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Abstrak
Dalam menentukan siswa berprestasi di MTs. AL-ISHLAH Jenggawah terdapat beberapa kriteria yang
menjadi penilaian. Kriteria yang terdapat pada penilaian siswa berprestasi di MTs. AL-ISHLAH meliputi ratarata rapor, kelakuan, kedisiplinan, kerapian dan absensi. Demi subjektifitas penilaian maka suatu metode yang
tepat sangat diperlukan. Tujuannya untuk mendapatkan perbandingan akurasi metode Technique For Others
Referencean by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) dan metode Weighted Product (WP), dimana masingmasing penilaian dalam hal ini adalah semua siswa dibandingkan satu dengan yang lainnya, sehingga
memberikan output nilai intensitas prioritas yang menghasilkan nilai ranking setiap siswa. Setelah dilakukan
perbandingan dan dianalisis, didapatkan hasil akurasi dari kedua metode, yaitu pada metode Topsis adalah 84%
sedangkan pada metode WP didapatkan nilai akurasi 87,5%.
Kata Kunci : Technique For Others Referencean by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Weighted
Product (WP), Siswa Berprestasi

1. Pendahuluan
Prestasi belajar di bidang pendidikan adalah
hasil dari pengukuran terhadap peserta didik
yang meliputi faktor kognitif, afektif dan
psikomotor
setelah
mengikuti
proses
pembelajaran
yang
diukur
dengan
menggunakan instrumen tes atau instrumen
yang relevan. Prestasi belajar adalah hasil yang
dicapai
seseorang
dalam
penguasaan
pengetahuan
dan
keterampilan
yang
dikembangkan dalam pelajaran, lazimnya
ditunjukkan dengan tes angka nilai yang
diberikan oleh guru ( Asmara, 2009 ).
Sedangkan menurut Harjati ( 2008 ),
menyatakan bahwa prestasi merupakan hasil
usaha yang dilakukan dan menghasilkan
perubahan yang dinyatakan dalam bentuk
simbol untuk menunjukkan kemampuan
pencapaian dalam hasil kerja dalam waktu
tertentu.
Dalam
rangka
menentukan
siswa
berprestasi, maka penelitian ini melakukan
perbandingan akurasi kinerja metode TOPSIS
dan
Weighted
Product
(WP)
untuk
menghasilkan penentuan pilihan dengan banyak
kriteria (multikriteria). Metode Technique For
Others Reference by Similarity to Ideal Solution
(TOPSIS) merupakan salah satu metode
pengambilan keputusan multikriteria yang
pertama kali diperkenalkan oleh Yoon dan
Hwang tahun 1981, menggunakan prinsip
bahwa alternatif yang terpilih harus memiliki
jarak terdekat dari solusi ideal positif dan
terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut
pandang geometris dengan menggunakan jarak
Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif
dari suatu alternatif dengan solusi optimal.
Metode TOPSIS digunakan sebagai suatu upaya
untuk menyelesaikan permasalahan multiple
criteria decission making. Hal ini disebabkan
konsepnya sederhana dan mudah dipahami
komputasinya efisien dan memiliki kemampuan
untuk mengukur kinerja relatif dari alternatifalternatif keputusan.
Sedangkan Metode Weighted Product (WP)
adalah salah satu metode penyelesaian pada
sistem pendukung keputusan. Metode ini
mengevaluasi beberapa alternatif terhadap
sekumpulan atribuat atau kriteria, dimana setiap
atribut saling tidak bergantung satu dengan
yang lainnya. Menurut Yoon (dalam buku
Kusumadewi, 2006), metode weighted product
menggunakan
teknik
perkalian
untuk
menghubungkan rating atribut, dimana rating
tiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu
dengan bobot atribut yang bersangkutan.
Metode Topsis dan Weight Product ini dapat
menentukan nilai bobot untuk setiap atribut,
kemudian
dilanjutkan
dengan
proses

perankingan yang akan menyeleksi alternatif
terbaik dari sejumlah alternatif namun
keduanya mempunyai metode perhitungan yang
berbeda sehingga akan diketahui perbandingan
antara kedua metode dalam menyelesaikan
studi kasus pemilihan siswa berprestasi.
Dari
uraian
diatas
menjadi
suatu
pertimbangan untuk melakukan penelitian yang
berjudul “Perbandingan Akurasi Metode Topsis
Dengan Metode Weight Product Untuk
Menentukan Siswa Berprestasi.” Kedua metode
tersebut dipilih karena menurut penelitian Vyas
dan Misal (2013), metode Weighted Product
dapat menyelesaikan permasalahan single/multi
dimensi dan dapat menggunakan nilai yang
sebenarnya dalam menentukan rating dari
setiap alternatif pada setiap kriteria, sedangkan
metode TOPSIS dianggap cukup intuitif yang
didasarkan pada pertimbangan jarak dan solusi
ideal. Dengan metode-metode perangkingan ini,
diharapkan
dapat
memperoleh
hasil
perbandingan yang akurat antara metode Topsis
dan metode Weighted Product (WP) dalam
menentukan siswa berprestasi.
2. Metodologi Penelitian
2.1 Tahap- Tahap Kegiatan Penelitian
Dalam pengerjakan Tugas Akhir ini
diperlukan
langkah-langkah
proses
penelitian untuk
mendapatkan
hasil
perbandingan kinerja metode Topsis dan
Weighted Product (WP) untuk menentukan
siswa berprestasi di lingkungan MTs AlIshlah. Untuk itu penulis merencanakan
suatu
langkah-langkah
yang
dapat
memaksimalkan dalam pengerjaan Tugas
Akhir ini. Langkah-langkah itu adalah
sebagai berikut :
Identifikasi Masalah

Studi Pustaka

Analisis Metode WP

Analisis Metode Topsis

Implementasi

Pengujian dan Analisis
Topsis

Pengujian dan Analisis
WP

Perbandingan Kinerja
kedua Metode

Dokumentasi

Daftar siswa berprestasi MTs Al-Ishlah

Membuat matriks normalisasi berbobot

Rubrik nilai rata-rata rapor

Mencari nilai max dan min
Rubrik penilaian kelakuan siswa
Mencari nilai S+ dan S-

Rubrik penilaian kedisiplinan siswa
Mencari hasil (C)

Rubrik penilaian kerapian siswa

Penerapan Metode WP

Menentukan kriteria-kriteria

Penerapan Metode Topsis
Membuat matriks keputusan

Menentukan

Matriks

nilai

pembagi

ternormalisasi

setiap

setiap

kriteria

nilai

kriteria

Menentukan normalisasi bobot
W= 3
2
2
2
2
Maka perbaikan bobot yang dilakukan:
W1 = 3/(3+2+2+2+2) = 3/11 = 0,27

W2 = 2/(3+2+2+2+2) = 2/11 = 0,18
W3 = 2/(3+2+2+2+2) = 2/11 = 0,18
W4 = 2/(3+2+2+2+2) = 2/11 = 0,18
W5 = 2/(3+2+2+2+2) = 2/11 = 0,18
Jika nilai W1+W2+W3+W4+W5 dijumlahkan
maka hasilnya = 1
Menentukan normalisasi Alternatif

Menentukan nilai vektor S

Menentukan nilai vektor V

Perbandingan Akurasi

Akurasi metode Topsis
Akurasi = X/N x 100%
= 3/5 x 100% = 60%
Akurasi metode Weighted Product (WP)
Akurasi = X/N x 100%
= 4/5 x 100% = 80%
3. Hasil dan Pembahasan
Pengujian Sistem
Pada hasil pengujian metode Topsis dan WP
pada 200 data siswa menghasilkan jumlah tingkat
kemiripan pada kedua metode yaitu pada metode
Topsis adalah 81 data sedangkan pada metode
WP adalah 119 data.
Analisa
Pengujian metode Topsis dan metode WP
dilakukan untuk menentukan siswa berprestasi di
MTs. Al-Ishlah dengan menggunakan rumusan
sebagai berikut:
𝑿
Akurasi = 𝒙 𝟏𝟎𝟎%
𝑵
Dimana :
N = banyaknya data
X = banyaknya data yang benar

Sehingga
perhitungan
akurasi
pada
perbandingan metode Topsis dan metode WP
dapat digambarkan dengan perhitungan berikut:
Diket: N
= 200 data
𝑋𝑇𝑜𝑝𝑠𝑖𝑠 = 168 data
𝑋𝑊𝑃
= 178 data
𝟏𝟔𝟖
Akurasi Topsis =
𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 84%
𝟐𝟎𝟎
𝟏𝟕𝟖

Akurasi WP =
𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 87,5%
𝟐𝟎𝟎
Setelah dilakukan perbandingan dan
dianalisis, didapatkan hasil akurasi dari kedua
metode, yaitu pada metode Topsis adalah 84%
sedangkan pada metode WP didapatkan nilai
akurasi 87,5%. Dari hasil perhitungan kedua
metode tersebut, metode topsis terdapat kelemahan
pada kriteria rata-rata rapor karena dalam proses
perhitungan topsis, rata-rata rapor dinormalisasikan
menggunakan range nilai. Jadi pada nilai rata-rata
rapor setiap alternatif yang berbeda tapi dalam
range yang sama maka dalam perhitungan topsis
dianggap sama.
4. Kesimpulan dan Saran
Dari hasil penelitian menentukan siswa
berprestasi di MTs. Al-Ishlah dengan metode
TOPSIS dan WP dapat di ambil beberapa
kesimpulan dan saran sebagai berikut :
4.1 Kesimpulan
Beberapa kesimpulan yang dapat di ambil dari
hasil pengujian dan analisi yang telah dilakukan
sebagai berikut:
1. Dari hasil perbandingan akurasi keseluruhan
dari kedua metode, yaitu pada metode Topsis
didapatkan nilai akurasi 84% sedangkan pada
proses metode WP didapatkan nilai akurasi
87,5%.
4.2 Saran
Beberapa saran yang dapat di berikan untuk
pengembangan penelitian ini adalah :
1. Dapat dikembangkan dengan metode atau
algoritma yang lainnya.
2. Dapat
disempurnakan
dengan
bahasa
pemrograman yang lainnya.
3. Menambahkan fasilitas untuk menambah data
siswa.
4. Perlu ada kriteria tambahan dalam proses
menentukan siswa berprestasi dengan kata
lain semakin banyak kriteria maka proses
penilaian akan semakin baik.
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