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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari sistem klasifikasi 

tipe pola asuh orang tua pada anak menggunakan k- nearest neighbor (KNN), 

rumusan masalah , tujuan, batasan masalah, yang ada pada pembuatan aplikasi ini, 

serta metodologi yang meliputi studi pustaka, analisa sistem, implementasi dan 

pengujian sistem, sedangkan sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir 

ini meliputi pendahuluan, landasan teori, analisa dan perancangan sistem, 

implementasi dan pengujian sistem, kesimpulan dan saran. 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan seorang anak dalam hubungan sosialnya, tergantung 

perlakuan orang tua dalam mengasuh anak-anaknya. Pada umumnya perlakuaan 

tersebut diwujudkan dalam bentuk merawat, memelihara, mengajar, dan 

membimbing anak. Segala perlakuan orang tua yang berupa tindakan dan ucapan 

yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan anak disebut sebagai pola asuh 

orang tua. Pola asuh orang tua ini bersifat penting sekali sebagai dasar-dasar nilai 

yang komplek pada diri anak. Dalam hubungan dengan keluarga, anak lebih 

tergantung pada orang tua dalam segala hal maka dengan itu pola asuh orang tua 

yang baik akan menghasilkan penyesuaian pribadi dan sosial anak yang baik pula. 

Meichati mengemukakan bahwa pada dasarnya pola asuh adalah perlakuan orang 

tua dalam rangka memenuhi kebutuhan, memberi perlindungan dan mendidik anak 

bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari[1]. 

Oleh karena itu, pembelajaran tentang sikap, perilaku, dan bahasa yang baik 

akan membentuk kepribadian anak yang baik pula. Orang tua merupakan pendidik 

yang paling utama, guru serta teman sebaya merupakan lingkungan yang kedua bagi 

anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Elizabeth B. Hurlock (1990) yang 

mengungkapkan bahwa orang yang paling penting bagi anak adalah orang tua, guru, 

dan teman sebaya [2]. 

Hasil studi kasus seorang psikolog perkembangan Deni 

Nasri,mengemukakan bahwa empat dari lima orang dewasa yang krisis kepribadian 
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disebabkan oleh pola asuh orang tua yang tidak tepat pada anak. Pola pengasuhan 

anak yang saling bertentangan dengan kepribadian anak sesungguhnya, dapat 

mengakibatkan beberapa kejanggalan pada pola tingkah laku anak pada masa 

pengembangan jati diri seorang anak. Banyak orang tua yang salah pemahaman 

tentang bagaimana mengasuh anak-anak mereka. Orang tua terkadang memaksakan 

sang anak sesuai dengan keinginan mereka tanpa bisa memahami sebenarnya yang 

diinginkan oleh sang anak[2]. 

Klasifikasi adalah proses penemuan model (atau fungsi) yang 

menggambarkan dan membedakan kelas data atau konsep yang bertujuan agar bisa 

digunakan untuk memprediksi kelas dari objek yang label kelasnya tidak diketahui. 

Klasifikasi data terdiri dari 2 langkah proses. Pertama adalah learning (fase 

training), dimana algoritma klasifikasi dibuat untuk menganalisa data training lalu 

direpresentasikan dalam bentuk rule klasifikasi. Proses kedua adalah klasifikasi, 

dimana data tes digunakan untuk memperkirakan akurasi dari rule klasifikasi. Ada 

banyak algoritma yang sudah dikembangkang oleh para peneliti, salah satunya 

adalah K-Nearest Neighbour (K-NN). K-Nearest Neighbor (K-NN) adalah suatu 

metode yang menggunakan algoritma supervised dimana hasil dari sampel uji yang 

baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada K-NN. Tujuan dari 

algoritma ini adalah mengklasifikasi objek baru berdasakan atribut dan sampel 

latih[3]. 

Untuk mengetahui tipe pola asuh orangtua yang tepat berdasarkan tipe pola 

asuh yang sudah di terapkan menurut Baumrind (1967) tanpa seorang pakar 

psikologi tentu merupakan kesulitan tersendiri bagi orang tua. Akan tetapi, berkat 

perkembangan teknologi saat ini mengalami kemajuan yang sangat cepat, sehingga 

memunculkan revolusi dan inovasi dalam ilmu pengetahuan. Pada Tugas Akhir ini 

akan dirancang sebuah sistem yang meniru cara berfikir seorang pakar untuk 

klasifikasi tipe pola asuh orang tua pada anak secara otomatis menggunakan 

algoritma K-Nearest Neighbour (K-NN). Harapannya dengan menggunakan sistem 

ini orang tua dapat mengetahui tipe pola asuhnya dengan mudah sehingga dapat 

melakukan pengasuhan pada anak secara maksimal. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana melakukan klasifikasi untuk pemilihan tipe pola asuh orang 

tua pada anak menggunakan algoritma K-Nearest Neighbour (K-NN)? 

b. Bagaimana mengukur keberhasilan algoritma K-Nearest Neighbour (K-

NN) untuk pengklasifikasian data ? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Data yang digunakan adalah data dari pakar berdasarkan kriteria - 

kriteria yang telah ditetapkan. 

b. Sistem ini tidak di tunjukkan sepenuhnya untuk menggantikan fungsi 

ahli psikolog. 

c. Terdapat 4 macam pola asuh orang tua yaitu pola asuh demokratis, pola 

asuh otoriter , pola asuh premisif ,  dan pola asuh memanjakan. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah merancang sebuah 

sistem untuk klasifikasi tipe pola asuh orang tua pada anak menggunakan algoritma 

K-Nearest Neighbour (K-NN). Harapannya dengan menggunakan sistem ini orang 

tua dapat mengetahui tipe pola asuhnya dengan mudah sehingga dapat melakukan 

pengasuhan pada anak secara maksimal. 

1.5 Metodologi  

Metodologi penyelesaian masalah yang dilakukan dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini adalah: 

a. Studi Literatul  

Studi pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep dari 

pembangunan sistem yaitu algoritma K-Nearest Neighbour (K-NN). 

Pemahaman konsep didapatkan dari mengumpulkan literatur, jurnal, 

browsing internet dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik baik 

berupa textbook atau paper yang berhubungan dengan klasifikasi data 

mining menggunkan algoritma K-Nearest Neighbour (K-NN). 

b.  Wawancara 
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Melakukan wawancara kepada pakar Psikologi. Banyak orang tua 

yang salah pemahaman tentang bagaimana mengasuh anak-anak mereka. 

Orang tua terkadang memaksakan sang anak sesuai dengan keinginan 

mereka tanpa bisa memahami apa sebenarnya yang diinginkan oleh sang 

anak.  

c. Observasi  

Pada tahap awal penelitian ini data berupa kuesioner yang sudah 

diberikan pertanyaan terkait bagaimana cara orang tua itu sendiri dalam 

melakukan pola asuh pada anak nya sehingga hasil nya nanti akan 

menentukan seperti apa tipe pola asuh orang tua itu sendiri pada anak nya 

yang sudah di tentukan oleh pakar. 

d. Analisa masalah 

Pada tahap ini akan dilakukan analisis terhadap masalah yang ada, 

seperti bagaimana cara agar orang tua dapat mengetahui pola asuh nya 

dengan mudah dan melakukan pengasuhan kepada anak secara maksimal 

dan sistem akan mampu menghasilkan pola asuh tersebut.  

e. Rancang sistem dan Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan sistem yang dibuat untuk 

user, sehingga user dapat mengetahui pola asuhnya terhadap anak sehingga 

bisa melakukan pengasuhan terhadap anak secara maksimal. 

f. Analisa Hasil  

Pada tahap ini dilakukan analisa dari hasil implementasi yang telah 

dilakukan, yaitu dengan menganalisa pola asuh orang tua pada anak yang 

akan di dapatkan hasil dari sistem dan akan di bandingkan dengan yang 

sudah di peroleh dari pakar. 

g. Penyusunan Laporan dan kesimpulan 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan Tugas Akhir sebagai 

dokumentasi dari pelaksanaan Tugas Akhir yang berisi dasar teori, 

perancangan perangkat lunak, implementasi, dan hasil dari implementasi 

perangkat lunak yang telah dibuat serta kesimpulan dan saran yang 

diperoleh selama pengerjaan Tugas Akhir. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN

 Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dari

sistem klasifikasi tipe pola asuh orang tua pada anak menggunakan

algoritma k-nearest neighbour (KNN), rumusan masalah, tujuan, batasan

masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab  ini  membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan

system. Dasar teori dari literatur dan refrensi yang berkaitan dengan

permasalahan yang diangkat sebgai bahan Tugas Akihir.

3. BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini membahas analisis dan perancangan sistem, analisi sistem

meliputi arsitektur sistem, analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan

non fungsional.

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bab ini memuat implementasi dan pengujian sistem klasifikasi

menggunakan algoritma k-nearest neighbour (KNN), hasil pengujian

aplikasi meliputi scenario pengujian, hasil pengujian dan pengujian

fungsional.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bab penutup, dimana berisi tentang kesimpulan serta analisa

berisi tentang klasifikasi menggunakan algoritma k-nearest neighbour

(KNN), juga berisi tentang saran dari pembuat aplikasi dimana nantinya bisa

menjadi acuan pengembangan.




