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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bola Basket atau Basketball merupakan suatu olahraga yang dimainkan

secara berkelompok terdiri dari dua tim, yang masing-masing tim memiliki jumlah

anggota 5 orang pemain inti dan pemain cadangan maksimal 7 orang, sehingga

setiap tim memiliki maksimal anggota 12 orang, dimana diantara 2 tim ini akan

bertanding untuk mendapatkan poin dengan cara memasukkan bola kedalam

keranjang lawan.

Developmental Basketball League (DBL) merupakan suatu kompetisi liga

basket pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) terbesar yang ada di Indonesia,

Kompetisi liga basket ini berawal pada tahun 2004 yang dilaksanakan pertama kali

di Kota Surabaya yang dahulunya masih di kelola oleh Deteksi, yang mana deteksi

ini sendiri merupakan salah satu bagian dari surat kabar Jawa Pos, dan pada saat ini

liga basket DBL ini sudah sangat berkembang dan telah mengukuhkan liga ini

untuk diadakannya pada 25 Kota 22 Provinsi di seluruh Indonesia hingga Tahun

2016, salah satunya Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru merupakan tuan rumah

untuk diselenggarakannya liga basket di provinsi ini, yang mana untuk Provinsi

Riau liga ini sering disebut dengan DBL Riau Series (DBL Indonesia, 2010) event

ini sendiri ditaja oleh Riau Pos.

Dalam sebuah pertandingan basket tidak hanya strategi, kekompakan dan

kerja sama tim saja yang menjadi penentu kemenangan, penempatan posisi pemain

juga sangat penting, dalam hal ini penempatan posisi pemain yang sesuai dengan

skill dan kemampuan pemain itu sendiri akan membuat pemain secara indiviu dan

tim dapat bermain dengan baik. Karena berdasarkan tanya jawab terahadap pelatih

basket berlisensi T. Reno Saputra (Coach Fourteen Basketball Team) mengatakan

kesalahan penempatan posisi pemain dapat mempengaruhi performa tim, karena

setiap pemain sudah memiliki tugas masing – masing sesuai posisi sehingga jika

tidak pada posisi yang tepat maka offense akan jadi berantakan.
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Terdapat juga permasalahan dalam penempatan posisi pemain pada

kebanyakan pelatih yang mengikuti DBL, berdasarkan hasil wawancara awal

terhadap pihak pelaksana DBL Riau Series atau Kabag EO Riau Pos yang bernama

bapak Irjon Suera penampatan posisi pemain yang dipilih oleh setiap pelatih tidak

sesuai dengan posisinya, karena masih banyak pelatih yang belum dapat menilai

para pemainnya secara objektif ( nilai skill dan kemampuan) pemilihan pemain

hanya berdasarkan penilaian subyektif  ( Team Work, Compusere, Agression,

kreatifitas, Postoning, dan  Marking) setiap pelatih masih memilih posisi

pemainnya hanya mengandalkan insting dan ego dari setiap pemainnya tanpa

didukung dengan adanya data, nilai skill pemain dan karakteristik individual

pemain itu sendiri. Sehingga pada kenyataannya yang telah dilihat kejadian

dilapangan proses penempatan posisi pemain masih menggunakan cara yang

manual yakni dengan metode penempatan pemain hanya menggunakan selembar

kertas berupa form penilaian pemain dan kreteria pemain saja.

Dalam penelitian tugas akhir ini peneliti akan menggunakan Data Mining

untuk menemukan solusi dari masalah yang telah diuraikan diatas, dengan

menggunakan metode Modified k-Nearest Neighbor (Mk-NN) salah satu algoritma

yang menggunakan metode klasifikasi. Klasifikasi itu sendiri adalah suatu proses

menentukan kumpulan pola serta fungsi – fungsi yang mendeskripsikan dan

memisahkan setiap kelas data yang satu dengan yang lainnya, agar dapat digunakan

untuk memprediksi setiap data yang belum memiliki kelas data tertentu. Dimana

Algoritma Modified K-Nearest Neighbor (MK-NN) adalah menempatkan label

kelas data sesuai dengan k divalidasi poin data yang sudah ditetapkan dengan

perhitungan K-Nearest Neighbor (KNN) tertimbang (Hamid Parvin, 2008). Metode

ini diharapkan dapat memberikan nilai akurasi yang tinggi dalam menglasifikasikan

posisi pemain basket pada Event Developmental Basketball League Riau Series.

Penelitian terkait sebelumnya (Ayuningsih, 2015) “Klasifikasi Rumah

Tangga Untuk Penentuan Penerima KPS (Kartu Pelindung Sosial) dengan

Menggunkan Metode Modified K – Nearest Neighbour” didapat nilai akurasi dari

pengklasifikasian sebesar 70,67%. Kemudian penelitian (Halomoan dan Sutrisno,

2014) yang menggunakan metode Modified k-Nearest Neighbour untuk
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implementasi Modified k-Nearest Neighbour dengan otomatisasi nilai k pada

pengklasifikasian penyakit tanaman kedelai dengan tingkat akurasi sebesar 98,83%

dengan nilai k=1. Kemudian penelitian (Kevin Martha Rasepta, 2016) Klasifikasi

Status Gizi Balita Menggunakan Metode Modified K-Nearest Neighbor memiliki

rata-rata tingkat akurasi tertinggi sebesar 90% pada skenario 90:10 dan 80:20

dengan k=1 sampai k=3 dan rata-rata akurasi dari keseluruhan skenario adalah

82,057%, (Jayadi, 2010) Judul Penelitian “Pengaruh latihan Knee Tuck Jump dan

latihan Half Squat Jump terhadap kemampuan Shooting dalam permainan Bola

Basket pada siswa SMA negeri 8 Makassar”. Hasil dari penelitian menunjukan

bahwa ada pengaruh yang sangat besar latihan Knee Tuck Jump terhadap

kemampuan Shooting dengan nilai taraf observasi 95% dan Half Squat Jump

dengan nilai taraf observasi juga 95%. (Annuri, 2014) Judul Penelitian: Hubungan

Daya Ledak Otot Tungkai dan Otot Lengan dengan kemampuan Shooting Atlet

Basket. Koefisien determinasi (r2) yang dipeoleh adalah 0,9938 artinya (0,938 x

100%) = 93,8% kemampuan shooting atlet bola basket UNY ditentukan oleh

kombinasi daya ledak otot tunkai dan otot lengan, sedangkan sisanya 6,2%

ditentukan oleh faktor atau variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

(Hamid Parvin, 2008) Judul penelitian: MK-NN: Modified K – Nearest Neighbour,

membandingkan tingkat akurasi Modified K – Nearest Neighbour dengan K –

Nearest Neighbour dengan k=3, k=5 dan k=7 didapat tingkat akurasi Modified K –

Nearest Neighbour lebih tinggi dibandingkan dengan K – Nearest Neighbour.

(Kriswantoro, 2017) Judul penelitian: Strategi Penempatan Posisi Pemain dalam

Formasi Bola Basket menggunakan Metode Profile Matching. Sistem yang

dibangun dapat menyajikan dan menyediakan pilihan bagi pelatih sebagai sarana

pendukung dalam mengambil suatu keputusan dengan  menggunakan ini. Sistem

yang dibangun menghasilkan data nilai perangkingan tertinggi pemain, untuk

membantu manajer atau pelatih dalam menentukan posisi yang ideal pemain dalam

suatu pertandingan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya metode Modified K-Nearest

Neighbor memiliki nilai akurasi yang cukup tinggi, inilah yang menjadi alasan

penulis memilih metode Modified K-Nearest Neighbor sebagai metode yang akan



I-4

digunakan dalam peneitian ini. Berdasarkan dari permasalahan yang dibahas di

atas, maka dilakukan penelitian untuk memklasifikasikan posisi pemain basket

pada Event Developmental Basketball League Riau Series dengan metode Modified

K-Nearest Neighbor (MK-NN). Adapun judul penelitian yang akan dilakukan

adalah, “KLASIFIKASI PENEMPATAN POSISI PEMAIN BASKET

MENGGUNAKAN METODE MODIFIED K-NEAREST NEIGHBOUR (MK-

NN)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka

rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana menerapkan metode Modified K-Nearest Neighbor (MK-NN)

untuk mengklasifikasi posisi pemain basket.

2. Bagaimana pengujian nilai akurasi Modified K-Nearest Neighbor (MK-NN)

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian tidak menyimpang dari rumusan masalah yang

telah ditentukan, maka dibuatlah batasan masalah dari penelitian ini sebagai

berikut:

1. Data yang akan digunakan adalah data yang berasal dari game NBALive

sebanyak 1.500 record, dimana masing – masing posisi memiliki jumlah

data yang sama yaitu 300 record.

2. Nilai kelas data yang dipergunakan dalam proses pengklasifikasian ada  6,

yaitu speed, 3 point, defense, passing, shooting, dribbling.

3. klasifikasi yang dilakukan hanya sebatas posisi pemain basket yaitu Point

Guard, Shooting Guard, Small Forward, Power Forward, Center.

4. Parameter k yang digunakan adalah k = 1 hingga k = 5

5. Perbandingan persentase data latih dan data uji yang dilakukan adalah

60:40, 70:30, 80:20 dan 90:10.
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1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

1. Membangun sebuah sistem yang dapat digunakan untuk membantu

dalam teknik pengklasifikasian penilaian penempatan posisi pemain

basket berdasarkan kemampuan dan skill pemain menggunakan

metode Modified K-Nearest Neighbor (MK-NN).

2. Serta mengukur tingkat akurasi algoritma Modified k-Nearest

Neighbor dalam mengklasifikasi posisi pemain basket.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini dibagi dalam beberapa bagian utama yang

dirincikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang deskripsi umum tugas akhir yang

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini menjelaskan tentang teori-teori umum mengenai Bola

Basket, Data mining, metode Modified K-Nearest Neighbor (MK-

NN).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang metodologi penelitian,

identifikasi masalah, teknik pengumpulan data, analisa algoritma

dan alat bantu dalam penelitian.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Bagian ini berisi tentang analisa data, analisa proses

menggunakan algoritma Modified k-Nearest Neighbor.
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BAB V   IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bagian ini menguraikan mengenai implementasi Modified k-

Nearest Neighbor (MkNN) untuk mengklasifikasikan posisi

pemain basket.

BAB VI PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan hasil penelitian beserta saran-saran

yang berkaitan dengan penelitian ini.


