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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis dari keseluruhan skripsi, maka bisa ditarik simpulan 

bahwa sistem pendukung keputusan pemilihan siswa berprestasi dengan metode 

Weighted Product berhasil dirancang dan dibangun. Sistem pendukung keputusan 

memiliki tingkat usability sebesar 81,78% dengan interpretasi Sangat Layak. Hasil 

dari perhitungan sistem dengan menggunakan metode Weighted Product adalah 

peringkat dari nilai preferensi tertinggi ke terendah, dan 10 peringkat teratas 

menjadi bahan pertimbangan siswa berprestasi.  

Tingkat kesamaan peringkat dengan proses manual yang 

mempertimbangkan nilai akademik dengan proses menggunakan metode Weighted 

Product yang mempertimbangkan nilai akademik dan non-akademik antara lain 

kelas XI IPS 4 dengan tingkat kesamaan 37,84%, XII IPS 2 dengan tingkat 

kesamaan 12,5%, dan X IPS 2 dengan tingkat kesamaan 75,61%. Rata-rata tingkat 

kesamaan adalah 41,98%, maka sebesar 58,02% dari ketiga kelas peringkatnya 

tidak sama antara proses lama yang mempertimbangkan nilai akademik dengan 

sistem  yang menggunakan metode Weighted Product, dan mempertimbangkan 

nilai akademik dan nilai non-akademik. Untuk peringkat 1-10 dari masing-masing 

kelas antara proses manual dan sistem hanya berbeda jarak satu atau beberapa 

angka. Tiap kelas bisa berbeda-beda tingkat kesamaan peringkatnya, tergantung 

dari nilai akademik dan nilai non-akademiknya jika menggunakan sistem. 
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Dari rata-rata tingkat kesamaan sebesar 41,98% dapat disimpulkan bahwa  

akademisi terutama di tingkat SMA diharapkan untuk semakin mempertimbangkan 

nilai non-akademik untuk pemilihan siswa berprestasi karena pada kurikulum 2013 

diukur semua kompetensi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap berdasarkan 

proses dan hasil sehingga ada keseimbangan antara soft skills dan hard skills. 

Hasil yang diperoleh dari SPK bukan untuk menggantikan pengambilan 

keputusan, tetapi hanya untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Sistem ini 

berjalan dengan baik dan diharapkan dapat membantu guru wali kelas untuk 

menentukan siswa berprestasi dengan cepat dan tepat. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut sistem 

pendukung keputusan pemilihan siswa berprestasi adalah sebagai berikut. 

1. Membuat sistem pendukung keputusan pemilihan siswa berprestasi dimana 

penggunanya dapat memodifikasi kriteria yang diperlukan, sehingga dapat 

digunakan oleh pengguna di sekolah lainnya. 

2. Membuat sistem agar dapat diterapkan tidak hanya di sekolah tetapi juga di 

tingkat akademis yang lain seperti di kampus. 

3. Faktor-faktor lain seperti faktor internal ataupun eksternal dari siswa yang tidak 

diketahui dan butuh pendekatan lebih juga dapat diteliti untuk mendapatkan 

keputusan yang tidak hanya melihat akademik atau non-akademik di sekolah. 

4. Untuk penelitian lebih lanjut, mungkin bisa menambahkan metode atau 

algoritma lain sebagai pembanding untuk sistem yang lebih baik. 
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