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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi saat ini telah mengalami perubahan yang pesat. 

Teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Hampir setiap kegiatan 

yang dilakukan manusia tidak lepas dari peran teknologi. Teknologi telah banyak 

membantu manusia dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dengan 

perkembangan teknologi, banyak bidang ilmu yang mengalami perkembangan. 

Bidang ilmu yang mengalami perkembangan pesat adalah Teknik Informatika 

(Teknologi Informasi). Hal ini karena perkembangan teknologi dalam bidang ilmu 

Teknik Informatika telah mengalami perubahan yang sangat pesat. Dengan 

adanya perkembangan tersebut, maka banyak pengembang telah mengembangkan 

aplikasi yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Aplikasi-aplikasi tersebut 

telah merambah di semua bidang kehidupan manusia. Bidang pendidikan adalah 

salah satu bidang yang menikmati sekaligus sangat membutuhkan aplikasi-

aplikasi tersebut. Hal itu dilakukan demi mengembangkan dunia pendidikan ke 

arah yang lebih baik. 

 Dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut, saat ini dunia pendidikan telah 

mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Aplikasi-aplikasi tersebut telah 

banyak membantu permasalahan yang ada di dunia pendidikan, termasuk 

pemberian penilaian pada peserta didik. Selama ini, penilaian tersebut dilakukan 

secara manual yang kurang efektif dan efesien. Selain itu, selama ini banyak 

dokumen atau file penilaian peserta didik yang sering kali kurang dimanfaatkan 

dengan baik. Dokumen atau file tersebut antara lain hasil penilaian tryout dan 

Ujian Akhir Nasional (UAN). Hal termasuk juga menjadi permasalahan yang ada 

di SMA Negeri 1 Utan Sumbawa.  

 Untuk mengatasi permasalaahan di atas, maka penulis mencoba untuk 

mengembangkan sebuah aplikasi untuk pengolahan dokumen atau file yang 

berhubungan dengan penilaian peserta didik. Aplikasi yang akan dikembangkan 

ini akan melakukan klasifikasi terhadap nilai-nilai tersebut. Klasifikasi ini 

bertujuan untuk melakukan prediksi hasil tryout dan UAN yang akan dilakukan 
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oleh peserta didik. Data yang digunakan adalah data nilai peserta didik 

sebelumnya. 

 Pada aplikasi yang akan dikembangkan, penulis melakukan proses 

prediksi terlebih dahulu sebelum melakukan proses klasifikasi. Selain untuk 

melakukan proses klasifikasi, aplikasi yang dikembangkan juga bertujuan 

melakukan perencaan pada program tambahan belajar, perencanaan pelatihan 

kompetensi, dan persiapan pesrta didik dalam menghadapi UAN. Untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan algoritma K-

Nearest Neighbor (K-NN). 

 Algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN) adalah sebuah metode untuk 

melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang 

jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Tujuan dari algoritma ini adalah 

mengklasifikasikan obyek baru berdasarkan atribut dan training sample.  Pada 

fase klasifikasi, fitur-fitur yang sama dihitung untuk data test (yang klasifikasinya 

tidak diketahui). Jarak dari vektor yang baru ini terhadap seluruh vektor data 

pembelajaran dihitung dan sejumlah k buah yang paling dekat diambil. Titik yang 

baru klasifikasinya diprediksikan termasuk pada klasifikasi terbanyak dari titik-

titik tersebut [2]. Klasifikasi menggunakan voting terbanyak diantara klasifikasi 

dari k obyek. Algoritma K-NN ini memiliki konsistensi yang kuat. Ketika jumlah 

data mendekati tak terhingga, algoritma ini menjamin error rate yang tidak lebih 

dari dua kali Bayes error rate (error rate minimum untuk distribusi data tertentu) 

[1]. 

 

 1.2   Rumusan Masalah 

Masalah kerumitan, efisiensi, dan efektivitas yang sering timbul menjadi 

hambatan yang cukup besar. Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengimplementasikan algoritma K-NN yang digunakan untuk 

proses klasifikasi pada data nilai tryout dan UAN peserta didik SMAN 1 Utan 

Sumbawa? 

2. Bagaimana  menentukan parameter dan menginputkan parameter ke dalam 

algoritma K-Nearest Neighbour? 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengenalan_pola
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3. Bagaimana tingkat akurasi algoritma K-NN dalam pengklasifikasian data 

siswa? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan adalah data hasil tryout dan UAN SMAN 1 Utan 

Sumbawa tahun ajaran 2010/2011 sebagai data acuan dan 2011/2012 sebagai 

data uji. 

2. Aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan berbasis 

desktop. 

 

1.4 TujuanPenelitian 

 Tujuan penelitianpada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengimplementasikan algoritma k-NN dalam klasifikasi tingkat kemampuan 

siswa SMA berdasarkan hasil tryout dan nilai UAN, sebagai sarana untuk 

perencaan pembelajaran tambahan dalam mengahadapi Ujian Akhir Sekolah, 

Ujian Akhir Nasional (UAN), dan kompetisi antar SMA deri beberapa tingkat. 

2. Menentukan parameter dan menginputkan parameter ke dalam algoritma K-

Nearest Neighbor. 

3. Menghitung akurasi algoritma K-NN dalam klasifikasi tingkat kemampuan 

siswa berdasarkan hasil tryout dan nilai UAN. 

 

1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

 Metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 1.5.1 Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Mengumpulkan literatur baik dari internet berupa artikel dan jurnal 

ilmiah tentang Java programming dan implementasinya pada metode K-

Nearest Neighbor. Pengumpulan data dapat berasal dari instasi yang ada 

seperti SMA Negeri 1 Utan, Sumbawa. Disamping itu juga mencari dan 

mempelajari pemrograman Java yang berkaitan dengan pembuatan sistem 

klasifikasi pada data siswa berdasarkan nilai raport dan hasil tryout. Pada tahap 

ini dilakukan pengumpulan berbagai macam literatur, seperti paper, jurnal, 

artikel yang berhubungan dengan algoritma K-Nearest Neighbor dan 
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pemograman Java. Agar dapat memperoleh output dalam mengklasifikasi data, 

sistem informasi, manajemen database yang digunakan dan juga pengumpulan 

data nilai raport dan hasil tryout dan kelulusan SMA pada wilayah Sumbawa. 

Selain itu juga pemahaman bahasa pemrograman Java yang mendukung 

implemetasi algoritma tersebut. 

 1.5.2 Definisi dan Analisa Kebutuhan 

Analisa kebutuhan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

melakukan studi lapangan ke sekolah. Studi lapangan ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh setiap institusi. 

Dengan cara mengidentifikasi masalah maka kita nantinya bisa menentukan 

latar belakang masalah yang menjelaskan situasi dan hal-hal yang  menyangkut 

bidang yang akan diteliti. Sehingga kita dapat merumuskan masalah yang akan 

diteliti secara tepat. Kemudian melakukan pengumpulan data dan data yang 

diambil adalah data nilai rsport dan hasil tryout tahun 2011 dan 2012. 

1.5.3 Mengimplementasikan Metode ke dalam Bahasa Pemrograman 

Pada tahap ini dilakukan implementasi perhitungan menggunakan 

algoritma K-Nearest Neighbor dengan menggunakan bahasa pemrograman 

Java. Parameter input yang digunakan dalam perhitungannya adalah nilai tiap-

tiap mata pelajaran pada nilai raport dan  hasil tryout. Parameter ini yang akan 

dibandingkan dengan data sampel. Seberapa dekat jarak antara data sampel 

dengan data uji. Dari hasil perhitungan, akan di dapatkan jarak terdekat sampai 

terjauh. Maka akan ditentukkan nilai k untuk mengetahui kedekatan data mana 

yang sering muncul menggunakan algoritma sorting. Hasil sorting yang di 

dapatkan berupa data jarak terdekat sampai terjauh sejumlah nilai k yang di 

inputkan. Maka hasil sorting tersebut akan menjadi sarana klasifikasi tingkat 

kemampuan siswa yang berdasarkan dari nilai raport dan hasil tryout yang di 

ambil data SMA yang bersangkutan. 

1.5.4 Pengujian Terhadap Sistem 

Pada tahap ini adalah untuk mengamati performa sistem, sehingga dapat 

diambil sebuah kesimpulan. Proses pengujiannya meliputi tingkat akurasi dan 

kecepatan komputasi dalam klasifikasi satu data sampel. Data sampel yang 

dimasukkan akan dihitung tingkat akurasinya. Tingkat akurasi di lihat dari 
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perbandingan antara variabel data sampel dengan variabel data test, maka akan 

di dapat tingkat akurasi. 

1.5.5 Pembuatan Laporan 

 Tahap terakhir dari penelitian ini adalah pembuatan laporan Tugas 

Akhir. Dalam laporan ini akan dibahas mengenai tahapan-tahapan yang 

dilakukan selama penelitian. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

landasan dalam pengembangan aplikasi ini lebih lanjut. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi suatu 

kajian Tugas Akhir, serta Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan, Manfaat, Batasan Masalah, Metodologi, dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan 

sistem. Dasar teori dari literatur dan referensi yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan Tugas Akhir. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

 Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan 

sistem sesuai dengan teori-teori dasar yang ada.  

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Berisi tentang pembuatan program (software), pengoperasian serta 

pengujian sistem klasifikasi kemapuan siswa berdasarkan nilai 

raport dan hasil tryout menggunakan metode K-Nearest Neighbor. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil implementasi dan 

pengujian aplikasi yang telah dibuat. Pada bab ini juga berisi saran 

yang berguna demi pengembangan aplikasi ini. 


