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BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN
Pada bab ini akan membahas tentang analisa dan perancangan klasifikasi

yang menggunakan metode Modified k-Nearest Neighbor. Perancangan klasifikasi

dianalisa dan dirancang sebagai pondasi untuk membangun sistem klasifikasi

berbasis web. Berikut pembahasannya:

4.1 Analisa Sistem Klasifikasi Posisi Pemain Basket

Sistem klasifikasi penempatan posisi pemain basket dengan menggunakan

metode Modified k- Nearest Neighbor ini memiliki empat proses utama yaitu data

selection, data cleaning, data transformation dan klasifikasi dengan menggunakan

metode Modified k-Nearest Neighbor. Hasil dari model klasifikasi ini akan

digunakan untuk membangun sistem klasifikasi berbasis web.

Sistem menerima inputan berupa data kemampuan atau skill pemain basket.

Kemudian dilakukan preprocessing terhadap data tersebut. Selanjutnya, data diolah

dengan menggunakan metode Modified k-Nearest Neghbour untuk menghasilkan

model klasifikasi. Hasil klasifikasi ini nantinya akan dievaluasi untuk menentukan

tingkat keakuratan klasifikasi dengan metode Modified k-Nearest Neghbour dalam

mengklasifikasi penempatan posisi pemain basket.

Untuk lebih jelasnya, setiap langkah dari analisa sistem ini akan dijelaskan

dalam sub-bab di bawah ini.

4.1.1 Analisa Kebutuhan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data game basket NBALive

sebanyak 1.500 record dimana tiap posisi memiliki jumlah data sebnanyak 300

record. Data diambil pada www.nbalive.gg dan di input ke Microsoft Excel.

Parameter yang digunakan sebanyak 8 attribut.

Adapun data yang diamabil pada database game basket NBALive adalah

data kemampuan pemain. Data kemampuan pemain yang digunakan pada
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penelitian ini hanya Speed, 3pointer, Defense, Dribbling, Shooting, Passing.

Berikut gambar 4.1 data kemampuan pemain dalam bentuk gambar screenshot.

Gambar 4.1 Data Kemampuan pemain Basket
Data–data pemain basket diatas selanjutnya di rekapitulasi di Microsoft

Excel.  Berikut dibawah ini tabel attribut kemampuan pemain basket.

Tabel 4.1 Tabel Attribut Kemampaun Pemain Basket
Attribut Keterngan Isi Data Type Data

Nama Nama pemain basket Text

Posisi Posisi pemain basket Text

Speed Kecepatan pemain Numerik

3 point Kemampuan

melakukan tembakan

3 poin atau tembakan

dari luar zona aman

Numerik

Defense Kemampuan pemain

dalam bertahan

Numerik

Dribbling Kemampuan pemain

dalam mengolah bola

Numerik

Shooting Kemampuan pemain

dalam melakukan

tembakan ke arah ring

Numerik
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Passing Kemampuan dalam

melakukan operan

bola kepada teman

satu team.

Numerik

4.2 Tahapan Data Mining

Pada tahap ini dilakukan tahapan KDD (Knowledge Discovery in

Database) yaitu selection, cleaning, transformation dan mengklasifikasikan data

pemain basket dengan metode Modified k- Nearest Neighbour. Adapun tahapannya

sebagai berikut:

4.2.1 Seleksi Data

Tahapan ini perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam

KDD dimulai. Pada tahapan ini kita memilih data yang diperlukan untuk

pengolahan data mining. Tahapan ini sangat perlu dilakukan sebelum melakukan

pengolahan data mining, semua attribut diseleksi dan dipilih attribut yang akan

dipakai dalam pengklasifikasian penempatan posisi pemain basket, attribut yang

tidak digunakan dihapus. Data yang digunakan nama pemain, posisi pemain, speed,

3 point, defender, passing, shooting, dribbling. Di dalam penelitian ini hanya

menggunakan 6 variabel dari sekitar 30 variabel yang tersedia di dalam data base

game NBA Live, ini di karnakan penulis hanya menggunakan variabel – variabel

yang menjadi teknik dasar dalam permainan basket saja.

4.2.2 Preprosessing Data (Pembersihan Data)

Pada tahap ini dilakukan pembersihan data apabila ada data yang missing

values (data yang kosong), data outlier atau data yang berlebihan dari data- data

yang ada dan data ganda. Pada penelitian ini tidak menggunakan tahap data

cleaning karena data yang digunakan untuk penelitian ini tidak memiliki missing

value.
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4.2.3 Transformasi Data

Pada tahap ini dilakukan transformasi data yaitu mengubah tipe data dari

text menjadi numerik, tujuannya supaya data kemampuan basket dapat diolah

dengan algoritma Modified k-Nears Neighbour. Data yang di tansformasi pada

penelitian ini adalah posisi pemain terdapat lima posisi pemin yang ditransformasi

seperti tabel 4.2 berikut.

Tabel 4. 2 Normalisasi Untuk Posisi Pemain
Posisi Pemain Normalisasi

Point Guard 0

Shooting Guard 1

Small Forward 2

Power Forward 3

Center 4

4.2.4 Analisa Modified K-Nearst Neighbour

Analisa algoritma Mk-nn ini dilakukan setelah melalui tahapan selection,

cleaning dan transformation. Pada tahap ini dilakukan penghitungan euclidean

antar data latih, menentukan dan menghitung validitas dan Weight Voting. Untuk

lebih jelas dapat dilihat pada flowchart dibawah ini gambar 4.2
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Gambar 4.2 Flowchart tahapan algortima Modified K- Nearst Neighbour
Flowchart di atas adalah tahapan yang dilakukan untuk mengolah data dengan

algortima Modified K-Nearst Neighbour. Berikut penjelasan dari flowchart di atas.

a. Pembagian data latih dan data uji

 Data latih adalah semua data pemain basket yang telah melalui tahapan

KDD yaitu seleksi, cleaning dan transformasi. Seperti pada tabel 4.3

Tabel 4.3 Tabel Data latih
No NAMA POS SPEED 3 POINTER DEFENSE DRIBBLING SHOOTING PASSING

1 Steph Curry 0 94 97 79 97 87 94

2 Kyrie Irving 0 95 95 75 99 91 96

3 Steph Curry 0 95 97 81 98 88 94

4 Gary Payton 0 94 84 96 96 76 98

5 Jamal Crawford 0 93 95 88 99 92 93

6 Lonzo Ball 0 96 92 88 97 94 99

7 Kemba Walker 0 94 85 79 96 84 92

8 Magic Johnson 0 94 71 86 97 89 96

9 Isiah Thomas 0 96 80 80 97 74 96

10 Russell Westbrook 0 95 83 86 92 94 91

11 Chris Paul 0 93 91 75 96 78 98

12 Damian Lillard 0 90 90 76 90 90 90
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 Data uji adalah datap yang akan diprediksi dengan data latih yang telah ada.

Tabel 4.4 Tabel Data Uji
1 Jerry West 0 89 88 71 97 71 97

2 Magic Johnson 0 91 70 86 95 85 95

3 John Stockton '88 0 89 85 73 96 66 97

Tahap berikutnya adalah melakukan pengolahan data latih dan uji dengan

menggunakan algoritma Modified K- Nearst Neigbour seperti Euclidean, validitas

dan Weight Voting. Pada penelitian ini pengujian dengan menggunakan metode mk-

nn dilakukan satu persatu pada setiap posisi. Akan ada lima pengujian dengan

mengunakan perulangan yang sama pada tiap posisi.

b. Euclidean antar data latih yaitu mencari jarak terdekat antara data satu

dengan data yang lain. Perhitungan dilakukan dengan persamaan 2.2.

Berikut contoh perhitungan Euclidean antar data latih

1. Mencari Euclidean data 1 dengan 2( , )( ℎ , ℎ ) = ∑ ( − )
(1,2) = (94 − 95) + (97 − 95) + (79 − 75) + (97 − 99) +(87 − 91) + (46 − 96)

= 6,708204

2. Mencari Euclidean data 1 dengan 3

(1,3) = (94 − 95) + (97 − 97) + (79 − 81) + (97 − 98) +(87 − 88) + (94 − 94)
= 2,645751

3. Mencari Euclidean data 1 dengan 4

(1,4) = (94 − 94) + (97 − 84) + (79 − 96) + (97 − 96) +(87 − 76) + (94 − 98)
= 24,41311

4. Mencari Euclidean data 1 dengan 5

(1,5) = (94 − 93) + (97 − 95) + (79 − 88) + (97 − 99) +(87 − 92) + (94 − 93)
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= 10,77033

5. Mencari Euclidean data 1 dengan 6

(1,6) = (94 − 96) + (97 − 92) + (79 − 88) + (97 − 97) +(87 − 94) + (94 − 99)
= 13,56466

6. Mencari Euclidean data 1 dengan 7

(1,7) = (94 − 94) + (97 − 85) + (79 − 79) + (97 − 96) +(87 − 84) + (94 − 92)
= 12,56981

7. Mencari Euclidean data 1 dengan 8

(1,8) = (94 − 94) + (97 − 71) + (79 − 86) + (97 − 97) +(87 − 89) + (94 − 96)
= 27,07397

Pencarian jarak Euclidean seperti di atas dilanjutkan pada keseluruhan data

latih agar mendapat jarak terdekat dari data yang dicari. Adapun Euclidean data

latih dapat dilihat pada table 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5 Euclidean antar data latih
D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 0

2 6,708204 0

3 2,645751 7,348469 0

4 24,41311 28,30194 23,64318 0

5 10,77033 13,52775 8,660254 21,81742 0

6 13,56466 14,17745 11,7047 21,40093 7,874008 0

7 12,56981 13,82027 13,15295 19,74842 16 16,8523 0

8 27,07397 26,57066 26,60827 21,04757 24,55606 21,97726 16,94107 0

9 21,61018 23,32381 22,18107 26,60827 25,19921 24,83948 12,12436 18,60108 0

10 18,13836 18,65476 17,37815 22,15852 14,45683 13,22876 13,0767 14,8324 22,27106 0

11 12,28821 14,21267 14 22,2486 20,37155 20,90454 11,18034 25,45584 13,2665 22,58318 0

12 12,16553 13 13,52775 27,34959 16,49242 18,1659 11,22497 23,72762 22,2036 13,96424 15,96872 0
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c. Menghitung validitas antar data latih

Untuk menghitung validitas dari data pada data latih, tetangga terdekatnya

perlu dipertimbangkan. Di antara tetangga terdekat dengan data, validitas

digunakan untuk menghitung jumlah titik dengan label yang sama untuk data

tersebut. Menghitung validitas antar data latih menggunakan persamaan 2.3 dan

persamaan 2.4 sebelum melakukan perhitungan validitas tentukan k atau jarak

tetangga terdekat terlebih dahulu. pada penelitian ini menggunakan k =3. Berikut

menghitung validitas data dengan mengacu pada data latih pada tabel 4.4(x) = ∑ ( ( ), ( ( ( ))(data ) = ∑ (( (data ), ( data ( . ) ,(( (data ), ( s ( . ) , (( (data ), ( s ( . )(data ) = ∗ (1 + 1 + 1)(data ) = 1

Tabel 4.6 Validitas data latih
data ke validitas

1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1

10 1
11 1
12 1
13 1

Diatas merupakan menghitung validitas data ke- 1 ( ( ) sedangkan( ( ( )) adalah jarak terdekat dengan data ke-1 (bisa dilihat pada tabel 4.5 )

sesuai dengan jumlah nilai k. kemudian banding kan kelas data ke 1 dengan kelas( ( ( )) jika kedua  bernilai sama maka diberi nilai 1 sedangkan jika bernilai

beda diberi nilai 0 (persamaan 2.4)
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d. Menghitung Euclidean data latih dengan data uji

Setelah menghitung Euclidean antar data latih dan menghitung validitas

maka selanjutnya yaitu menghitung Euclidean data uji dengan data latih. Cara

menghitung Euclidean data uji dengan data latih sama dengan menghitung

Euclidean antar data latih yaitu dengan menggunakan persamaan 2.2.( , ℎ ) = ∑ ( − )
Data uji ke 1, data latih ke 1

(1,1) = (72 − 97) + (41 − 86) + (96 − 92) + (52 − 95) +(84 − 91) + (65 − 91)
= 72,38784

Data uji ke 1, data latih ke 2

(1,2) = (72 − 95) + (41 − 95) + (96 − 75) + (52 − 99) +(84 − 91) + (65 − 96)
= 84,29116

Data uji ke 2, data latih ke 1

(2,1) = (91 − 97) + (95 − 86) + (83 − 92) + (91 − 95) +(94 − 91) + (90 − 91)
= 14,96663

Data uji ke 2, data latih ke 2

(2,2) = (91 − 95) + (95 − 95) + (83 − 75) + (91 − 99) +(94 − 91) + (90 − 96)
= 13,74773

Data uji ke 3, data latih ke 1

(3,1) = (88 − 97) + (93 − 86) + (78 − 92) + (93 − 95) +(80 − 91) + (90 − 91)
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= 21,26029

Data uji ke 3, data latih ke 2

(3,2) = (88 − 95) + (93 − 95) + (78 − 75) + (93 − 99) +(80 − 91) + (90 − 96)
= 15,96872

Data uji ke 4, data latih ke 1

(4,1) = (71 − 97) + (90 − 86) + (63 − 92) + (84 − 95) +(64 − 91) + (67 − 91)
= 54,39669

Data uji ke 4, data latih ke 2

(4,2) = (71 − 95) + (90 − 95) + (63 − 75) + (84 − 99) +(64 − 91) + (67 − 96)
= 50,39841

Perhitungan diatas adalah perhitungan manual untuk mencari Euclidean

data uji dengan data latih dengan menggunakan persamaan 2.3. Adapun hasil dari

perhitungan eculidean data latih dengan data uji sebagai berikut.

Tabel 4.7 Euclidean data latih dengan data uji
data 1 data 2 data 3
20,85665 28,21347 25,6125
22,49444 28,5482 27,83882
22,71563 28,08914 27,22132
26,32489 19,89975 25,6125

28,5482 26,49528 32,28002
29,78255 24,77902 33,34666
17,11724 17,14643 20,24846
29,39388 5,567764 30,34798
14,28286 16,94107 13,74773

29,5973 17,05872 32,32646
9,591663 25 14,17745
22,11334 24 26,38181

a. Menghitung Weight Voting

Pada tahap ini adalah tahap untuk menentukan kelas dari data uji.

Perhitungannya berasal dari jarak Euclidean data uji dengan latih dan validitas.
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Perhitungan Weight Voting dilakukan dengan persamaan 2.6 dengan mengacu pada

tabel 4.6 dan tabel 4.7.Berikut perhitungan manual untuk menghitung nilai Weight

VotingW( ) = ( ) ∗ 1+ 0,5W(datauji1) = validitas data ke 1 ∗ 1d(data uji, data latih)+ 0,5
Setelah mendapatkan hasil Weight Voting seperti tabel 4.8 dibawah, maka

dicari nilai terbesar sesuai dengan jumlah k.W(datauji1) = 1 ∗ 120, 85665 + 0,5
= 0,547946W(datauji2, ) = 1 ∗ 128,21347 + 0,5= 0,535444W(datauji3) = 1 ∗ 125,6125 + 0,5
= 0,539043

Perhitungan diatas adalah untuk perhitungan manual untuk mendapat nilai

Weight Voting. Adapun tabel hasil perhitungan Weight Voting sebagai berikut.

Tabel 4.8 Hasil Weight Voting
data 1 data 2 data 3
0,547946 0,535444 0,539043
0,544455 0,535028 0,535921
0,544023 0,535601 0,536736
0,537987 0,550252 0,539043
0,535028 0,537743 0,530979
0,533577 0,540357 0,529988
0,558421 0,558321 0,549386
0,534021 0,679605 0,532951
0,570014 0,559028 0,572739
0,533787 0,558621 0,530934
0,604257 0,54 0,570535
0,545222 0,541667 0,537905
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Dari tabel 4.8 diatas adalah hasil perhitungan Weight Voting dengan

menggunakan persamaan 2.6.selanjutnya untuk menentukan kelas dari data uji,

dilakukan pengurutan dari terbesar ke yang terkecil. Dari tabel weight voting diatas

terlihat hanya tabel ke 10 yang memiliki nilai, ini terjadi karena sebaran data terlalu

banyak sedangkan data latih yang digunakan terlalu sedikit, sehingga hasil prediksi

juga memiliki persentase yang kecil. Ini berguna untuk mendapatkan nilai terbesar

sesuai dengan jumlah k.

b. Menentukan kelas data uji dengan berdasarkan nilai k

Untuk menentukan kelas data uji, tentukan terlebih dahulu jumlah k

misalnya k=3, ambil nilai Weight Voting terbesar paling atas setelah nilai Weight

Voting di urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Adapun 3 nilai Weight Voting

terbesar yang telah diurutkan sesuai dengan tabel 4.9.

Tabel 4.9 Nilai Weight Voting yang telah diurutkan
data 1 data 2 data 3
0,604257 0,679605 0,572739
0,570014 0,559028 0,570535
0,558421 0,558621 0,549386
0,547946 0,558321 0,539043
0,545222 0,550252 0,539043
0,544455 0,541667 0,537905
0,544023 0,540357 0,536736
0,537987 0,54 0,535921
0,535028 0,537743 0,532951
0,534021 0,535601 0,530979
0,533787 0,535444 0,530934
0,533577 0,535028 0,529988

Setelah hasil k tertinggi dari Weight Voting didapat, maka cari kelas dari

setiap data Weight Voting tertinggi. Kelas asli dari Weight Voting dan mayoritasnya

dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini:

Tabel 4.10 Nilai Weight Voting yang telah diurutkan
No Wv data uji 1 Wv data uji 2 Wv data uji 3

1 1 1 1
2 1 1 1
3 1 1 1

mayoritas 1 1 1
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Setelah didapat mayoritas kelas maka selanjutnya membandingkan kelas

data uji dengan nilai mayoritas. Maka akan didapat akurasi dari data yang di uji

dengan nilai mayoritas atau kelas yang diprediksi.

Berikut tabel 4.11 hasil klasifikasi dari perbandingan data yang di uji

dengan kelas yang diprediksi.

Tabel 4.11 Kelas asli dari Weight Voting dan mayoritasnya
Kelas data uji Nilai mayoritas Prediksi

1 1 Benar
1 1 Benar
1 1 Benar

4.3 Analisa dan Perancangan

Pada tahap ini dilakukan Analisa dan perancangan pada sistem prediksi

putusan hakim pengadilan tinggi yaitu meliputi Contex Diagram, data flow

diagram (DFD), flowchart dan entitas relation diagram.

4.3.1 Context Diagram

Context Diagram adalah gambaran aliran fungsional dalam sebuah proses

pada sistem.

Gambar 4.3 Contex Diagram
Pada gambar di atas adalah alur dari dua entitas dengan sistem. Yaitu

administrator, User dan sistem. Administrator berwenang memasukkan data

penelitian, data hak akses, data latih, data uji dan jumlah nilai k ke sistem.

Administror melihat data penelitian, data latih dan data uji dari sistem. User

memasukkan data – data prediksi ke sistem dan User dapat melihat hasil prediksi

dari sistem.
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4.3.2 Flowchart

Flowchart dibawah ini menggambarkan urutan – urutan proses antara User,

admin dengan sistem klasifikasi penempatan posisi pemain basket.

Gambar 4. 4 Flowchart Sistem klasifikasi penempatan posisi pemain basket
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4.3.3 Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) sering digunakan untuk menggambarkan suatu

sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika.

1. Data Flow Diagram (DFD) level 1

Di bawah ini merupakan gambar 4.5 DFD level 1 dari sistem klasifikasi

penempatan posisi pemain basket.

Gambar 4.5 Data Flow Diagram (DFD) level 1
Pada tabel 4.12 dibawah ini adalah proses DFD Level 1. Terdapat 3 (tiga)

proses pengelolaan yaitu hak akses, pengelolaan data, pengelolaan pengujian.

Tabel 4.12 Proses DFD Level 1
No Nama Proses Deskripsi

1. Pengelolaan Hak Akses

atau Login

Proses pengelolaan data pengguna yang

berhak menggunakan sistem.

2. Pengelolaan Data Proses data latih dan normalisasi/tanpa

normalisasi.
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No Nama Proses Deskripsi

3. Pengelolaan Pengujian Proses pengeloaan pengujian akurasi sistem

dengan menggunakan confussion matrix

Pada DFD level 1 ada 3 proses yaitu proses Login, Pengelolaan Data dan

Pengujian. Berikut tabel 4.13.

Tabel 4.13 Alur proses DFD level 1
No Proses Deskripsi

1 Login -Admin menginput Username dan password ke system.

-sistem memproses Username dan password dengan

mengecek data admin di database.

- Jika Username dan password sama di database, maka

login sukses

-jika Username dan password tidak sama di database

maka login gagal.

2 Proses Data -admin menginput data pemain basket ke sistem.

-sistem akan memproses data pemain basket dan

menyimpan di database.

-admin dapat melihat data pemain basket, data yang

telah diseleksi, cleaning, transformasi dan normalisasi.

3 Pengujian

admin

-admin menginput pembagian data latih dan data uji

serta menginput jumlah nilai k.

-sistem memproses data pemain basket dengan

menampilkan data latih dan data uji.

-admin melihat tabel data latih dan data uji.

-admin melakukan perhitungan akurasi pada data uji.

-sistem memproses dan menampilkan akurasi.

4. Pengujian User - User menginput data uji.

-sistem memproses data uji dan menampilkan hasil

prediksi.
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No Proses Deskripsi

- User melihat hasil prediksi

-sistem menyimpan hasil prediksi menjadi data latih.

2. Data Flow Diagram (DFD) level 2

Di bawah ini merupakan gambar 4.6 DFD level 2 dari sistem klasifikasi

penempatan posisi pemain basket.

Gambar 4.6 Data Flow Diagram (DFD) level 2

Pada tabel 4.14 dibawah ini adalah proses DFD Level 2. Terdapat 4 (empat)

proses yaitu pengelolaan klasifikasi dan pengelolaan klasifikasi normalisasi.

Tabel 4.14 Proses DFD Level 2
No Nama Proses Deskripsi

1. Data pemain basket Pengimputan data pemain basket atau data

latih oleh admin

2. Data selection Proses seleksi data oleh sistem
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No Nama Proses Deskripsi

3. Data cleaning Proses cleaning data oleh sistem

4. Data transformasi Proses transformasi data oleh sistem

Pada DFD level 2 ada 4 proses yaitu data pemain basket, selection data,

cleaning data dan data transformation.

Tabel 4.15 Alur proses DFD level 2
No Proses Deskripsi

1 Data pemain basket - admin menginput data pemain basket ke dalam

sistem

-sistem memproses data pemain basket dan

menampilkan data pemain basket.

-admin melihat data pemain basket.

2 Data Selection -admin memilih menu data selection.

-sistem memproses dengan menghapus attribut

yang tidak dipakai.

-admin melihat data pemain basket yang telah

diseleksi.

3 Data Cleaning - Data Cleaning.

-sistem memproses dengan menghapus data yang

ganda.

-admin melihat data pemain basket yang telah

dicleaning.

4 Data Transformation -admin memilih menu data transformasi.

-sistem akan memproses dengan merubah data text

menjadi numerik.

-admin melihat data pemain basket yang telah

ditransformasi.
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3. Data Flow Diagram (DFD) level 3

Di bawah ini merupakan gambar 4.7 DFD level 3 dari sistem klasifikasi

penempatan posisi pemain basket.

Gambar 4.7 DFD level 3

Pada DFD level 3 ada 2 proses yaitu data latih dan uji.

Tabel 4.16 Alur proses DFD level 3
No Proses Deskripsi

1 Pemrosesan Data latih - admin input data latih dan nilai k

- sistem mengolah data pemain basket yang ada di

database untuk memproses data latih kemudian

menampilkan data latih dan validitas

-admin melihat data latih dan validitas

-sistem menyimpan data latih dan validitas ke

database.

2 Pemrosesan Data uji -admin menginput data uji

-sistem memproses data pemain basket yang ada

di database untuk menampilkan  data uji
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No Proses Deskripsi

-admin melihat data hasil klasifikasi data uji.

-Selanjutnya User menginput data uji.

-sistem memproses data uji dan menampilkan hasil

klasifikasi.

-User melihat hasil klasifikasi.

-sistem memnyimpan hasil klasifikasi kedalam

tabel data pemain basket sebagai data

pembelajaran baru.

4.3.4 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD adalah alur untuk menunjukkan entitas – entitas yang berhubungan

dengan sistem dan relasi antar entitas.

Gambar 4.7 Entity Relationship Diagram (ERD)

Keterangan dari Entity Relational Diagram (ERD) sistem klasifikasi

penemptan posisi pemain basket pada gambar 4.17.

Tabel 4.17 Entity Relational Diagram
No Nama Deskripsi Atribut Primary Key

1 User Untuk

menyimpan

- Username

- Password

Username
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No Nama Deskripsi Atribut Primary Key

hak akses

User

(admin)

2 Data Untuk

menyimpan

data

pemain

basket

- id_data

- nama pemain

- kelas

- no punngung

- tempat tgl lahir

- posisi

- alamat

- speed

- 3 pointer

- Defends

- Dribbling

- Passing

- Shooting

- id_data

3 Pengujian Tabel

untuk

menyimpan

pembagian

data latih

uji dan nilai

k

- id

- pe

- k

- id

3 Latih Tabel

untuk

menyimpan

data latih

- id_latih

- nama pemain

- posisi

- speed

- 3 pointer

- Defends

- id_latih
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No Nama Deskripsi Atribut Primary Key

- Dribbling

- Passing

- Shooting

- validitas

4 Uji Tabel

untuk

menyimpan

data uji

- id_uji

- nama

- posisi

- speed

- 3 pointer

- Defends

- Dribbling

- Passing

- Shooting

- prediksi

- id_uji

4.4 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data dilakukan sebelum pembuatan sistem klasifikasi

penempatan posisi pemain basket.

4.4.1 Tabel User

Nama tabel : User

Primary key : Username

Penjelasan : Berisi data User yang berhak mengakses system.

Tabel 4. 18 Tabel User

No Nama

Tipe Dan

Panjang

Data

Null Keterangan

1. Username Varchar (30) Not  Null Primary key

2. Password Varchar (30) Not  Null

4.4.2 Tabel Data Pemain

Nama tabel : Pemain
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Primary key : id_pemain

Penjelasan : Berisi data – data pemain baru yang akan di klasfikasi posisinya.

Tabel 4.19 Tabel Pemain

No Nama Kolom

Tipe Dan

Panjang

Data

Null Keterangan

1 Id_pemain Int(11) Auto_increment Primery key

2 Nama Varchar(100) Not  Null

3 Kelas Varchar(10) Not  Null

4 Tanggal_lahir Varchar(20) Not  Null

5 No_punggung Varchar (2) Not  Null

6 Posisi Varchar (20) Not  Null

7 Shooting Int (3) Not  Null

8 Dribbling Int (3) Not  Null

9 Passing Int (3) Not  Null

10 Defends Int (3) Not  Null

11 3pointer Int (3) Not  Null

12 Speed Int (3) Not  Null

4.4.3 Tabel Data Latih

Nama tabel : latih

Primary key : id_latih

Penjelasan : Berisi data latih dari data pemain basket

Tabel 4.20 Tabel data latih

No Nama Kolom
Tipe Dan

Panjang Data
Null Keterangan

1 id_latih int(11) Not  Null Primery key

2. Id_data int(11) Not  Null Foreign key

3 Nama Pemain Varchar (50) Not  Null

4 Posisi Varchar (10) Not  Null

5 Speed Int (3) Not  Null
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No Nama Kolom
Tipe Dan

Panjang Data
Null Keterangan

6 3 pointer Int (3) Not  Null

7 Defender Int (3) Not  Null

8 Dribbling Int (3) Not  Null

9. Passing Int (3) Not  Null

10. Shooting Int (3 Not  Null

4.4.4 Tabel Pengujian

Nama tabel : pengujian

Primary key : id

Penjelasan : Berisi pembagian data latih dan data uji serta nilai k

Tabel 4.21 Pembagian data latih data uji dan nilai k

No Nama Kolom
Tipe Dan

Panjang Data
Null Keterangan

1 Id int(11) Not  Null Primery key

2. Pe Varchar(10) Not  Null

3 K int (11) Not  Null

4.4.5 Tabel Uji

Nama tabel : uji

Primary key : id_uji

Penjelasan : Berisi data uji dari data pemain basket.

Tabel 4.22 Tabel data uji

No Nama Kolom
Tipe Dan

Panjang Data
Null Keterangan

1 id_uji int(11) Not  Null Primery key

2. Id_data int(11) Not  Null Foreign key

3. Nama Pemain Varchar (50) Not  Null

4 Posisi Varchar (10) Not  Null

5 Speed Int (3) Not  Null

6 3 pointer Int (3) Not  Null
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No Nama Kolom
Tipe Dan

Panjang Data
Null Keterangan

7 Defender Int (3) Not  Null

8 Dribbling Int (3) Not  Null

9. Passing Int (3) Not  Null

10. Shooting Int (3) No Null

4.5 Perancangan Struktur Menu

Perancangan struktur menu merupakan gambaran hubungan antara suatu

tampilan dengan tampilan lainnya. Dengan adanya menu berarti memudahkan

pengguna dalam menjalankan sistem. Struktur menu pada sistem dengan akses

admin terdiri dari home, User, data pemain basket, seleksi data, cleaning data,

transformasi data, data pengujian, data latih dan data uji. Rancangan struktur menu

dengan akses admin dapat dilihat pada gambar 4.8 di bawah.

Gambar 4.8 Struktur menu Admin
Struktur menu pada sistem dengan akses User terdiri dari Home, klasifikasi,

admin. Rancangan struktur menu dengan akses User dapat dilihat pada gambar 4.9

di bawah.
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Gambar 4.9 Struktur Menu User

4.6 Perancangan Antarmuka (Interface)

Antar muka (Interface) adalah sebuah sarana pengembangan sistem yang

digunakan untuk membuat komunikasi dan penyampaian informasi lebih mudah

dimengerti, konsisten antara sistem dengan User. Interface meliputi tampilan yang

baik, mudah dipahami dan tombol-tombol yang familiar dan friendly.

4.6.1 Perancangan Halaman Login

Halaman login ini berisikan username dan password yang harus diisi oleh

calon user untuk dapat masuk ke dalam sistem. Perancangan halaman login dapat

dilihat pada Gambar 4.10

Gambar 4.10 Gambar Menu Login
Jika admin melakukan login maka akan menampilkan beranda yang

berisikan informasi mengenai fungsi menu - menu pada halaman admin
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Gambar 4.11 Perancangan Beranda Admin

4.6.2 Perancangan Halaman User

Pada akses User terdapat menu klasifikasi, yaitu menu untuk klasifikasi

dimana posisi yang tepat untuk User tersebut. User diminta untuk memasukkan

data – datanya.

Gambar 4.12 Gambar Pengujian User
Setelah User mengisi form data pemain kemudian mengklik tombol

klasifikasi maka sistem akan memproses dan menampilkan hasil klasifikasi seperti

gambar 4.13 berikut ini:
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Gambar 4. 13 Gambar Hasil Klasifikasi

4.6.3 Perancangan Halaman Data Pemain

Halaman data pemain basket hanya bias diakses oleh admin. Halaman ini

berfungsi untuk menguplod file data pemain basket dan penambahan data jika

diperlukan.

Gambar 4.14 Gambar Perancangan Data Pemain

4.6.4 Perancangan Halaman Pengujian

Halaman ini berfungsi untuk melihat keakuratan dalam memprediksi

penempatan posisi pemain basket dengan metode Modified K-Nearst Neighbour.
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Pada halaman ini admin diminta untuk memasukkan pembagian data latih dan data

uji serta memasukkan jumlah nilai k. Berikut halaman antarmuka pengujian sistem

klasifikasi penempatan posisi pemain basket dengan metode Modified K- nearst

Neighbour.

Gambar 4.15 Gambar Perancangan Pengujian

4.6.5 Perancangan Halaman Data Uji

Halaman ini menampilkan data uji yang di ambil dari data pemain basket

setelah dilakukan pembagian data latih dan data uji. Jika posisi dengan prediksi

bernilai sama maka akan menampilkan tanda ceklis sedangkan jika posisi dan

prediksi bernilai beda maka akan menampilkan tanda silang.
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Gambar 4.16 Gambar Perancangan Data Uji

4.6.6 Perancangan Halaman Data Latih

Halaman ini menampilkan data latih yang di ambil dari data pemain basket

setelah dilakukan pembagian data latih dan data uji.

Gambar 4.17 Gambar Perancangan Pembagian Data Latih dan Uji
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Gambar 4.18 Gambar perancangan data latih


