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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

OSIS merupakan kepanjangan dari Organisasi Siswa Intra Sekolah yang 

merupakan salah satu organisasi yang ada ditingkat SMA. Dalam organisasi 

tersebut diperlukan seorang pemimpin yang bertugas untuk memimpin seluruh 

anggotanya supaya organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dapat 

berjalan sesuai dengan rencana. Untuk mendapatkan calon ketua OSIS yang 

berkualitas bukan hal yang mudah, namun diperlukan penyeleksian dalam 

memilih calon ketua OSIS yang mampu membawa keberhasilan dalam 

melaksanakan suatu kegiatan.  

Seleksi merupakan tahapan untuk memutuskan peserta pantas atau tidak 

pantas menjabat di suatu lembaga organisasi. Proses penyeleksian calon ketua 

OSIS umunya menggunakan hak suara seluruh siswa yang ada di sekolah, namun 

cara ini dinilai kurang efektif, karena calon pemilih tidak tahu mengenai latar 

belakang calon ketua OSIS yang akan dipilih. Dalam penyeleksian, keputusan 

yang diambil diharapkan lebih objektif agar dapat diperoleh sesuai dengan 

harapan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 

Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan Sistem Pendukung Keputusan 

atau Decision Support System (DSS) untuk pemilihan calon ketua OSIS dengan 

menggunakan metode Topsis. DSS menyediakan fasilitas untuk melakukan 

analisis sehingga proses pengambilan keputusan yang dilakukan lebih berkualitas. 

Sedangkan metode Topsis merupakan metode yang praktis dalam pengambilan 

keputusan, karena metode ini mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif 

dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. 

Metode yang digunakan penulis dalam membangun sistem informasi 

adalah metode waterfall atau sering disebut dengan air terjunTahapan-tahapan 

pada metode waterfall model adalah Analisis, Desain, Implementasi, Testing, 

Maintenance [Basil, 2012]. Berdasarkan penjelasan diatas dan untuk mengatasi 

permasalahan yang ada,maka penulis mengangkat judul “Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan Ketua Osis Dengan Menggunakan Metode Technique 
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For Order Performance Of Similarity To Ideal Solution  Pada Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Kudus”. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Pada sekolah menengah atas pemilihaan ketua osis masih dilakukan secara 

manual yaitu dengan melakukan pencoblosan dari permasalahan tersebut dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana langkah-langkah mencari ketua osis yang tepat. 

2. Bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan 

pemilihan ketua osis pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus dengan metode 

topsis. 

 

1.3.  Batasan Masalah 

1. Pembuatan sistem ini menggunakan bahasa pemprograman PHP dan 

pembuatan database menggunakan MySQL. 

2. Sistem yang dibuat hanya bisa digunakan untuk pemilihan ketua osis pada 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus. 

3. Sistem pendukung keputusan ini hanya digunakan oleh 1 user, yaitu user 

voting. 

4. Pada penelitian ini hanya difokuskan pada proses perhitungan. 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Dengan sistem pendukung keputusan ini memiliki berbagai tujuan sebagai 

berikut: 

1. Membantu dalam pengambilan keputusan untuk memilih calon ketua OSIS 

yang berkualitas. 

2. Membantu penilaian dalam pemilihan calon ketua OSIS sesuai dengan 

kriteria yang sudah ditentukan. 

3. Meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan dalam pemilihan kandidat 

atau calon ketua OSIS. 

4. Merancang sistem pendukung keputusan untuk pemilihan calon ketua OSIS. 
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5. Mengaplikasikan IPTEK dalam membangun Decision Support System 

dengan menggunakan metode topsis . 

  

1.5.  Manfaat Penelitian 

1. Mencari calon ketua osis yang berkompeten. 

2. Mengetahui pengambilan keputusan dapat diberbagai bidang kehidupan 

seperti pendidikan. 

3. Mengetahui perhitungan keputusan dengan metode Technique for Order 

Performance of Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). 

4. Mengetahui penerapan metode Technique for Order Performance of 

Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) untuk menentukan calon ketua osis.   

 


