yang digunakan untuk membuat pohon 

keputusan. Penggalan source code dapat dilihat pada Gambar 40. Keseluruhan 

source code hasil implementasi algoritma C4.5 dapat dilihat pada Lampiran 10. 

 
Gambar 40. Potongan Source Code Pembentukan Model Pohon Keputusan 
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2) Implementasi Database 

Database diimplementasikan berdasarkan class diagram yang telah 

dikembangkan pada fase Elaboration. Pembuatan tabel pada database sesuai 

dengan class dari model class diagram. Database sistem pendukung keputusan 

dapat dilihat pada Gambar 41. 

 
Gambar 41. Implementasi Database 

Beberapa struktur tabel hasil implementasi desain database yaitu tabel 

mining_C45 dan tabel pohon_keputusan_C45 dapat dilihat berturut-turut pada 

Gambar 41 dan Gambar 42. Struktur tabel hasil implementasi desain database data 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11. 
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Gambar 42. Struktur Tabel Perhitungan  C4.5 

 
Gambar 43. Struktur Tabel Pohon Keputusan C4.5 

3) Implementasi Interface 

Pada iterasi kedua melanjutkan implementasi user interface untuk guru  

dan siswa. Beberapa hasil dari implementasi interface berupa halaman Utama, 

Hasil Pengambilan Keputusan untuk Siswa, Dashboard Guru, dan Hasil 

Pengambilan Keputusan untuk Guru dapat dilihat pada Gambar 44, Gambar 45, 

Gambar 46, dan Gambar 47. Hasil implementasi lebih lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran 9. 



 

92 
  

 
Gambar 44. Halaman Utama 

 

 
Gambar 45. Halaman Hasil Pengambilan Keputusan untuk Siswa 

 
Gambar 46. Halaman Dashboard Guru 
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Gambar 47. Halaman Hasil Pengambilan Keputusan untuk Guru 

4) Pohon Keputusan berdasarkan Riwayat Akademik LSP P1 SMK 

Pada fase inception iterasi ke dua dihasilkan dataset berupa riwayat 

akademik LSP P1 SMK berupa nilai rapor mata pelajara kelompok C3 dan Hasil 

UKK. Berdasarkan dataset tersebut menunjukkan bahwa hanya 0,6 % kasus tidak 

kompeten dari 317 siswa atau sebanyak 2 siswa yang dinyatakan tidak kompeten. 

Sedikitnya siswa yang tidak kompeten dikarenakan sekolah yang dijadikan tempat 

untuk pengambilan data merupakan sekolah dengan kualitas pendidikan yang baik 

sehingga dataset yang didapat tidak seimbang. Kondisi tersebut dapat menyulitkan 

metode klasifikasi dalam melakukan generalisasi pada proses data mining. 

Sistem pendukung keputusan yang dikembangkan sudah menjadi produk 

awal. Dataset yang didapat dari fase sebelumnya diterapkan pada sistem untuk 

menghasilkan model pohon keputusan. Model pohon keputusan algorirma C4.5 

untuk mengestimasi tingkat kompetensi keahlian dari proses data mining 

berdasarkan riwayat LSP  P1 SMK seperti pada Gambar 48. 
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Gambar 48. Pohon Keputusan berdasarkan Riwayat Akademik LSP P1 SMK 

Pada pohon keputusan tersebut hanya terdapat satu buah Node yaitu Root 

Node pada atribut mata pelajaran Rancang Bangun Jaringan. Hal ini menunjukkan 

bahwa mata pelajaran Rancang Bangun Jaringan memiliki pengaruh terhadap 

tingkat kompetensi keahlian. Pengukuran tingkat akurasi dilakukan karena tingkat 

akurasi menjadi tidak relevan karena dataset yang digunakan tidak seimbang 

karena tidak menggambarkan kasus tidak kompeten seperti pemaparan hasil 

penelitian yang disebut dalam kajian pustaka. Dengan demikian, model pohon 

keputusan yang dihasilkan hanya mampu menentukan siswa yang dianggap 

kompeten saja. 

4. Fase Transition 

Deployment tahap awal dengan meng-upload sistem pendukung keputusan 

ke hosting server. Pengujian dilakukan setelah dilakukan deployment tahap awal 

menggunakan standar ISO/IEC 25010 pada konsep Website Quality Evaluation 

Method (QEM) dinilai dari empat kriteria, yaitu usability, functionality, reliability, 

dan efficiency. Sistem yang belum memenuhi kriteria maka akan dilakukan revisi. 

Hasil pengujian akan dibahas pada subbab selanjutnya. 
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Sistem pendukung keputusan yang sudah dilakukan pengujian sesuai 

standar ISO/IEC 25010 kemudian dilakukan deployment tahap akhir. Tahap ini 

dilakukan dengan meng-upload kembali sistem pendukung keputusan yang sudah 

direvisi ke hosting server, sehingga pengguna dapat mengakses sistem pendukung 

keputusan kompetensi keahlian secara online. 

 

B. Hasil Uji Coba Produk 

1. Karakteristik Functional Suitability 

Pengujian functional suitability dilakukan dengan self review dan 2 orang 

ahli yang terdiri dari dosen bidang data mining dan web development. Pengujian 

functional suitability menggunakan self review dilakukan dengan membandingkan 

hasil output sistem dengan hasil yang diharapkan berdasarkan test case. 

Pembuktian dilakukan dengan mendokumentasikan hasil output sistem. Berikut 

salah satu pembahasan hasil pengujian self review pada test case perhitungan C4.5 

dan pembentukan model pohon keputusan.  

Pengujian ini tidak dilakukan dengan data aktual berupa nilai mata 

pelajaran kelompok C3 dan hasil UKK LSP P1 SMK melainkan menggunakan 

dummy data. Alasan penggunaan dummy data karena data aktual yang diambil 

peneliti memiliki perbandingan kasus yang tidak seimbang. Data aktual tersebut 

kurang merepresentasikan kasus tidak kompeten. Dalam rangka membuktikan 

kerja fungsi algoritma C4.5 dari sistem pendukung keputusan telah berjalan sesuai 

dengan benar dibutuhkan data yang mampu merepresentasikan kondisi dari 

beberapa kemungkinan sehingga terbukti bahwa algoritma C4.5 mampu 
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memodelkan pohon keputusan berdasarkan kondisi tersebut. Dengan demikian, 

dummy data digunakan sebagai bahan pembuktian. Dummy data dengan jumlah 

125 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12. 

Langkah pengujian dengan memasukkan dummy data ke dalam sistem 

pendukung keputusan kemudian hasil perhitungan dari sistem pendukung 

keputusan dibandingkan dengan perhitungan dummy data secara manual 

menggunakan bantuan aplikasi Excel. Aplikasi Excel digunakan untuk 

mempermudah menentukan hasil perhitungan C4.5. Hasil perhitungan algoritma 

C4.5 iterasi ke-1 berdasarkan dummy data dapat dilihat pada Lampiran 13. Hasil 

tersebut merupakan hasil yang diharapkan dari output sistem pendukung 

keputusan. Perbandingan antara hasil hitung sistem pendukung keputusan dengan 

hitung manual dapat dilihat pada Gambar 49 dan Gambar 50. 

 
Gambar 49. Hasil Perhitungan C4.5 Sistem pada Iterasi ke-1 

 
Gambar 50. Hasil Perhitungan C4.5 Manual pada Iterasi ke-1 
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Hasil dari kedua perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai 

information gain tertinggi pada atribut Administrasi Server sebesar 0,651 sehingga 

atribut menjadi node 1 pada model pohon keputusan. Perhitungan iterasi ke-2 

selanjutnya dilakukan pada value yang belum memiliki keputusan yaitu pada value 

C-. Perbandingan antara hasil hitung sistem pendukung keputusan dengan hitung 

manual pada iterasi ke-2 seperti Gambar 51 dan Gambar 52. 

  
Gambar 51. Hasil Perhitungan C4.5 Sistem pada Iterasi ke-2 

 
Gambar 52. Hasil Perhitungan C4.5 Manual pada Iterasi ke-2 

Iterasi ke-2 pada kedua perhitungan tersebut menunjukkan bahwa 

information gain tertinggi pada atribut Jaringan Nirkabel sebesar 0.9774  sehingga 

atribut tersebut menjadi node 1.1 pada model pohon keputusan. Semua value dari 

atribut Jaringan Nirkabel sudah memiliki keputusan, maka tidak perlu dilakukan 

perhitungan lagi. Perbandingan antara pembentukan pohon keputusan berdasarkan 
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hasil hitung manual dengan pohon keputusan yang dihasilkan sistem pendukung 

keputusan dapat dilihat pada Gambar 53 dan Gambar 54. 

 
Gambar 53. Model Pohon Keputusan 

 
Gambar 54. Pohon Keputusan dari Sistem 

Pengujian pada skenario ini dinyatakan sukses karena hasil perhitungan 

C4.5 serta pembentukan model pohon keputusan sesuai dengan hasil perhitungan 

dan pemodelan secara manual. Pengujian functional suitability berdasarkan self 

review selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 14. Hasil pengujian tersebut 

menunjukkan bahwa sistem pendukung keputusan suskses dijalankan sesuai 30 test 

case. 
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Pengujian functional suitability juga dilakukan menggunakan 2 orang ahli 

bidang data mining dan web development untuk memastikan bahwa sistem 

pendukung keputusan yang dikembangkan telah sesuai persyaratan sistem. Hasil 

pengujian functional suitability menggunakan 2 orang ahli dapat dilihat pada Tabel 

12. Pengujian selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 15. 

Tabel 12. Hasil Pengujian Functional Suitability 

Skenario Uji Test 
Case Eksekusi Sukses Gagal 

Menguji login user 3 6 6 0 
Menguji register guru 2 4 4 0 

Admin 
Menguji kelola data guru 3 6 6 0 
Menguji kelola data latih 4 8 8 0 
Menguji kelola data uji 4 8 8 0 
Menguji perhitungan C4.5 3 6 6 0 
Menguji kelola data keputusan 3 6 6 0 
Menguji edit profil admin 1 2 2 0 
Menguji logout 1 2 2 0 

Guru 
Menguji kelola data keputusan 3 6 6 0 
Menguji edit profil 1 2 2 0 
Menguji logout 1 2 2 0 

Siswa 
Menguji pengambilan keputusan 1 2 2 0 

Total 30 60 60 0 

Berdasarkan pada Tabel 12, dilakukan perhitungan metrik persentase dari 

test case yang berhasil dijalankan sebagai berikut: 

% of test case passed = 
60
60

 x 100 = 100% 

Hasil perhitungan metrik didapatkan presentase test case passed sebesar 

100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh test case yang diujikan oleh ahli pada 

sistem pendukung keputusan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan 

demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh fitur sistem pendukung 
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keputusan telah sesuai dengan persyaratan sistem sehingga sistem pendukung 

keputusan telah memenuhi karakteristik functional suitability. 

2. Karakteristik Usability 

Pengujian ini menggunakan metode Guerrilla Usability Testing yang 

melibatkan tester untuk mengerjakan serangkaian task dan menemukan masalah 

usability dari sebuah aplikasi. Tester terdiri dari 5 guru SMK dari berbagai sekolah 

yaitu SMK Negeri 2 Wonosari, SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta, SMK 

Nasional Berbah, SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta, dan SMK Negeri 1 Kudus. 

Pengujian ini dilakukan secara terpisah untuk masing-masing tester. Ketika 

pengujian, tester diminta untuk menyelesaikan task sesuai task compeletion 

menggunakan sistem pendukung keputusan yang dikembangkan. Selama proses 

pengujian, tester tidak diberikan arahan terhadap penggunaan sistem melainkan 

tester harus menjalankan task dengan memahami menu-menu yang tersedia pada 

interface sistem sehingga ada kemungkinan pengguna mengalami kendala dalam 

penggunaan atau tidak dapat menyelesaikan task sama sekali. Penskoran 

didasarkan pada tiga kondisi yaitu jika pengguna menyelesaikan task dengan 

mudah tanpa kendala maka mendapatkan skor 3, jika pengguna menyelesaikan task 

tapi mengalami kesulitan maka mendapatkan skor 2, dan jika pengguna tidak dapat 

menyelesaikan task sama sekali sampai pada akhirnya harus bertanya pada peneliti 

maka mendapatkan skor 1. 

Pengujian ini secara garis besar bertujuan untuk mengetahui sejuah mana 

interface sistem pendukung keputusan memudahkan pengguna. Semakin mudah 

interface sistem dipahami dan digunakan oleh tester menunjukkan tingkat 
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karakteristik usability yang baik. Hasil data pengujian dapat dilihat pada Lampiran 

17. Catatan merupakan masukan, saran maupun kendala yang dialami pengguna 

saat menjalankan tugas. Masalah terbesar merupakan masalah usability berupa 

pengguna yang tidak dapat menyelesaikan task. Masalah terbesar terdapat pada 

task ke 10 dan ke 12. Berikut analisis pada masalah terbesar berdasarkan hasil data 

pengujian usability: 

a. Hasil Analisis pada Task ke 10 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua tester tidak dapat 

menyelesaikan tugas tanpa kendala pada task ke 10. Task ke 10 meminta tester 

untuk melakukan tambah data peserta didik untuk diprediksi. Pada task ini terdapat 

2 tester yang tidak dapat menyelesaikan dan sisanya menyelesaikan task dengan 

kendala berupa kesulitan mencari menu tambah data. Sulitnya mencari menu 

tambah data dikarenakan menu tambah data tidak tertampil dalam interface karena 

tombol ini merupakan sub-menu dari menu kelola dengan gambar icon bars seperti 

pada Gambar 55. Ditambah lagi tombol menu dengan  gambar icon bergaris 

memiliki ukuran yang kecil. 

 
Gambar 55. Menu Tambah Data 
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Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan dengan mengubah 

icon dan pemberian nama tombol pada menu kelola agar mempermudah pengguna 

yaitu pengguna dalam menambahkan data peserta didik untuk diprediksi.  

b. Hasil Analisis pada Task ke 12 

Task ke 12 merupakan perintah untuk melakukan import file excel ke 

dalam sistem. Terdapat 1 tester yang tidak dapat menyelesaikan task tersebut, 2 

tester dapat menyelesaikan tapi mengalami kendala dan sisanya dapat 

menyelesaikan tugas dengan mudah. Tester yang tidak dapat menyelesaikan task 

dikarenakan tidak mengerti format file excel yang akan dimasukkan, sedangkan 

tester yang dapat menyelesaikan tugas tapi mengalami kendala dikarenakan tombol 

download format file excel kurang menunjukkan kegunaannya sebagai tombol. 

Semua kasus kesulitan pada task ini dikarenakan tidak ada petunjuk jelas terhadap 

format file excel yang akan dimasukkan. Sistem ini sudah menyediakan format file 

excel melalui tombol download format file excel berada di sub-menu import excel. 

Tombol ini terletak pada sub-menu import excel pada menu kelola dengan gambar 

icon bergaris seperti dapat dilihat pada Gambar 56. 

 
Gambar 56. Menu Import Excel 
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Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan dengan 

menambahkan petunjuk dan mengubah tampilan menu download format file excel 

agar mempermudah pengguna dalam melakukan import file excel berupa data 

peserta didik untuk diprediksi. 

Hasil analisis pada masalah terbesar ini dijadikan prioritas bahan revisi 

yang dikerjakan sedangkan pada bagian catatan dalam pengujian usability 

dijadikan bahan evaluasi untuk kemudian dilakukan revisi tambahan jika 

diperlukan. Revisi produk dilakukan berdasarkan masalah penggunaan agar 

interface sistem pendukung keputusan mudah digunakan sehingga memenuhi 

syarat karaktertistik usability. Revisi produk akan dibahas pada subbab 

selanjutnya. 

3. Karakteristik Performance Efficiency 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan software GTMetrix yang 

tersedia secara online. Software GTMetrix bekerja dengan menganalisis situs 

website menggunakan dua standar pengujian yaitu Yslow dengan hasil berupa 

rentang skor A hingga F dan PageSpeed berupa lama waktu untuk memuat 

halaman. Hasil pengujian pada beberapa halaman yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Halaman Utama 

Pengujian performance efficiency pada halaman Utama menunjukkan skor 

YSlow B (87%) dan skor PageSpeed A (94%).  Detail halaman menunjukkan lama 

waktu untuk memuat halaman sebesar 2,7 detik, ukuran halaman 299 KB dan total 

requests 17. Tanda panah hijau yang mengarah ke atas menunjukkan bahwa tingkat 
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efisiensi diatas nilai rata-rata yang disarankan oleh software GTMetrix. Hasil 

pengujian dapat dilihat pada Gambar 57. 

 
Gambar 57. Hasil GTMetrix Halaman Utama 

b. Halaman Login 

Pengujian performance efficiency pada halaman Login menunjukkan skor 

YSlow A (93%) dan skor PageSpeed A (98%).  Detail halaman menunjukkan lama 

waktu untuk memuat halaman sebesar 2,5 detik, ukuran halaman 93,2 KB dan total 

requests 9. Tanda panah hijau yang mengarah ke atas menunjukkan bahwa tingkat 

efisiensi diatas nilai rata-rata yang disarankan oleh software GTMetrix. Hasil 

pengujian dapat dilihat pada Gambar 58. 

 
Gambar 58. Hasil GTMetrix Halaman Login 

c. Halaman Register 

Pengujian performance efficiency pada halaman Register menunjukkan skor 

YSlow A (93%) dan skor PageSpeed A (98%).  Detail halaman menunjukkan lama 
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waktu untuk memuat halaman sebesar 3,1 detik, ukuran halaman 93,5 KB dan total 

requests 9. Tanda panah hijau yang mengarah ke atas menunjukkan bahwa tingkat 

efisiensi diatas nilai rata-rata yang disarankan oleh software GTMetrix. Hasil 

pengujian dapat dilihat pada Gambar 59. 

 
Gambar 59. Hasil GTMetrix Halaman Register 

d. Halaman Hasil Pengambilan Keputusan 

 
Gambar 60. Hasil GTMetrix Halaman Hasil Pengambilan Keputusan  

Hasil pengujian pada Gambar 60 menunjukkan skor YSlow A (87%) dan 

skor PageSpeed A (94%).  Detail halaman menunjukkan lama waktu untuk memuat 

halaman sebesar 2,6 detik, ukuran halaman 250 KB dan total requests 16. Tanda 

panah hijau yang mengarah ke atas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi diatas 

nilai rata-rata yang disarankan oleh software GTMetrix. Hasil pengujian pada 

setiap halaman dirangkum dan disajikan pada Tabel 13. 
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Tabel 13. Hasil Pengujian Performance Efficiency 

No. Halaman 
Hasil Pengujian 

PageSpeed YSlow Fully Loaded 
Time 

1. Utama 94% 87% 2,7 detik 
2. Login 98% 93% 2,5 detik 
3. Register 98% 93% 2,0 detik 
4.  Hasil Pengambilan Keputusan 94% 87% 2,6 detik 
5. Tambah Data Siswa 94% 87% 2,4 detik 
6. Tentang Sistem 98% 87% 2,7 detik 

Admin 
5. Dashboard 99% 89% 2,3 detik 
6. Manajemen User 98% 87% 2,3 detik 
7. Tambah User 98% 87% 2,5 detik 
8. Edit User 98% 87% 2,2 detik 
9. Data Latih 98% 85% 2,4 detik 
10. Tambah Data Latih 98% 87% 2,3 detik 
11. Edit Data Latih 98% 87% 2,3 detik 
12. Data Uji 98% 87% 2,3 detik 
13. Tambah Data Uji 98% 87% 2,3 detik 
14. Edit Data Uji 98% 87% 2,2 detik 
15. Perhitungan C4.5 97% 84% 5,6 detik 
16. Pohon Keputusan 98% 87% 2,2 detik 
17. Aturan 98% 87% 2,5 detik 
18. Kinerja Algoritma 96% 87% 2,5 detik 
19. Hasil Pengambilan Keputusan 98% 87% 2,5 detik 
20. Tambah Data Siswa 96% 87% 2,2 detik 
21. Profil 98% 87% 2,5 detik 

Guru 
22. Dashboard 99% 89% 2,5 detik 
23. Kinerja Algoritma 96% 87% 2,5 detik 
24. Hasil Pengambilan Keputusan 98% 87% 2,3 detik 
25. Tambah Data Siswa 96% 87% 2,2 detik 
26. Profil 98% 87% 2,5 detik 

Rata-rata 97% 87% 2,5 detik 

Hasil perhitungan pada Tabel 15 menunjukkan rentang skor pada standar 

PageSpeed sebesar 96%-99%, pada standar YSlow rentang skor sebesar 84%-93%, 

sedangkan pada time load waktu tercepat sebesar 2,0 detik dan terlama sebesar 5,6 
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detik pada halaman Perhitungan C4.5 yang memuat proses perhitungan algoritma 

C4.5. Rata-rata setiap halaman menunjukkan skor YSlow 97% (Grade A), 

PageSpeed 87% (Grade B) dengan rata-rata kecepatan memuat setiap halaman 

kurang dari 10 detik yaitu sebesar 2,5 detik. Berdasarkan hasil pengujian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan telah memenuhi 

karakteristik performance efficiency. 

4. Karakteristik Reliability 

Pengujian karakteristik reliabilitiy menggunakan aplikasi WAPT untuk 

dilakukan stress testing dengan menyimulasikan sistem yang diakses oleh 20 

pengguna sekaligus selama 10 menit. Hasil pengujian ditunjukkan pada Gambar 

61. 

 
Gambar 61. Hasil Pengujian Reliability menggunakan WAPT 

Hasil pengujian pada Gambar 61 diatas dapat menunjukkan bahwa sessions 

yang berhasil dijalankan tanpa kesalahan sebesar 480, halaman yang berhasil 

dijalankan tanpa kesalahan sebesar 3894, hits yang berhasil dijalankan tanpa 

kesalahan sebesar 14762, jumlah total KBytes yang diterima dari server selama uji 

coba sebesar 487.704 KB, waktu respon rata-rata tanpa halaman 1,69 detik dan 

waktu respon rata-rata dengan halaman 2,04 detik. Peneliti dapat mengidentifikasi 
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bahwa presentase tingkat kesalahan selama proses stress testing ini sebesar 0% atau 

dapat dikatakan aplikasi 100% berjalan dengan baik. Menurut standar Telcordia 

GR 282, agar aplikasi memenuhi karakteristik reliability maka harus memiliki 

presentase minimal sebesar 95%. Dengan demikian, sistem pendukung keputusan 

telah memenuhi karakteristik reliability.  

 

C. Revisi Produk 

Hasil uji coba produk yang telah dijadikan bahan revisi produk. Pada tahap 

ini dilakukan perbaikan sistem pendukung keputusan berdasarkan hasil uji 

sebelumnya. Hasil pengujian yang menunjukkan perlu adanya revisi produk 

terdapat pada karakteristik usability. Pada karakteristik ini ditemukan beberapa 

menu pada desain interface yang belum memberikan kemudahan penggunaan. 

Berikut adalah revisi produk yang dihasilkan: 

1. Perbaikan Menu Kelola  

Berdasarkan hasil analisis pada pengujian usability dengan metode 

Guerrilla Usability Testing ditemukan masalah terbesar pada task ke 10, maka 

dilakukan perbaikan dengan mengubah tampilan menu kelola. Menu kelola 

terletak pada beberapa interface yaitu manajemen data, data latih, data uji, dan data 

keputusan. Menu kelola sebelum revisi hanya memiliki  gambar icon bars, 

kemudian menu icon diubah menjadi gambar icon gear dan ditambahkan tulisan 

kelola agar memudahkan pengguna memahami bahwa menu ini bertujuan untuk 

mengelola data. Gambar 62 menunjukkan tampilan menu kelola sebelum revisi. 

Gambar 63 menunjukkan tampilan menu kelola sesudah revisi. 
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Gambar 62. Menu Kelola Sebelum Revisi 

 
Gambar 63. Menu Kelola Sesudah Revisi 

2. Perbaikan Menu Download Format File Excel 

Hasil analisis pada pengujian dengan metode Guerrilla Usability Testing 

menunjukkan adanya masalah terbesar pada task ke 12, maka dilakukan perbaikan 

dengan mengubah tampilan menu download format file excel menjadi link 

download format file excel serta memberi petunjuk import file excel. Perbaikan ini 

juga berkaitan dengan task ke 11. Header modal juga diubah dari tulisan Import 

Data menjadi Import Excel. Menu download format file excel terletak pada pada 

interface data latih, data uji dan data keputusan. Berikut tampilan menu import 

Excel sebelum dan sesudah revisi dapat dilihat pada Gambar 64 dan Gambar 64. 

 
Gambar 64. Menu Download Format File Excel Sebelum Revisi 
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Gambar 65. Menu Download Format File Excel Sesudah Revisi 

3. Penambahan Popup Konfirmasi Hapus 

Dalam catatan pengujian usability pada task ke 13 memerlukan perbaikan 

untuk menanggulangi ketidaksengajaan hapus oleh pengguna. Proses penghapusan 

data sebelum revisi pada sistem ini dilakukan dengan memilih data yang akan 

dihapus kemudian memilih tombol hapus tanpa ada popup konfirmasi hapus. 

Proses penghapusan data terdapat pada interface manajemen user, data latih, data 

training, data keputusan. Popup konfirmasi hapus hanya digunakan pada menu 

Hapus Semua Data. Beberapa kendala ditemui ketika alur ini diterapkan, maka 

dilakukan penambahan popup konfirmasi hapus seperti pada Gambar 66. 

 
Gambar 66. Popup Konfirmasi Hapus 

4. Penambahan Popup Informasi 

Dashboard guru secara umum berisi tentang informasi jumlah seluruh 

peserta didik, jumlah peserta didik yang kompeten, jumlah peserta didik yang tidak 

kompeten, dan jumlah peserta didik yang tidak diketahui antara kompeten atau 
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tidak kompeten. Dalam catatan pengujian usability pada task ke 7 dijumpai satu 

informasi yang tidak dimengerti pengguna yaitu jumlah peserta didik yang tidak 

diketahui antara kompeten atau tidak kompeten dengan tampilan seperti pada 

Gambar 67. Adanya peserta didik yang tidak diketahui dikarenakan sistem 

pendukung keputusan hanya membuat pola berdasarkan data yang ada, sehingga 

jika ada pola baru maka sistem tidak dapat melakukan klasifikasi. 

 
Gambar 67. Card Informasi Peserta Didik yang Tidak Diketahui Sebelum Revisi 

Interface tersebut diperbaiki dengan menambahkan tombol informasi 

untuk memudahkan pengguna memahami jumlah peserta didik yang tidak 

diketahui. Tombol tersebut berfungsi menampilkan popup informasi tentang alas 

an peserta didik yang tidak diketahui. Tombol informasi dan popup informasi dapat 

dilihat pada Gambar 68 dan Gambar 69. 

 
Gambar 68. Card Informasi Peserta Didik yang Tidak Diketahui Sesudah Revisi 

 
Gambar 69. Popup Informasi 
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D. Kajian Produk Akhir 

Hasil akhir dari produk yang dikembangkan adalah sebuah sistem 

pendukung keputusan yang menerapkan metode algoritma C4.5. Sistem 

pendukung keputusan yang dikembangkan bertujuan sebagai alat bantu dalam 

mengestimasi tingkat kompetensi keahlian bidang teknik komputer dan jaringan 

SMK. Sistem pendukung keputusan dikembangkan berbasis website dan dapat 

diakses siswa dan guru dari berbagai SMK secara online. Sistem ini bekerja dengan 

menjadikan nilai rapor dan hasil Uji Kompetensi Keahlian (UKK) siswa SMK LSP 

P1 pada tahun-tahun sebelumnya sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Pengembangan ini ditujukan bagi sekolah yang belum tersedia proses penentuan 

tinggi kompetensi keahlian berdasarkan LSP P1 agar memiliki kesempatan untuk 

mengestimasi capaian kompetensi keahlian peserta didik dalam bidang teknik 

komputer & jaringan. 

 

E. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian dan pengembangan sistem pendukung keputusan untuk 

mengestimasi tingkat kompetensi keahlian bidang teknik komputer dan jaringan 

SMK menggunakan algoritma C4.5 memiliki beberapa keterbatasan diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Hasil keputusan sistem hanya sebagai alat bantu dalam mengestimasi tingkat 

kompetensi keahlian, keputusan akhir tingkat kompetensi keahlian dengan 

mengikuti uji kompetensi keahlian. 
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2. Sistem pendukung keputusan hanya mampu mengestimasi kompetensi 

keahlian satu bidang saja yaitu teknik komputer & jaringan. 

3. Parameter yang digunakan sebagai penentuan hanya menggunakan nilai mata 

pelajaran kelompok C3. 

4. Data aktual LSP P1 SMK belum menggambarkan kasus siswa yang dinyatakan 

tidak kompeten disebabkan lokasi pengambilan data terpusat pada sekolah 

yang memiliki kualitas pendidikan yang baik. 

5. Proses update nilai akademik sebagai dataset pada sistem pendukung 

keputusan dilakukan secara manual dengan mengambil sampel dari sejumlah 

sekolah yang sudah menjadi LSP P1 SMK. 

6. Sistem pendukung keputusan kompetensi keahlian hanya diperuntukkan pada 

kompetensi keahlian yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan. 

 

  


