
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu satuan pen-

didikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pen-
didikan menengah. Pada SMK, siswa-siswi dibagi dalam beberapa jurusan. Pen-
jurusan siswa bertujuan memfokuskan siswa untuk mengembangkan kemampuan
dan minat yang dimiliki dalam bidang tertentu (Saleh, 2017). Strategi ini diharap-
kan dapat memaksimalkan potensi dan bakat siswa sehingga akan memaksimalkan
nilai akademisnya (Khasanah, 2016). Penjurusan siswa menjadi bagian penting dan
harus setepat mungkin. Hal ini dikarenakan dengan memilih jurusan yang tepat, ma-
ka mata pelajaran yang diambil akan sesuai dengan minat dan kemampuan siswa.
Selain itu penentuan jurusan akan berdampak terhadap kegiatan akademik selan-
jutnya dan mempengaruhi pemilihan bidang ilmu atau studi bagi siswa-siswi yang
ingin melanjutkan ke perguruan tinggi nantinya (Saleh, 2017).

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Benai awalnya bernama
SMK Yayasan Pendidikan Islam Muttaqin (YPIM) yang berdiri pada tahun 2000.
Kemudian, diresmikan menjadi SMKN 1 Benai pada 14 Agustus 2005. SMK ini
telah memiliki 2.326 alumni. Saat ini, SMKN 1 Benai memiliki 48 orang guru, 670
siswa, 17 kelas belajar, 3 labor, dan 1 perpustakaan. SMK ini memiliki tiga jurusan,
yaitu akuntansi, teknik komputer dan jaringan (TKJ) dan pemasaran. SMKN 1 Be-
nai merupakan salah satu SMK yang cukup populer di Kabupaten Kuantan Singingi
dan memiliki banyak prestasi baik di bidang akademik, seni dan olahraga sehing-
ga memberikan tingkat kepercayaan orang tua dalam memilih SMKN 1 Benai bagi
anak-anaknya. Dengan tingkat popularitas yang tinggi, banyak calon siswa setiap
tahunnya yang mendaftar di SMKN 1 Benai berkisar 400-500an siswa/i. Namun
sekolah hanya mampu memberikan kuota penerimaan siswa baru sekitar 300. Oleh
karena itu sekolah perlu melakukan penyeleksian penerimaan siswa baru dengan
tepat.

Penentuan jurusan di SMKN 1 Benai dilakukan saat calon siswa melakukan
pendaftaran. Terdapat dua jalur pendaftaran yaitu jalur undangan dan jalur tes.
Calon siswa diberikan angket untuk memilih 2 jurusan dan mengumpulkan per-
syaratan pendaftaran ke panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB). Bagian P-
PDB merekap data tersebut dalam format microsoft excel. Kemudian pengelom-
pokkan data siswa berdasarkan jurusan pertama yang dipilih untuk selanjutnya di-
lakukan perangkingan terhadap nilai calon siswa. Bagian PPDB akan meranking



nilai siswa berdasarkan rata-rata nilai UN dikali 50% dan rata rata nilai rapor Seko-
lah Menengah Pertama (SMP) dikali 50%. Kemudian dilakukan penentuan jurusan
berdasarkan nilai ranking, kuota jurusan yang dipilih dan jurusan pertama yang di-
pilih. Namun jika kuota untuk pilihan jurusan pertama penuh dilihat lagi pilihan
kedua calon siswa, jika pilihan jurusan kedua masih memiliki kuota maka calon
siswa akan ditetapkan pada jurusan tersebut. Tetapi jika kedua kuota penuh maka
calon siswa tidak diterima di SMKN 1 Benai.

Penempatan jurusan siswa yang tidak sesuai mengakibatkan siswa kesuli-
tan dalam mengikuti mata pelajaran, sehingga tidak maksimalnya nilai akademik
yang didapat oleh siswa. Berdasarkan observasi pada rapor siswa kelas XII terdapat
40% siswa yang nilai akademik rendah pada mata pelajaran peminatan. Selain itu
banyaknya data peminatan jurusan siswa baru dan proses pengelompokan data calon
siswa berdasarkan jurusan pertama yang dipilih kemudian melakukan perangkingan
menghabiskan waktu dan sumber daya, ketelitian dalam menginputkan data ke file
microsoft excel dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasil
penentuan jurusan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Tugas Akhir ini membuat mo-
del klasifikasi jurusan siswa menggunakan metode Naive Bayes Classifier (NBC).
NBC merupakan pengklasifikasian probabilitas sederhana berdasarkan pada teo-
rema bayes. Teorema bayes dikombinasikan dengan Naive yang berarti setiap a-
tribut atau variabel bersifat bebas atau independen (Arifin dan Sasongko, 2018).
Kelebihan NBC adalah algoritma yang sederhana dan cepat, serta memiliki tingkat
akurasi yang tinggi (Syarifah dan Muslim, 2015). NBC telah berhasil digunakan
pada beberapa kasus seperti: penentuan jurusan siswa madrasah aliyah (Ekawati,
2018); dan evaluasi kinerja akademik mahasiswa (Mustafa, Ramadhan, dan Then-
ata, 2018). Perbedaan Tugas Akhir ini dengan peneletian sebelumnya adalah Tugas
Akhir ini melakukan reduksi jumlah atribut menggunakan Metode Korelasi Pearson
dan Metode Chi-square. Selain itu pada Tugas Akhir ini dibangun sebuah aplikasi
berbasis web yang menerapkan model klasifikasi dari algoritma NBC.

Pada Tugas Akhir ini, atribut yang digunakan untuk klasifikasi minat jurusan
siswa yaitu nilai Ujian Nasional (UN), nilai rapor SMP dan minat. Atribut-atribut
ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan panitia PPDB. Karena banyaknya a-
tribut yang digunakan pada penelitian ini, dilakukan seleksi atribut dengan meng-
gunakan Metode Korelasi Pearson dan Metode Chi-square. Metode Chi-square di-
gunakan untuk mengetahui hubungan atau perbedaan yang dignifikasn atau tidak
antar variabel. Sedangkan Metode Korelasi Pearson digunakan untuk menganalisis
dalam mengetahui hubungan yang signifikan terhadap suatu variabel yang bernilai
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numerik. Klasifikasi pada SMKN 1 Benai ini berfungsi sebagai analisa dan mem-
bantu dalam menentukan jurusan siswa untuk masa mendatang. Hasil dari klasifi-
kasi dapat membantu SMKN 1 Benai dalam menanggulangi masalah terhadap pe-
nentuan jurusan siswa. Model klasifikasi NBC yang dihasilkan diimplementasikan
ke dalam aplikasi berbasis web. Diruangan pengolahan data terdapat 2 komputer
dan memiliki koneksi internet, sehingga dinilai cocok jika klasifikasi ini diimple-
mentasikan kedalam aplikasi berbasis web. Serta penggunaan komputer dianggap
lebih efisien dan cepat dalam penanganan masalah tersebut, sehingga menghemat
waktu dan sumber daya yang digunakan.

Bersadarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Tugas
Akhir ini membuat model klasifikasi terhadap penjurusan siswa SMKN 1 Benai
menggunakan metode NBC yang akan diimplementasikan dalam sebuah aplikasi
berbasis web untuk mempermudah penentuan jurusan siswa SMKN 1 Benai.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat

ditarik sebuah rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana menyelek-
si aribut dengan menggunakan metode analisis korelasi Pearson dan metode Chi-
square, mengklasifikasi jurusan siswa menggunakan metode NBC, dan mengim-
plementasikan model NBC yang dihasilkan kedalam aplikasi berbasis web.

1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah Tugas Akhir ini adalah:

1. Data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah data peminatan jurusan
siswa tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

2. Atribut yang digunakan untuk klasifikasi penjurusan yaitu, minat siswa, je-
nis kelamin, nilai rapor SMP Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matemati-
ka, Pendidikan Agama, Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Pendidikan
Kewarganegaraan (PKN), Seni Budaya, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Il-
mu Pengetahuan Alam (IPA), Pendidikan Jasmani (Penjas), nilai UN SMP
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matemaika dan IPA.

3. Data yang digunakan berdasarkan parameter keberhasilan siswa selama
melaksanakan pembelajaran lima semester yaitu grafik nilai yang meningkat
dan rata-rata nilai besar sama dengan delapan puluh.

4. Metode klasifikasi yang digunakan adalah Naive Bayes Classifier (NBC).
5. Seleksi atribut menggunakan Metode Analisis Korelasi Pearson dan Metode

Chi-square.
6. Alat bantu yang digunakan untuk membangun model algoritma NBC adalah
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RapidMiner 8.2.
7. Alat bantu yang digunakan untuk menyeleksi atribut adalah SPSS 25.
8. Bahasa pemograman yang akan digunakan adalah PHP.
9. Model pendekatan pengembangan yang digunakan adalah Waterfall yang

dikembangkan oleh (Satzinger dkk., 2010).

1.4 Tujuan
Tujuan Tugas Akhir ini adalah:

1. Mereduksi jumlah atribut dengan menggunakan Metode Korelasi Pearson
dan Metode Chi-square dalam melakukan klasifikasi jurusan siswa.

2. Menggunakan sebuah model klasifikasi NBC berdasarkan atribut yang telah
terpilih.

3. Mengimplementasikan model yang telah dihasilkan kedalam aplikasi berba-
sis web.

1.5 Manfaat
Manfaat Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui atribut yang berpengaruh terhapat penjurusan siswa
berdasarkan metode korelasi Pearson dan metode Chi-square.

2. Mendapatkan model algoritma NBC yang didasarkan pada data training dan
data testing pada klasifikasi penjurusan siswa di SMKN 1 Benai.

3. Mempermudah panitia PPDB menentukan jurusan siswa yang sesuai de-
ngan minat dan kemampuan siswa secara cepat menggunakan aplikasi
berbasis web.

4. Meningkatkan nilai akademis siswa berdasarkan penentuan jurusan yang
sesuai dengan minat dan kemampuan siswa.

1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan adalah sebagai berikut:
BAB 1. PENDAHULUAN
BAB 1 pada Tugas Akhir ini berisi tentang: (1) latar belakang masalah; (2)

rumusan masalah; (3) batasan masalah; (4) tujuan; (5) manfaat; dan (6) sistematika
penulisan.

BAB 2. LANDASAN TEORI
BAB 2 pada Tugas Akhir ini berisi tentang: (1) penjurusan; (2) SMK; (3)

pengertian data mining; (4) tahap-tahap data mining; (5) metode data mining; (6)
konsep klasifikasi; (7) algoritma NBC; (8) pengukuran kinerja klasifikasi; (9) ko-
relasi pearson; (10) Chi-square; (11) system development life cycle; (12) waterfall
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model; (13) metode perancangan OOAD; (14) tools yang digunakan; (15) pengujian
sistem; (16) penelitian terdahulu; (17) SMKN 1 Benai.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
BAB 3 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) perencanaan; (2) tahap anali-

sis; (3) tahap perencanaan; dan (4) tahap implementasi.
BAB 4. ANALISA DAN PERANCANGAN
BAB 4 pada Tugas Akhir ini berisi tentang: (1) analisis; (2) analisis kebu-

tuhan aplikasi; (3) perancanga model klasifikasi NBC; (4) pseudocode algoritma
NBC; (5) perancangan basis data; (6) perancangan Entity Relationship Diagram
(ERD); (7) rancangan struktur menu; dan (8) perancangan antarmuka pengguna.

BAB 5. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB 5 pada Tugas Akhir ini berisi tentang: (1) implementasi (2) implemen-

tasi aplikasi; dan (3) pengujian aplikasi.
BAB 6. PENUTUP
BAB 6 pada Tugas Akhir ini berisi tentang: (1) kesimpulan; dan (2) saran.
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