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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pandemi COVID-19 (Coronavirus Disease-19) telah mempengaruhi 

sistem pendidikan di seluruh dunia, yang mengarah ke penutupan sekolah, 

universitas, dan perguruan tinggi. Pada tanggal 27 April 2020, sekitar 1,7 

miliar siswa terkena dampak sebagai respons terhadap pandemi. Menurut 

pemantauan UNICEF, 186 negara saat ini telah menerapkan penutupan 

berskala nasional dan 8 negara menerapkan penutupan lokal. Hal ini 

berdampak pada sekitar 98.5% populasi siswa di dunia (UNESCO, 2020).  

Kebijakan yang diambil oleh banyak negara termasuk Indonesia 

dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan, membuat pemerintah dan 

lembaga terkait harus menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi 

peserta didik maupun mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan proses 

pendidikan pada lembaga pendidikan (Purwanto et al., 2020). Penelitian 

Gewin (2020) menyatakan bahwa banyak universitas di seluruh dunia telah 

menunda atau membatalkan berbagai kegiatan seperti campus event, 

seminar, konferensi, kompetisi olahraga dan kegiatan lainnya.  

Universitas telah bergerak cepat untuk mentransisikan berbagai 

program agar pembelajaran tetap berlangsung. Menanggapi hal tersebut, 

UNESCO (2020) merekomendasikan penggunaan program pembelajaran 

jarak jauh (distance learning) dan membuka aplikasi serta platform 

pendidikan yang dapat digunakan sekolah atau perguruan tinggi untuk 

menjangkau pelajar dan mahasiswa dari jarak jauh. Sekitar 96 Negara telah 

membuka platform berupa perpustakaan online, siaran edukasi di televisi, 

video simulasi, serta program onine lainnya (Basilaia et al., 2020).  

Penutupan sekolah yang lama dan karantina di rumah (self quarantine) 

mungkin memiliki efek negatif pada kegiatan sekolah yang macet total, 

seperti halnya pemilihan Ketua Osis yang pada dasarnya kehadiran Ketua 

Osis adalah sangat penting untuk mengatur kegiatan atau agenda kesiswaan 

di sekolah. 
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Selama ini, pemilihan Ketua Osis diselenggarakan dengan cara 

konvensional atau dengan cara mencoblos, namun karena adanya pandemi 

(COVID-19) saat ini telah meletakkan aktivitas manusia pada titik yang 

sangat minimum, termasuk cara untuk melaksanakan pemilihan Ketua Osis, 

Maka dari itu cara alternatif sangat di butuhkan dalam melakukan semua 

kegiatan kependidikan di masa pandemi (COVID-19) ini. Salah satunya 

yaitu memaksimalkan penggunaan Aplikasi Berbasis Web, pada 

pelaksanaan voting ini dikenal dengan istilah electronic voting ( E - 

VOTING).  E - VOTING yaitu suatu metode pemungutan suara dalam 

pemilihan umum dengan menggunakan perangkat elektronik.  

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana merancang aplikasi  E - VOTING dengan menggunakan 

Metode SAW? 

2. Bagaimana mengimplementasikan  E - VOTING dengan menggunakan 

Metode SAW? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Sistem ini ditujukan untuk MA Sunan Prawoto. 

2. Sistem berbasis website. 

3. Sistem ini digunakan untuk pemilihan calon ketua Osis Beserta 

Wakilnya. 

4. Pada penelitian ini, hanya difokuskan pada proses penyeleksian calon 

ketua Osis. 

5. Terdapat tiga user yaitu Waka Kesiswaan, Wali Kelas dan Siswa-

Siswi. 

6. Wali Kelas dapat menambahkan user Siswa-Siswi sesuai dengan data 

yang ada. 
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7. Waka Kesiswaan adalah user yang menggunakan sistem pengambilan 

keputusan. 

1.4  Tujuan 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk merancang aplikasi berbasis website untuk Pemilihan calon 

ketua Osis di Madrasah Aliyah Sunan Prawoto. 

2. Untuk menerapkan aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Electronic 

Voting untuk Pemilihan Ketua Osis di MA Sunan Prawoto.  

3. Untuk memudahkan pengambilan keputusan dalam mencari calon-

calon Ketua Osis terbaik. 

4. Antisipasi cluster baru Corona Virus Disease (COVID-19) 

1.5  Manfaat 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah : 

1. Menciptakan produk yang dapat digunakan oleh Staff IT MA Sunan 

Prawoto. 

2. Meningkatkan efektifitas dan efiensi kinerja tenaga kependidikan 

khususnya Staff IT di MA Sunan Prawoto dalam melakukan kegiatan 

pemilihan Ketua Osis. 

3. Memudahkan user dalam mengoperasikan aplikasi  E - VOTING. 
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