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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

 Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini tentu sangat mempermudah pekerjaan 

manusia, contoh kemajuan teknologi salah satunya adalah aplikasi penerimaan peserta didik 

baru. Proses penerimaan peserta didik baru adalah salah satu kegiatan yang harus dilalui oleh 

semua calon peserta didik sebelum proses kegiatan belajar mengajar dilakukan. Hal ini juga 

yang dilakukan oleh sebuah instansi sekolah swasta yaitu Pondok Pesantren Darut Ta’lim Desa 

Kundi. 

 Pondok Pesantren Darut Ta’lim adalah sebuah pondok pesantren yang berada di Desa 

Kundi yang telah berdiri sejak 2018 dan merupakan pondok pesantren Tahfidzul Qur’an 

pertama di Desa Kundi. Adapun calon santri yang hendak mendaftarkan dirinya di Pondok 

Pesantren Darut Ta’lim minimal telah menyelesaikan Pendidikan pada jenjang SD karena 

Pondok Pesantren Darut Ta’lim hanya menerima calon santri yang akan melanjutkan kejenjang 

SLTP dan SLTA. 

Setiap tahunnya Pondok Pesantren Darut Ta’lim rutin melakasanakan kegiatan 

penerimaan santri baru yang masih terkesan manual. Dalam proses penerimaan santri baru ini 

calon santri baru harus mendaftar secara manual dengan cara datang ke Pondok Pesantren 

Darut Ta’lim, mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan untuk proses 

pendaftaran santri baru. Tentu cara seperti ini masih cukup menyulitkan calon santri yang mau 

mendaftarkan diri di Pondok Pesantren Darut Ta’lim di karenakan calon santri dari luar daerah 

kesulitan dalam hal jarak dan waktu karena harus datang langsung ke Pondok Pesantren Darut 

Ta’lim untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon santri Pondok Pesantren Darut Ta’lim, 

petugas juga kesulitan dalam melakukan proses pengolahan data dan seleksi nilai santri 

dikarenakan banyaknya jumlah calon santri yang mendaftarkan diri sedangkan kouta 

penerimaan calon santri baru di pondok pesantren darut ta’lim desa kundi sangat terbatas 

sehingga panitia harus melakukan perangkingan jumlah nilai santri dari nilai yang paling tinggi 

hingga  terendah untuk memenuhi jumlah kouta santri yang diterima. Dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dalam mekanisme penerimaan santri baru menjadi solusi yang sangat 

efektif dan penerapan metode Simple Additive Weighthing (SAW) Pada aplikasi yang akan di 

bangun bertujuan untuk mempermudah panitia  penerimaan santri baru dalam memproses data 
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dan menentukan calon santri  terbaik yang memiliki nilai tertinggi sesuai dengan kriteria 

tertentu yang nantinya bisa diterima di Pondok Pesantren Darut Ta’lim. Metode ini akan 

menghitung bobot dari syarat-syarat yang telah ditentukan dan hasil perhitungan ini akan 

digunakan sebagai acuan dalam penyeleksian dengan cara urutan rangking, dan aplikasi 

sebagai media dalam proses pendaftaran tentunya meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

waktu. 

 Aplikasi yang dibuat diharapkan dapat memudahkan pihak pondok pesantren serta calon 

santri dalam hal pendaftaran dan pendataan santri baru. 

 Adapun beberapa penelitian tentang perancangan aplikasi penerimaan peserta didik baru 

yang telah dilakukan sebelumnya yaitu:  

 Penelitian pertama berjudul “Pengembangan Aplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru 

Berbasis Android Dengan Push Notification Di Stmik Atma Luhur”. Penelitian ini di tulis oleh 

Lukas Tommy, Delpiah wahyuningsih, Parlia Romadiana. Dalam penelitian ini dijabarkan, 

akan dibangun suatu aplikasi PMB berbasis Android. Aplikasi yang akan dibangun memiliki 

berbagai fitur seperti terintegrasinya data yang diinput camaba di aplikasi dengan database 

kampus. Terdapat notifikasi real-time yang dikirim ke camaba apabila ada pesan broadcast, 

pengumuman baru dan pendaftarannya ditanggapi oleh admin PMB menggunakan Firebase 

Cloud Messaging (FCM). Admin PMB juga akan dikirimkan notifikasi apabila ada camaba 

yang mendaftar atau mengubah data pendaftarannya. Selain untuk mendaftar, aplikasi ini juga 

dapat digunakan sebagai media informasi dan promosi kampus layaknya katalog elektronik 

yang menyediakan informasi seperti profil dan lokasi kampus di peta, biaya pendaftaran, 

program studi dan fasilitas yang dimiliki kampus. Smartphone Android dipilih sebagai 

environment dari aplikasi PMB yang akan dibangun karena sifatnya yang mobile dan jumlah 

penggunanya jauh lebih banyak dibandingkan dengan iPhone, web, dan desktop [1]. 

 Penelitian yang kedua dengan judul “Pendaftaran Peserta Didik Baru Dengan Metode 

Simple Additive Wighting (Saw)”. Penelitian ini ditulis oleh Yan Irawan, Delpiah 

Wahyuningsih. Dalam penelitian ini terdapat suatu masalah yaitu dengan angka pendaftar yang 

tinggi dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan membuat panitia penerimaan 

peserta didik baru mengalami kesulitan dalam penyeleksian, selain itu dilihat dari sisi calon 

pendaftar yaitu orang tua calon peserta didik baru mengalami kesulitan dalam pengambilan 

formulir, penyerahan formulir, karena harus mengantre kemudian untuk melihat pengumuman 

hasil seleksi. Menghadapi masalah tersebut dan berdasarkan sumber-sumber yang didapat yang 

tidak jauh berbeda dengan permasalahan di atas maka diperlukan sebuah metode dan sebuah 
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aplikasi yang tersistem untuk membantu penyeleksian calon peserta didik baru yang mendaftar, 

dalam hal ini metode yang akan digunakan untuk melakukan proses perhitungan berdasarkan 

syarat- syarat tersebut yaitu dengan metode Simple Additive Weighting (SAW) [2]. 

 Penelitian yang ketiga dengan judul “Sistem Pembobotan Berdasarkan Teknik Analisis 

Korelasi Untuk Penerimaan Siswa Baru Menggunakan Metode Saw” Penelitian ini ditulis oleh 

Nimas Dian Fitria, Aji Prasetya Wibawa. Dengan jumlah pendaftar yang cukup banyak, maka 

akan sangat sulit untuk melakukan pengambilan keputusan untuk menentukan peserta mana 

yang lebih baik. Melakukan perhitungan manual untuk menentukan perangkingan 

membutuhkan waktu yang relatif lama dan meningkatkan potensi untuk terjadinya suatu 

keslahan dalam prosesnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut diperlukan sebuah metode yang 

dapat melakukan perhitungan dalam penentuan siswa baru yang diterima sesuai dengan kriteria 

pihak sekolah, dalam waktu yang relative singkat dan minim kesalahan. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu metode yang tepat dalam melakukan sebuah 

keputusan dalam penerimaan siswa baru. Salah satu dari metode yang dapat diterapkan dalam 

sistem pendukung keputusan adalah metode SAW. Metode SAW merupakan salah satu metode 

penyelesaian masalah MDAN (Multiple Atribut Decision Making) yang sering disebut dengan 

istilah metode penjumlahan berbobot [3].  

 Penelitian keempat berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Siswa Baru 

dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW) pada SMP Islam Al-Azhar 6 Jakapermai 

Bekasi” penelitian ini ditulis oleh Achmad Syafi Zain dan Rita Purniawati. Rancangan aplikasi 

sistem pendukung keputusan untuk penerimaan siswa baru di SMA Annuqayah dibuat dengan 

melakukan perangkingan, disebabkan pihak sekolah merasa kerepotan dalam menyeleksi calon 

siswa yang layak dan tidak layak masuk SMA Annuqayah karena banyaknya calon siswa yang 

mendaftar. Dilakukan perangkingan agar memudahkan pihak sekolah dalam menentukan 

prioritas calon siswa yang akan diluluskan. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Penerimaan 

Siswa Baru menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) ini memberikan hasil, 

yaitu alternatif yang akan menjadi urutan tertinggi jika memiliki nilai yang baik pada kriteria 

yang memiliki kepentingan yang tertinggi [4].  
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 Penelitian kelima berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Siswa Baru SMK 

Negeri 1 Jayapura Menggunakan Metode Simple Additive Weighting ( SAW )” penelitian ini 

ditulis oleh Aderiani Wahyuti, Heru Sutejo. Pada penelitian ini aplikasi SPK berbasis web 

menggunakan metode SAW telah dibuat dimana aplikasi dapat memasukan biodata calon 

siswa, jurusan yang dipilih oleh siswa serta sistem dapat melakukan penilaian untuk masing-

masing calon siswa setiap jurusan yang telah mereka pilih. Adapun output dari sistem berupa 

laporan PSB dengan hasil dari total nilai setiap calon siswa sesuai jurusan yang dipilih dengan 

perangkingan hasil nilai tertinggi hingga terendah [5]. 

 Berdasarkan beberapa referensi di atas maka akan dilakukan penelitian yang Berjudul 

“Implementasi Aplikasi Penerimaan Santri Baru Berbasis Android Dengan Metode Simple 

Additive Weighthing (SAW) Pada Pondok Pesantren Darut Ta’lim Desa Kundi”. Diharapkan 

dengan adanya penelitian ini bisa mengatasi masalah dalam proses penerimaan santri baru di 

Pondok Pesantren Darut Ta’lim dan bisa memudahkan para calon santri untuk melakukan 

pendaftaran di Pondok Pesantren Darut Ta’lim Desa Kundi. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, diperoleh beberapa masalah yang dapat penulis rumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana membangun aplikasi pendaftaran Santri Baru Pondok Pesantren Darut Ta’lim 

berbasis andoid? 

2. Bagaimana menerapkan metode Simple Addictive Weighthing pada aplikasi pendaftaran 

Santri Baru Pondok Pesantren Darut Ta’lim ? 

3. Bagaimana memudahkan calon santri baru dalam melakukan pedaftaran Di Pondok 

Pesantren Darut Ta’lim ? 

1.3 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah pada penelitian yang akan dilakukan diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi android yang dirancang hanya bisa digunakan untuk calon santri untuk mendaftar 

di Pondok Pesantren Darut Ta’lim. 

2. Data yang digunakan diperoleh dari data yan dimasukan oleh calon santri melalui aplikasi. 
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3. Kriteria, bobot dan interval yang digunakan ditentukan oleh Pondok Pesantren Darut 

Ta’lim. 

4. Perhitungan Simple Addictive weighting (SAW) terletak pada web server. 

5. Aplikasi yang dibangun dapat berjalan di perangkat smartphone. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang aplikasi pendaftaran santri baru berbasis android pada Pondok Pesantren Darut 

Ta’lim. 

2. Menghasilkan aplikasi pendaftaran dengan metode Simple Additive Weighting (SAW) 

untuk memudahkan proses seleksi calon santri Pondok Pesantren Darut Ta’lim. 

3. Menghasilkan aplikasi yang mudah digunakan untuk memudahkan calon santri yang ingin 

melakukan proses pendaftaran Di Pondok Pesantren Darut Ta’lim. 

1.4.2 Manfaat Penelitiann 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Mempermudah pantia penerima calon santri baru untuk menentukan calon peserta didik 

baru yang diterima sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 

2. Mempermudah calon santri dalam melakukan proses pendaftaran di Pondok Pesantren 

Darut Ta’lim. 

3. Mempercepat dan mempermudah proses seleksi calon santri yang mendaftar di Pondok 

Pesantren Darut Ta’lim. 
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1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan awal yang mengemukakan latar belakang permasalahan 

yang ada di Pondok Pesantren Darut Ta’lim, rumusan masalah, batasan masalah, 

Tujuan dan Manfaat Penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai Definisi model pengembangan sistem, metode 

pengembangan perangkat lunak, tools pengembangan perangkat lunak yang 

digunakan, metode Simple Addictive weight (SAW), serta landasan teori yang 

berisikan sumber-sumber teori yang di jadikan sebagai acuan dalam penyusunan 

penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai model pengembangan sistem,metode 

pengembangan perangkat lunak dan tools pengembangan perangkat lunak pada 

penelitian ini. Model pengembangan sistem menggunakan prototype, metode 

pengembangan perangkat lunak menggunakan metode object oriented 

programming, metode perhitungan menggunakan metode Simple Addictive 

Weighting (SAW) dan tools yang digunakan adalam Unified Modelling 

Language (UML). 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai analisa pada sistem berjalan di Pondok Pesantren 

Darut Ta’lim, analisa sistem usulan yaitu aplikasi yang akan dibangun, 

perancangan aplikasi yang akan dibangun, coding metode Simple Addictive 

Weighting (SAW), dan implementasi, kemudian dilanjutkan dengan tahapan 

pengujian untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan aplikasi yang 

telah dibuat. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan serta saran mengenai perangkat lunak 

yang dikembangkan untuk keperluan pengembangan lebih lanjut. 


