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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini di Negara Indonesia pengetahuan orang tua dalam melihat dan 

mengarahkan anak pada minat dan bakat anaknya khususnya di daerah daerah yang 

kurang berkembang sangatlah minim. Terbatasnya informasi orang tua tentang 

mengarahkan anak membuat banyaknya anak anak yang tumbuh dan berkembang 

dalam pengembangan bakat yang kurang tepat.   Bahkan dalam sebuah penelitian, di 

sebuah sekolah kurang lebih ada kurang lebih 40% anak berbakat, tetapi tidak 

mampu berprestasi setara dengan kapasitas yang sebenarnya dimiliki (Lucy, 2010).  

Sehingga kita sering menjumpai banyaknya anak anak berbakat di Indonesia yang 

kurang berprestasi. Dengan demikian sangat di sayangkan, anak yang semestinya 

dapat berprestasi dan menunjukkan bakatnya sejak dini menjadi terlihat biasa biasa 

saja. 

Menurut Howard Gardner pakar kecerdasan majemuk, kecerdasan seseorang 

dibagi menjadi delapan kelompok, yaitu kecerdasan linguistik (bahasa), kecerdasan 

logika matematika, kecerdasan visual-spasial, kecerdasan gerak tubuh, kecerdasan 

musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan 

naturalis. Belakangan Gardner menambahkan satu kecerdasan tambahan, yaitu 

kecerdasan spiritual, walaupun kecerdasan spiritual jarang di masukkan dalam tes 

kecerdasan majemuk. Dari ke 8 kecerdasan diatas dikelompokkan menjadi 4 

kelompok bakat dasar sesorang yaitu kelompok bakat akademik, kelompok bakat 

personal, kelompok bakat seni, dan kelompok bakat moral. Namun dalam proses 

pengelompokannya biasanya yang dipergunakan adalah 7 kecerdasan dengan di 

kelompokkan menjadi 3 bakat utama yaitu bakat akademik, bakat personal dan bakat 

seni. Untuk itu pengembangan bakat siswa sejak masa sekolah sangatlah penting 

karena menentukan tingkat pengembangan minat dan bakat siswa yang dapat 

berpengaruh terhadap masadepan anak.  

Dengan kita mengetahui kelompok bakat dan kecerdasan yang paling 

menonjol pada anak anak sejak dini, kita dapat mengarahkan anak sesuai dengan 

potensi mereka. Maka penulis ingin membuat sebuah sistem pakar yang dapat 

membantu untuk menentukan kelompok bakat dan minat anak dengan menggunakan 
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algoritma K-NN. Algoritma K-NN dipilih karena algoritma ini memiliki kelebihan 

yaitu ketangguhan terhadap training data yang memiliki banyak noise dan efektif 

apabila training datanya besar. Hal itu sangat tepat dalam mengklasifikasikan data 

berdasarkan parameter parameter kecerdasan majemuk yang membutuhkan banyak 

training data.  

Diharapkan nantinya dengan adanya pengetahuan lebih terhadap anak anak 

tentang minat dan bakatnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anak 

tersebut agar dapat menjadi anak yang berprestasi. 

   

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan 

masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana merancang sebuah perangkat lunak yang dapat mengetahui 

kecerdasan majemuk serta kelompok minat dan bakat anak tersebut? 

2. Bagaimana mengimplementasikan algoritma K-NN dalam perancangan 

perangkat lunak ini? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Aplikasi ini terkonsentrasi untuk menemuka minat dan bakat siswa. Untuk 

lebih memfokuskan pembahasan, yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah :  

1. Aplikasi ini digunakanan terutama untuk siswa SMP hingga siswa SMA. 

2. Metode yang digunakan untuk pengambilan keputusan atau menentukan dimana 

kelompok bakat dari anak adalah metode K-NN. 

3. Hasil output dari aplikasi berupa  jenis kecerdasan yang dimiliki anak, 

kemampuan anak, saran pengembangan bakat, profesi yang sesuai dengan 

kecerdasan, tokoh besar/terkenal dengan kecerdasan yang sama 

4. Bahasa pemograman yang digunakan adalah php. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Yang menjadi tujuan penelitian kami disini adalah membuat aplikasi analisis 

minat dan bakat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang berisi parameter minat dan 

bakat yang sudah ditentukan sehingga dari aplikasi ini dapat diketahui jenis kecerdasan 
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dan kelompok bakat  yang dominan untuk individu yang bersangkutan. Algoritma yang di 

gunakan adalah KNN dimana cara yang di gunakan dalam algoritma ini adalah 

membandingkan data uji dengan training data set yang telah ditentukan. 

 

1.5. Metodologi 

Metodologi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dari 

mulai perumusan masalah sampai pada kesimpulan, yang membentuk sebuah alur 

yang sistematis sebagai pedoman penelitian agar hasil yang dicapai tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah :  

1. Tahap pengumpulan data dengan cara :  

a. Studi kepustakaan  

Studi kepustakaan yaitu studi data yang dilakukan melalui penelusuran paper, 

contoh jurnal penelitian, artikel, atau buku-buku ilmiah maupun referensi 

pendukung lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan teori dari sistem yang 

dibahas. 

 

2. Tahap pengembangan perangkat lunak.  

a. Perencanaan Sistem  

Tahap merencanakan dan mengumpulkan data yang digunakan sebagai 

pendukung pembangunan sistem serta menentukan spesifikasi aplikasi yang akan 

dibangun. Menentukan variabel-variabel yang akan dijadikan untuk proses 

penentu kecerdasan anak. 

b. Analisis Kebutuhan Sistem  

Tahap mengumpulkan kebutuhan secara lengkap kemudian menganalisis dan 

mendefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh aplikasi yang akan dibangun 

 

3. Perancangan Sistem dan Desain Sistem  

Tahap merancang sistem dan desain antarmuka aplikasi yang akan dibangun 

dari hasil analisis kebutuhan yang telah dikumpulkan secara lengkap. 

Pada aplikasi ini akan di gunakan algoritma K-Nearest Neighbour pada 

sistem perhitungannya, dimana sistem akan bekerja menganalisa minat dan bakat 

berdasarkan pernyataan pernyataan yang berisi parameter kecerdasan majemuk 
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yang sesuai dengan individu yang bersangkutan. Dari sistem ini akan diketahui 

kecerdasan apa yang paling dominan serta minat dan bakatnya juga. 

Penggunaan algoritma K-Nearest Neighbour dipilih untuk menyelesaian 

kasus ini karena sangatlah sederhana, bekerja berdasarkan pada jarak terpendek 

dari sample uji ke sample latih untuk menentukan KNN nya 

Disini terdapat 2 aktor yang berperan pada use case diagram sistem yaitu 

anak sebagai subjek dan admin sebagai pengelola data. Peran anak dalam sistem 

ini adalah sebagai subjek yaitu mendaftarkan diri mengikuti tes, setelah 

mendaftar anak akan mengikuti tes kecerdasan yang selanjutnya anak akan 

langsung mendapatkan hasil dari tes ini. Sedangkan admin disini berperan 

sebagai pengelola data pendaftaran dan mengelola hasil tes anak 

 

4. Pembangunan Sistem  

Tahap menggabungkan unit-unit program kemudian diuji secara keseluruhan. 

Melakukan pengujian terhadap kerja algoritma KNN terhadap sistem yang 

dibangun. Kemudian akan dilakukan analisis terhadap fokus permasalahan 

penelitian, apakah sudah sesuai seperti yang diinginkan. 

 

5. Pengujian dan Penggabungan Sistem  

Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap performa sistem, sehingga 

dapat diambil sebuah kesimpulan. Proses pengujiannya meliputi precision, recall, 

dan tingkat akurasi (weighted accuracy). Training data dan data test yang 

dimasukkan, akan dihitung nilai precision-nya. Nilai precision di lihat dari 

tingkat ketepatan hasil klasifikasi terhadap klasifikasi yang benar. 

Untuk recall, dilihat berdasar tingkat ketepatan dari hasil klasifikasi. Bisa 

dilihat dari hasil klasifikasi, ketika hasil klasifikasi dalam sistem tidak sesuai 

maka berpengaruh terhadap nilai recall. Kemudian tingkat akurasi (weighted 

accuracy) untuk mengetahui berapa persen keakuratan sistem 

Setelah semua proses selesai maka akan di ketahui tingkat akurasi sistem, 

apakah sistem tersebut sudah dapat berfungsi dengan baik atau tidak. 

 

6. Penggunaan Sistem dan Umpan Balik  

Tahap mengoperasikan aplikasi dan melakukan pemeliharaan, seperti 

penyesuaian atau perubahan terhadap situasi yang sebenarnya dan adanya respon 
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dari pengguna sistem yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

aplikasi yang dibangun diterima oleh penggunanya. 

 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penelitian tugas akhir ini terdiri dari lima bagian pembahasan yaitu Pendahuluan, 

Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, Implementasi dan Pengujian serta 

Penutup. Kelima bagian pembahasan tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I.     Pendahuluan 

Pada Bab 1 ini bahasan meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, metodologi dan sistematika penulisan tugas akhir 

Analisis Minat Bakat Berdasarkan Kecerdasan Majemuk Dengan Algoritma 

K-Nearest Neighbour. 

BAB II.   Landasan Teori 

Pada Bab 2 akan pembahasan meliputi teori-teori yang menjadi dasar acuan 

atas pembahasan permasalahan yang ditulis dalam laporan Tugas Akhir ini. 

BAB III. Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada Bab 3 membahas rancangan sistem tugas akhir yang telah dibuat, 

rumusan masalah dan batasan masalah yang ditentukan. Perancangan sistem 

ini meliputi skenario analisis gaya belajar, use case diagram, activity diagram, 

hubungan antar entitas dan faktor pendukung lain yang dapat dijadikan dasar 

untuk implementasi pada bab IV nantinya. 

BAB IV.  Implementasi dan Pengujian 

Bab 4 membahas tentang implementasi atau penerapan  dan penjelasan dari 

rancangan sistem yang telah dibuat. Dimulai dari bentuk database dari 

rancangan sistem yang melibatkan tabel-tabel entitas dan alur data. 

Berdasarkan database serta perancangan sistem yang didasari pada alur 

proses, aktivitas pengguna dan aktivitas sistem yang telah dibuat, kemudian 

diimplementasikan menjadi aplikasi yang selanjutnya dilakukan testing untuk 

aplikasi yang telah dibuat. 
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BAB V.   Penutup 

Pada Bab 5 ini berisi kesimpulan dan saran tentang hasil perancangan dan 

implementasi program berdasarkan hasil penelitian yang telah dibuat. 

   


