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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada era globalisasi dituntut sumber daya manusia yang berkualitas. 

Fungsi sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan sangatlah penting karena 

sumber daya manusia yang berkualitas hanya dapat diciptakan melalui 

pendidikan. Agar dapat menghasilkan sumber daya yang berkualitas, tentunya 

sekolah juga harus memiliki mutu yang baik pula. 

Mutu sekolah yang berkualitas akan terlihat dari mutu siswa didikannya 

baik dilihat dari prestasi akademik maupun aktivitas belajar siswa tersebut di 

sekolah. Oleh sebab itu untuk dapat menjaga dan meningkatkan mutu sekolah, 

maka pihak sekolah memiliki tanggung jawab untuk terus memperhatikan mutu 

para siswa didikannya. Sebagai contoh, SMA Negeri 1 Karangrejo merupakan 

salah satu lembaga pendidikan yang sangat memperhatikan mutu para siswanya 

agar dapat menjadi siswa yang berkualitas.. 

Salah satu cara dari pihak sekolah untuk menjaga mutu siswa didikannya 

adalah dengan terus melakukan monitoring terhadap perkembangan prestasi 

akademik serta aktifitas belajar para siswa tersebut. Menurut Suryabrata (2006) 

prestasi akademik adalah hasil belajar terakhir yang dicapai oleh siswa dalam 

jangka waktu tertentu, yang mana di sekolah prestasi akademik siswa biasanya 

dinyatakan dalam bentuk angka atau simbol tertentu. Kemudian dengan angka 

atau simbol tersebut, orang lain atau siswa sendiri akan dapat mengetahui 

sejauhmana prestasi akademik yang telah dicapai. Dengan demikian, prestasi 

akademik di sekolah merupakan bentuk lain dari besarnya penguasaan bahan 

pelajaran yang telah dicapai siswa, dan rapor bisa dijadikan hasil belajar terakhir 

dari penguasaan pelajaran tersebut. Sedangkan aktifitas siswa menurut Trinandita 

(1984) menyatakan bahwa ”hal yang paling mendasar yang dituntut dalam proses 

pembelajaran adalah keaktifan siswa”. Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau 

perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar. Kegiatan–kegiatan yang 

dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar. Jika didalam rapot 
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aktifitas tersebut dinyatakan dengan Psikomotorik atau praktek. Aktivitas yang 

timbul dari siswa akan mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan 

keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan prestasi. 

Dengan adanya monitoring pihak sekolah terhadap perkembangan prestasi 

akademik dan aktifitas siswa di sekolah, maka diharapkan akan dapat membantu 

pihak sekolah melakukan evaluasi guna meningkatkan kualitas para siswa 

didikannya.  

 Salah satu metode yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan 

adalah dengan menggunakan decision tree, merupakan salah satu fungsional dari 

data mining yang menggunakan representasi tree dalam menentukan aturan 

klasifikasi. Metode ini sangat terkenal dari metode yang lain, karena metode ini 

tidak membutuhkan pengetahuan yang lebih dan pengaturan parameter (han dan 

khamber,2001). Penggabungan metode decision tree dengan fuzzy memungkinkan 

untuk menggunakan nilai-nilai numeric-symbolic selama proses klasifikasi kasus-

kasus baru. Manfaat teori himpunan fuzzy decision tree adalah meningkatkan 

kemampuan atribut kuantitatif, bahkan dengan menggunkan teknik fuzzy dapat 

memberikan suatu peningkatan untuk melakukan penggolongan saat proses 

pelatihan (Romansyah, dkk, 2009). 

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud membuat sebuah 

sistem yang dapat membantu pihak sekolah dalam melakukan monitoring 

terhadap prestasi akademik maupun aktifitas para siswa, yang nantinya akan 

berguna bagi pihak sekolah dalam melakukan evaluasi agar dapat meningkatkan 

mutu atau kualitas dari para peserta didikannya. Tugas Akhir  ini  akan  membahas  

penggunaan  algoritma Fuzzy  Decision Tree untuk menentukan tingkat prestasi 

akademik peserta didik serta aktifitas siswa yang nantinya bertujuan sebagai 

monitoring perkembangan kualitas pendidikan serta mutu kegiatan yang 

diselenggarakan oleh sekolah. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam  pembuatan   tugas   akhir   ini,  penulis  memiliki   tujuan   untuk 

implementasi algoritma fuzzy decision tree dengan menggunakan J2SE (Java 2 
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Second  Edition). Beberapa rumusan masalah yang dalam penulisan tugas akhir 

ini seperti berikut : 

1. Bagaimana merancang aplikasi monitoring akademik dan aktifitas siswa? 

2. Bagaimana menerapkan algoritma Fuzzy Decision Tree untuk aplikasi 

monitoring? 

3. Bagaimana membangun aplikasi monitoring akademik dan aktifitas siswa dengan 

menggunakan algoritma Fuzzy Decision Tree?? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini perlu didefinisikan beberapa batasan sejauh mana 

penelitian ini akan dikerjakan. Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. Hanya ditujukan untuk monitoring akademik dan aktifitas siswa di SMAN 1 

Karangrejo 

2. Menggunakan fuzzy inferensi Mamdani sebagai metode inferensi. 

1.4. Tujuan 

 Dalam pembuatan tugas akhir ini penulis memiliki maksud dan tujuan 

yaitu : 

1. Membangun sebuah aplikasi monitoring akademik dan aktifitas siswa. 

2. Menerapkan algoritma Fuzzy Decision Tree untuk aplikasi monitoring. 

3. Membangun aplikasi monitoring dengan menggunakan bahasa pemrograman Java 

 

1.5. Metodologi Pengerjaan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

eksperimental yang dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Studi pustaka dan pengumpulan data 

Tahap studi literatur adalah tahap pencarian informasi sehubungan dengan 

proses-proses yang dikembangkan dalam sistem. Literatur  yang digunakan  

meliputi buku referensi, dokumentasi internet serta dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh penulis. 

2. Analisa dan Perancangan Sistem 

  Tahap   analisa   dan   perancangan   sistem   merupakan   tahapan   untuk  
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melakukan analisa data-data, konsep,  alur   kerja   sistem dan penerapan 

algoritma fuzzy dalam monitoring prestasi akademik dan kegiatan siswa. 

 Konsep yang telah terkumpul akan didesain menggunakan UML. Desain meliputi 

flow chart, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram. 

3. Implementasi algoritma fuzzy dalam monitoring prestasi akademik dan kegiatan 

siswa.  

 Tahap implementasi aplikasi adalah tahap pengimplementasian aplikasi 

terhadap perangkat komputer. 

4. Uji coba dan Evaluasi 

 Tahap uji coba dan evaluasi adalah tahap untuk memeriksa apakah hasil 

implementasi dari aplikasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan rancangan, 

setelah itu dilakukan evaluasi untuk mengetahui bug yang disempurnakan 

kemudian. 

5. Penyusunan laporan tugas akhir 

 Pada tahap ini akan disusun buku untuk melakukan dokumentasi dari 

pengerjaan tugas akhir. Dokumentasi tersebut agar memudahkan pengembangan 

aplikasi dikemudian hari. 

1.6.   Sistematika penulisan 

 Bab I Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah metodologi 

yg dipakai dan sebagainya yg berkaitan dengan tugas akhir ini. 

Bab II Menjelaskan tentang Landasan teori yang di pakai dalam tugas akhir ini. 

Bab III menjelaskan analisa dan perancangan sistem 

Bab IV Berisi Implementasi dan pengujian program yang telah di buat apakah 

sudah sesuai rancangan pada BAB III. 

Bab V Berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 


