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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

MIN Sumberbanjar merupakan salah satu institusi pendidikan di bawah 

naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mengikuti tujuan lembaga 

pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, maka lembaga pendidikan 

satu dan yang lain saling berlomba untuk memberikan pelayanan dalam bidang 

pendidikan dengan semaksimal mungkin. Menjadi salah satu institusi negeri di 

Lamongan, MIN Sumberbanjar sebagai sebuah lembaga pendidikan bisa 

mengeksplorasi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berbagai usaha yang 

sudah dihimpun. Salah satu yang bisa dikembangkan melalui program 

pembinaan kesiswaan berupa ekstrakurikuler dan kokurikuler[1]. Siswa sebagai 

salah satu elemen pelaksana pendidikan menjadi objek yang paling penting 

untuk mendapatkan peningkatan soft skill.  

Ekstrakurikuler merupakan salah satu bentuk kegiatan lembaga pendidikan 

untuk memberikan program pengembangan peserta didiknya sesuai dengan 

program yang telah disediakan. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar siswa 

dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai 

bidang di luar bidang akademik. Kegiatan yang bisa dilaksanakan dan dikemas 

dalam ekstrakurikuler beragam, bisa berupa pengembangan di bidang kesenian, 

olahraga, penalaran, sains dan penelitian.  

Ekstrakurikuler bisa menjadi salah satu solusi untuk menghadirkan prestasi 

siswa maupun sekolah dalam berbagai bidang. Untuk mencapai hasil dari 

ekstrakurikuler yang optimal, dibutuhkan SDM yang mempunyai kualifikasi 

sesuai dengan bidangnya. Pada implemantasi ekstrakurikuler MIN Sumberbanjar 

Selama ini kurang maksimal melahirkan prestasi potensial yang ada pada 

institusi pendidikan tersebut. Hal itu terjadi karena ekstrakurikuler belum diikuti 

dengan potensi akademik yang mendukung siswa mengasah kemampuan yang 

bisa dilihat dari kemampuan akademik. Kemampuan akademik yang dimaksud 
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adalah yang sesuai dengan bidang atau ekstrakuikuler yang seharusnya mereka 

ikuti.  

Terdapat beberapa faktor yang bisa menjadikan ekstrakurikuler efektif 

mancetuskan prestasi, yaitu nilai akademik dan minat. Nilai akademik adalah 

parameter hasil belajar siswa. Prestasi adalah Nilai yang merupakan perumusan 

terakhir yang dapat diberikan oleh guru mengenai kemajuan/prestasi belajar 

siswa selama masa tertentu. Sedangkan minat bisa menjadi parameter untuk 

mengetahui ketertarikan seseorang terhadap sesuatu [2]. Dalam hal ini 

mengetahui ketertarikan siswa pada bidang minat yang ada dalam 

ekstrakurikuler.  

Data mining merupakan bidang dari beberapa bidang keilmuan yang 

menyatukan teknik dari pembelajaran mesin, pengenalan pola, statistik, database, 

dan visualisasi untuk pengenalan permasalahan pengambilan informasi dari 

database yang besar[3]. Teknik klasifikasi dalam data mining dalam 

mendapatkan sebuah penarikan keputusan, salah satu metode yang bisa 

digunakan adalah Fuzzy Inference System Mamdani. Pada penalaran mamdani 

implikasi menggunakan fungsi minimum. Fungsi agregasi menggunakan nilai 

maksimum. Oleh karena itu, metode ini dikenal dengan nama Metode min-max. 

Hal terpenting pada penalaran mamdani adalah bahwa konsekuen yang berupa 

himpunan fuzzy bukan bentuk konstanta atau himpunan linier [4]. 

Dengan menggunakan Fuzzy Inference System Mamdani, memungkinkan 

penarikan kesimpulan berupa klasifikasi optimasi ekstrakurikuler sekolah 

menggunakan nilai akademik dan minat siswa. Sistem ini berbasis java 

menggunakan database MySQL. Variable Fuzzy yang digunakan yakni berupa 

nilai akademik yang mendukung klasifikasi ekstrakurikuler yang ada di sekolah 

tersebut. Yakni meliputi IPA, IPS, Bahasa (Indonesia, Arab, Inggris), Kesenian 

dan minat siswa. Sedangkan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah 

meliputi ekstrakurikuler pendalaman bidang olimpiade sains dan social, kesenian 

(lukis, tari, drumband), dan pidato (3 bahasa). Fuzzy Inference System Mamdani 

ini akan memberikan output (keluaran) berupa rekomendasi klasifikasi siswa 
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yang tepat untuk mengikuti ekstrakurikuler tersebut secara keseluruhan. Untuk 

mendapatkan output pada metode Mamdani diperlukan 4 tahapan, yaitu: 

pembentukan himpunan dan variabel fuzzy, aplikasi fungsi implikasi, komposisi 

aturan, dan penegasan[5].  

 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat dirumuskan : 

1.2.1. Bagaimana mengolah data agar sesuai dengan input Fuzzy Inference 

System  Mamdani? 

1.2.2. Bagaimana menentukan Fuzzy Inference System Mamdani paling 

sesuai dengan persoalan yang ada ? 

1.2.3. Bagaimana menguji performa aplikasi dengan algoritma Fuzzy 

Inference System Mamdani untuk pengklasifikasian data? 

 

1.3. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi optimasi 

klasifikasi ekstrakurikuler yang ada di sekolah menggunakan algoritma Fuzzy 

Inference System Mamdani.  

1.3.1. Mendapatkan data sebagai yang diolah sesuai dengan input Fuzzy 

Inference System Mamdani 

1.3.2. Menyesuaikan Fuzzy Inference System Mamdani untuk persoalan 

optimasi 

1.3.3. Menguji performa aplikasi menggunakan Fuzzy Inference System 

Mamdani untuk klasifikasi data 

 

1.4. Batasan Masalah  

Agar pembahasan masalah ini dapat terarah, maka perlu adanya suatu 

batasan masalah. Maka perlu ditetapkan batasan-batasan masalah yang akan 

dibahas, yaitu : 
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1.4.1. Optimasi klasifikasi ekstrakurikuler sekolah berdasarkan nilai 

akademik dan minat siswa. Data nilai akademik meliputi nilai rata-rata 

IPA, IPS, Bahasa (Indonesia, Arab, Ingris), Kesenian dan minat siswa. 

Sedangkan minat dinilai dari hasil tes minat. Data yang digunakan 

merupakan nilai akademik dan minat siswa kelas 3-5. 

1.4.2. Data latih berupa data nilai akademik siswa kelas 3-5. 

1.4.3. Data uji berupa data siswa kelas 5 yang telah berprestasi dengan 

ekstrakurikuler yang mereka ikuti. 

 

1.5. Metodologi Penelitian  

 

Gambar 2. Blok diagram alur metodologi penelitian  

 

1.5.1. Studi Pustaka  

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh 

peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau 

masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh 

dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, 
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tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku 

tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak 

maupun elektronik lain. Pada tugas akhir ini, studi pustaka yang 

dilakukan meliputi nilai akademik siswa, tes potensi minat. 

Implementasi menggunakan java dan basis data MySQL. Sedangkan 

algoritma, dengan mempelajari Fuzzy Inference System Mamdani. 

Pada penalaran mamdani implikasi menggunakan fungsi minimum. Fungsi 

agregasi menggunakan nilai maksimum.  

 

1.5.2. Pengumpulan Data 

Tahap selanjutnya yaitu melakukan pengumpulan data yang 

akan digunakan untuk proses klasifikasi. Data yang dikumpulkan 

merupakan nilai akademik siswa kelas 3-5 MIN Sumberbanjar. 

Selain nilai akademik, pengumpulan data juga meliputi hasil tes 

minat siswa.  

 

1.5.3. Analisa dan Desain Sistem 

Tahap analisa merupakan penerjemahan dari hasil 

pengumpulan data yang akan menjadi variabel input sistem. 

Menentukan kriteria yang akan digunakan oleh sistem dalam 

menentukan optimasinya. Desain  adalah  proses  multi  langkah  yang  

fokus  pada  desain  pembuatan program perangkat lunak. 

 

1.5.4. Implementasi Perangkat Lunak  

Tahap implementasi berupa barisan kode dan hasil pengujian. 

Implementasi dilakukan berdasarkan hasil desain dan analisa 

menggunakan bahasa pemrograman java. Tahapan ini merupakan 

tahapan paling penting, karena merupakan proses penerjemahan dari 

proses sebelumnya yakni desain dan analisa. Dalam hal ini peneliti 

melakukan pengkodean menggunakan bahasa pemrograman java dan 
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basis data untuk penyimpanan yaitu MySQL. Selain itu juga 

implementasi dari algoritma yang ditunjuk yakni Fuzzy Inference System 

Mamdani.  

Berikut adalah grafik alur Fuzzy Inference System Mamdani 

dalam pengambilan keputusan:  

       

 

Gambar 3. Blok Diagram implementasi Fuzzy Inference System 

Mamdani 

 

1.5.5. Uji Coba dan Evaluasi 

Tahapan ini dapat dilakukan uji coba dan evaluasi terhadap 

sistem yang telah dibangun. Sistem dikatakan sukses apabila mampu 

memberikan hasil optimasi dari masukan yang diberikan pada sistem. 

Hasil optimasi tersebut adalah kategori siswa yang terkualifikasi 

berdasarkan nilai akademin dan minatnya pada satu bidang 

ekstrakurikuler.  

 

1.5.6. Pembuatan Laporan  

Tahap ini dilakukan untuk tujuan pembuatan laporan dan dapat 

dipergunakan untuk pengembangan atau penelitian lanjutan. 
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1.6. Sistematika Penulisan  

Penjelasan sistematika penulisan adalah Sistematika Merupakan suatu 

penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis 

besar terdiri dari Bagian Awal, Bagian Isi dan Bagian akhir.  

1.6.1. BAB 1 (Pendahuluan) 

Pada bab ini disajikan Latar Belakang, Permasalahan, 

Perumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Tujuan penelitian, Manfaat 

penelitian dan Sistematika Penulisan. 

1.6.2. BAB II (Tinjauan Pustaka) 

Pada bab ini disajikan tentang teori-teori yang berhubungan 

dengan fakta atau studi kasus yang sedang dibahas. Disamping itu juga 

dapat disajikan mengenai berbagai pendapat yang berhubungan dan 

bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis dan implementasi 

terhadap studi kasus yang akan dilakukan pada Bab IV 

1.6.3. BAB III (Analisa Masalah dan Penyelesaian) 

Pada Bab ini menyajikan analisa dan penyelesaian dari rumusan 

masalah yang sudah ada menjadi rancangan awal system. Rancangan 

tersebut bisa meliputi diagram, prototype dan beberapa bentuk 

penyajian perancangan yang lain yang sesuai dengan studi kasus yang 

diambil pada penelitian tersebut.  

1.6.4. BAB IV 

Pada bab ini disajikan bentuk implementasi dari studi kasus 

dan perancangan awal yang telah dibuat. Implementasi seluruhnya 

akan disajikan dalam bab ini. 

1.6.5. BAB V 

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di 

pada masing-masing BAB sebelumnya. Tersusun atas Kesimpulan 

dan Saran.  


