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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan 

kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan 

pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, 

perusahaan ataupun yayasan. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada 

pemberian cuma-cuma ataupun pemberian dengan ikatan kerja (biasa disebut 

ikatan dinas) setelah selesainya pendidikan. Lama ikatan dinas ini berbeda-beda, 

tergantung pada lembaga yang memberikan beasiswa tersebut. 

Pemerintah melalui Direktorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

mengupayakan pemberian beasiswa bagi siswa yang orang tua/walinya kurang 

mampu membiayai pendidikan, dalam bentuk Beasiswa Miskin dan Beasiswa 

prestasi. Pada penelitian ini penulis mengkhususkan pada penerima beasiswa SMP 

Negeri 2 Srono dan SMP Negeri 4 Genteng Banyuwangi. Sekolah memberikan 

prioritas penerima beasiswa berdasarkan parameter yang telah ditentukan 

sebelumnya, yaitu keadaan ekonomi. 

Metode Klasifikasi adalah suatu metode pengelompokkan data, dimana 

metode tersebut akan mempelajari data sampel dengan menggunakan algoritma 

pengklasifikasian dengan mengenali pola tertentu pada data sampel terhadap kelas 

target, sehingga dapat dilakukan prediksi pada kelas target dengan menggunakan 

data baru. Ada metode klasifikasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

masalah klasifikasi penerima beasiswa SMP Negeri 2 Srono dan SMP Negeri 4 

Genteng Banyuwangi  adalah dengan menggunakan Metode Naïve Bayes. 

Metode SMART (Simple Multi Atribut Rating Technique )merupakan salah 

satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang dikembangkan oleh 

Edward pada tahun 1976. Teknik pengambilan keputusan multi kriteria ini 

didasarkan pada teori bahwa setiap alternatif terdiri dari sejumlah kriteria yang 

memiliki nilai-nilai dan setiap kriteria memiliki bobot yang menggambarkan 

seberapa penting ia dibandingkan dengan kriteria lain. Pembobotan ini digunakan 

untuk menilai setiap alternatif agar dapat diperoleh alternatif yang terbaik. 
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Dalam tugas akhir ini siswa yang akan mendapatkan beasiswa akan dilihat 

dari aspek keadaan ekonomi tetapi diprioritaskan kepada siswa yang tidak 

mampu. Ketika sudah memenuhi syarat tersebut maka akan dilakukan 

perangkingan siapa saja yang berhak mendapatkannya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut 

a. Bagaimana cara mengimplementasikan Metode Naïve Bayes untuk klasifikasi 

data siswa. 

b. Bagaimana implementasi SMART untuk perangkingan data siswa yang sudah 

diklasifikasikan. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Digunakan untuk SMP Negeri 2 Srono dan SMP Negeri 4 Genteng 

Banyuwangi 

b. Data yang digunakan adalah data siswa kelas 7, 8, dan 9. 

c. Klasifikasi data siswa dikelompokkan menjadi empat kelompok data, yaitu 

data siswa sejahtera, data siswa cukup sejahtera, data siswa miskin, data siswa 

sangat miskin. 

d. Aplikasi akan menampilkan informasi data siswa kelas 7, 8, dan 9 yang 

mendapatkan beasiswa. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini 

adalah  membangun sebuah aplikasi yang dapat mengetahui apakah siswa tersebut 

layak apa tidak untuk menerima beasiswa dengan menggunakan Metode Naïve 

Bayes. Aplikasi ini mengklasifikasikan data siswa yang dikompokkan menjadi 

empat kelompok data yaitu sejahtera, cukup sejahtera, miskin, sangat miskin, 

sehingga dapat mempermudah proses pendanaan beasiswa terhadap siswa  yang 

berhak mendapatkannya dan siswa yang tidak berhak mendapatkannya. 



3 
 

1.5. Metodologi  

1. Studi pustaka 

Studi pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep dari pembangunan 

sistem, yaitu mengenai implementasi Metode Naïve Bayes dalam 

mengklasifikasikan data siswa menjadi data siswa sejahtera, data siswa cukup 

sejahtera, data siswa miskin, data siswa sangat miskin. Pemahaman konsep 

didapatkan dari pembelajaran dari berbagai jurnal dan tulisan-tulisan ilmiah 

yang sehubungan dengan Metode Naive Bayes. 

2. Pengumpulan data 

Tahap berikutnya yaitu melakukan pengumpulan data-data yang akan 

digunakan untuk proses klasifikasi. Dalam hal ini data yang dikumpulkan 

merupakan data siswa, yang diambil dari angket yang ada pada sekolah.  

3. Analisis dan Design Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa mengenai proses klasifikasi yang akan 

dijalankan oleh sistem yang digambarkan dengan menggunakan diagram, agar 

alur proses sistem dapat lebih mudah dipahami.  

4. Implementasi perangkat lunak 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem untuk klasifikasi data siswa dengan 

menggunakan bahasa pemrograman JAVA. 

5. Uji coba dan evaluasi 

Dalam tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibangun. 

Pengujian dilakukan berdasarkan hasil klasifikasi sistem, apakah data siswa 

diklasifikasikan secara benar. 

6. Pembuatan dokumentasi Tugas Akhir 

Tahap ini dilakukan untuk tujuan dokumentasi dan dapat dipergunakan untuk 

pengembangan atau penelitian lanjutan. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini digunakan  untuk 

memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan, sebagai 

berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang yang berupa argumentasi mengenai alasan 

mengapa tugas akhir tersebut diusulkan. Kemudian berisi rumusan masalah yang 

mendeskripsikan masalah yang akan diselesaikan oleh tugas akhir yang diajukan. 

Batasan  masalah juga dikemukakan, yang berisi ruang lingkup pembahasan 

dalam tugas akhir. Permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan 

kemudian akan dijawab penyelesaiannya dalam sub bab tujuan penelitian. Bab ini 

juga mencakup pembahasan mengenai metodologi yang mendefinisikan tentang 

metode penyelesaian masalah dan juga membahas mengenai sistematika penulisan 

laporan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan dengan 

topik masalah yang diambil dan hal-hal yang berguna dalam proses analisis 

permasalahan. Pada bab ini dituliskan semua landasan teori dari topik tugas akhir. 

Adapun teori-teori yang diambil harus berdasarkan referensi yang dapat 

dipertanggung jawabkan, sehingga untuk penulisannya diperlukan bentuk kutipan 

yang mengacu pada referensi tertentu. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini berisi perancangan sistem yang akan dibangun dengan penjabaran 

mengenai perancangan algoritma dari suatu proses tertentu, dan perancangan 

mengenai struktur data yang akan digunakan termasuk berkas-berkas pendukung. 

Bab ini juga mendefinisikan rancangan arsitektural sistem dan rancangan antar 

muka dari sistem. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

 Bab ini berisi mengenai implementasi dari hasil rancangan pada bab 

sebelumnya dan mencakup proses pengujian sistem, apakah sistem memberikan 

hasil yang akurat atau tidak. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi kesimpulan dari implementasi dan uji coba yang dilakukan 

sebelumnya. Selain itu berisi pula saran yang diharapkan dapat menjadi masukan 

untuk pengembangan aplikasi di masa datang. 


