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2.1 Penjurusan
Jurusan merupakan satu seri materi pendidikan yang telah ditentukan se-

cara teratur sesuai dengan bidangnya. Sistem jurusan di SMK dilakukan pada a-
wal semester 1 kelas X (Sianturi, Tarigan, Rizanti, dan Cahyadi, 2018). Menurut
Daniel (2017), Penjurusan merupakan suatu kegiatan yang meliputi penempatan
atau penyaluran terhadap proses pemilihan program keahlian atau program pen-
gajaran para siswa SMA sederajat. Dalam kegiatan penjurusan, siswa diberikan
kesempatan untuk memilih jurusan yang paling cocok dan sesuai dengan karak-
teristiknya. Ketepatan pemilihan jurusan dapat menentukan keberhasilan belajar
seorang siswa. Adapun tujuan dilaksanakannya penjurusan adalah 1. mengelom-
pokkan para siswa sesuai dengan kecakapannya, kemampuan dan bakat yang re-
latif yang sama satu sama lain, 2. membantu mempersiapkan siswa untuk melan-
jutkan studi ke perguruan tinggi dan memilih pekerjaan di dunia kerja sesuai bidang
dan kemampuannya, 3. membantu memperkokoh keberhasilan dan kecocokan atas
prestasi yang dicapai siswa pada waktu yang mendatang yaitu kelanjutan studi dan
dunia kerja.

2.2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
SMK merupakan satuan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah

atas yang lebih mengutamakan proses peningkatan kemampuan dan kualitas siswa
dalam melakukan jenis pekerjaan tertentu atau bidang tertentu sesuai dengan ju-
rusan. Pendidikan menengah kejuruan lebih mengutamakan persiapan bagi siswa
untuk terjun langsung ke dunia pekerjaan serta mengembangkan sikap profesion-
al dalam diri siswa. Adapun sekolah menengah kejuruan telah menyelenggarakan
program-program atau jurusan pendidikan yang telah disesuaikan dengan jenis-
jenis pekerjaan di lapangan pekerjaan untuk mempermudah siswa dalam melak-
sanakan pekerjaan sesuai bidangnya (Indonesia, 1990).

Adapun beberpa tujuan didirikan pendidikan menengah kejuruan menurut
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, terbagi menjadi tujuan umum dan tu-
juan khusus. Tujuan umum pendidikan menengah kejuruan adalah: (1) untuk
meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha
Esa; (2) untuk memberikan perkembangan terhadap masing-masing potensi yang
dimiliki oleh peserta didikagar menjadi warga Negara yang memiliki akhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab; (3) un-



tuk meningkatkan dan mengembangkan bakat peserta didik agar memiliki wawasan
kebangsaan, memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesi-
a; dan (4) mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap
lingkungan hidup dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan lingkung-
an hidup, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien.

Tujuan khusus pendidikan menengah kejuruan adalah sebagai berikut: (1)
menyiapkan peserta didik agar menjadi pribadi yang produktif, mampu bekerja se-
cara mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja tingkat
menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya; (2)
menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkom-
petensi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional
dalam bidang keahlian yang diminatinya; (3) membekali para peserta didik ter-
hadap ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu mengembangkan diri di
kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih
tinggi; dan (4) membekali peserta didik dengan kompetensi kompetensi yang sesuai
dengan program keahlian yang dipilih (Indonesia, 2003).

2.3 Pengertian Data Mining
Data Mining merupakan proses ataupun kegiatan yang dilakukan untuk

mengumpulkan data yang berukuran besar kemudian melakukan ekstrak data se-
hingga menjadi knowledge atau informasi yang nantinya dapat digunakan (Saleh,
2017; Bustami, 2014). Data mining menggunakan teknik teknik statistik, matem-
atika, kecerdasan dan juga menggunakan machine learning untuk mengelola da-
ta berukuran besar sehingga menjadi informasi atau pengetahuan yang bermanfaat
(Saleh, 2015). Data mining sering juga disebut sebagai Knowledge Discovery in
Database (KDD). KDD merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan proses
pengumpulan, pemakaian data, historis yang digunakan untuk menemukan aturan,
pola dan hubungan dalam data yang berskala besar (Santosa, 2007). Alasan diper-
lukannya penggunaan data mining adalah karena jumlah data yang semakin besar
dapat digunakan untuk menghasilkan informasi dan knowledge yang berguna dan
dapat digunakan pada banyak bidang, mulai dari manajemen bisnis, control predik-
si, kesehatan, dan lain-lain (Han, Kamber, dan Pei, 2012). Perkembangan data
mining terus meningkat secara pesat untuk memaksimalkan kemampuan basis data
(Pereira dan Botvinick, 2011).

Menurut garis besar dalam teknik-teknik data mining terdapat dua metode
pelatihan yang sering digunakan yaitu metode supervised learning dan unsuper-
vised learning, berikut akan dijelakan kedua metode tersebut (Santosa, 2007):
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1. Supervised learning
Merupakan metode pelatihan yang menerapkan proses pelatihan terhadap
data dan harus memiliki guru. Guru disini maksudnya adalah kelas atau
label.

2. Unsupervised learning
Metode ini diterapkan dengan tanpa adanya latihan (training) dan tanpa
menggunakan guru (teacher).

2.4 Tahap tahap Data Mining
Adapun serangkaian proses pada data mining yang bersifat interaktif yaitu

(Fayyad, Piatetsky-Shapiro, Smyth, dan Uthurusamy, 1996):
1. Selection, merupakan tahapan awal pada kegiatan dalam data mining, di-

mana data yang disimpan dalam database tidak akan semuanya yang akan
digunakan, oleh karena itu hanya data yang sesuai dengan kebutuhan saja
yang akan untuk dianalisa dan yang akan diambil dari database.

2. Preprocessing, data yang sudah dipilih kemudian di lakukan pembersihan
(data cleaning) dan integrasi data untuk menggabungkan beberapa data
kedalam database baru yang akan digunakan.

3. Transformation, data penelitian diubah atau digabung kedalam format yang
sesuai untuk diproses di dalam data mining. Transformasi dapat dilakukan
dengan cara berikut:
(a) Smoothing, cara ini digunakan untuk membersihkan data dari noise.
(b) Aggregation, dimana data atribut yang memiliki skala tertentu sehing-

ga menjadi kisaran data yang lebih kecil sehingga sebaran datan tidak
terlalu jauh.

(c) Discretization, dimana nilai-nilai baku atribut numerik diubah men-
jadi data dengan interal label untuk mempermudah dalam penerapan
algritma.

4. Data Mining, proses mining merupakan kegiatan utama saat metode diterap-
kan untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan yang penting dan tersem-
bunyi dari data (Amelia, Luminta, dan Jacobus, 2017; Hairani, Nugraha,
Abdillah, dan Innuddin, 2018). Terdapat berbagai macam dalam data mi-
ning dimana pemilihanya bergantung kepada tujuan dan proses pencarian
pengetahuannya yang bermanfaat nantinya.

5. Evaluasi, merupakan tahapan setelah pencarian mining terhadap suatu da-
ta. Kegiatan ini digunakan untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi pola-
pola atau (patern) yang tersembunyi data yang menarik kedalam knowledge
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based yang telah ditemukan.
6. Knowledge, merupakan kegiatan menggambarkan penyajian berupa yaitu

pengetahahuan mengenai metode yang digunakan untuk memperoleh
pengetahuan yang berguna dan tersembunyi bagi pengguna.

2.5 Metode Data Mining
Data mining memiliki berbagai metode yang dapat digunakan untuk mene-

mukan atau mencari suatu pengetahuan baru. Menurut (Susanto dan Suryadi, 2010),
ada enam kelompok fungsional data mining, yaitu:

1. Deskripsi (description), metode yang memberikan gambaran secara ringkas
mengenai sejumlah data yang berskala besar dan memiliki banyak jenis.

2. Estimasi (estimation), merupakan teknik yang digunakan dalam mem-
peroleh pengetahuan atau pola tersembunyi pada suatu nilai yang belum
dikeahui, minsalnya menerka penghasilan seseorang ketika beberapa infor-
masi mengenai orang tersebut diketahui.

3. Prediksi (prediction), merupakan teknik yang digunakan untuk memperki-
rakan suatu nilai di masa mendatang, minsalnya memprediksi stok barang
tiga tahun kedepan.

4. Klasifikasi (Classification), merupakan proses dalam menemukan suatu mo-
del atau fungsi yang dapat membedakan konsep atau kelas data, dengan tu-
juan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak
diketahui sebelumnya berdasarkan pengalaman masa lalu. Metode ini me-
ngelompokkan pola data yang sama berdasarkan atribut-atribut yang dimi-
liki, data yang diolah cenderung menggunakan data dengan tipe nominal
namun bisa juga menggunakan data dengan tipe numerik. Algoritma seper-
ti Support Vector Machine (SVM), Naı̈ve Bayes Clssifier (NBC), decision
tree, digunakan untuk berbagai macam klasifikasi dan prediksi (Padmavathi
dan Ramanujam, 2015).

5. Pengelompokan (Clustering), teknik yang digunakan untuk melakukan pe-
ngelompokan dalam mengidentifikasi data yang memiliki karakteristik ter-
tentu.

6. Asosiasi (Associations), teknik yang biasa disbut dengan analisis keranjang
pasar dimana fungsi ini dapat mengidentifikasi item-item produk yang ke-
mungkinan dibeli konsumen secara bersamaan dengan produk lain.

2.6 Konsep Klasifikasi
Klasifikais merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menemukan

suatu model atau fungsi yang dapat membedakan konsep atau kelas suatu data
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(Laroussi, 2015). Dengan tujuan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang
labelnya tidak diketahui sebelumnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, kegiatan
klasifikasi akan membentuk suatu model yang akan mampu membedakan data
kedalam kelas-kelas yang berbeda berdasarkan aturan atau fungsi-fungsi tertentu.
Model yang dihasilkan oleh klasifikasi itu sendiri berbeda-beda bisa berupa aturan
”jika-maka”, berupa pohon keputusan, atau berupa formula matematis (Bustami,
2013). Performa pengklasifikasian biasanya diukur dengan menggunakan ketepatan
(Winanta, Oslan, dan Santoso, 2013). Dalam klasifikasi ada dua pekerjaan utama
yang harus dilakukan, adapun kegiatan tersebut yaitu: pembangunan sebuah model
sebagai prototipe untuk disimpan dan digunakan sebagai memori dan penggunaan
model data lain agar diketahui di kelas mana objek data tersebut dalam model data
yang sudah disimpannya pengetahuannya, untuk mengetahui kelas suatu objek atau
data (Prasetyo, 2014).

2.7 Algoritma Naive Bayes Classifier (NBC)
Naive Bayes dikemukakan pertama kali oleh seorang ilmuan Inggris yang

bernama Thomas Bayes (Bustami, 2013; Purnamasari, 2018; Mohammad, Alwa-
da’n, dan Al-Momani, 2018; Mandal, 2017; Naparin, 2016). NBC merupakan
salah satu algoritma dalam teknik data mining yang menerapkan teori Bayes dalam
melakukan klasifikasi suatu objek atau data (Santosa, 2007; Putra, 2018). Naive
Bayes Classifier adalah salah satu metode klasifikasi yan termasuk kedalam teknik
supervised learning sehingga untuk metode NBC ini membutuhkan data awal atau
data latih sebagai pembelajaran untuk menentukan kelas pada data kedepannya
(Arifin dan Sasongko, 2018). Algoritma Naive Bayes adalah algoritma yang meng-
gunakan metode probabilitas dan statistik dalam dapat melakukan prediksi suatu
peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya (Saleh, 2017;
Sabloak, Wijaya, Rahman, dan Arman, 2018). NBC untuk klasifikasi juga menga-
sumsikan bahwa nilai atribut pada suatu kelas tidak bergantung terhadap suatu nilai
atribut lainnya (Kharya dan Soni, 2016; Saleh dan Nasari, 2018). Performa algorit-
ma Naive Bayes yang sangat kompetitif dalam proses klasifikasi walaupun meng-
gunakan asumsi keindependenan atribut atau tidak berkaitan antar atribut (Mustafa
dkk., 2018; Sartika dan Sensuse, 2017; Vijayarani dan Dhayanand, 2015). Ciri-ciri
utama dari algoritma NBC adalah asumsi yang sangat kuat terhadap keindependen-
sian dan masing-masing kondisi atau kejadian (Rahman dan Suryanto, 2017). Dapat
dilihat pada Persamaan 2.1.

10



P(C|X) =
P(X |C)∗P(C)

P(X)
(2.1)

Dimana:
X: Data dengan kelas yang belum diketahui
C: Hipotesis data X merupakan suatu kelas spesifik
P(C|X): Probabilitas hipotesis C berdasar kondisi X (probabilitas posterior)
P(C): Probabilitas hipotesis C (probabilitas prior)
P(X |C): Probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis C
P(X): Probabilitas X

Teorema dapat diaplikasikan pada data dengan ukuran besar serta akurasi
dan kecepatan yang tinggi (Prasetya, 2016) (Kiran dkk., 2018). Untuk menjelaskan
lebih detail algoritma teorema Naive Bayes, perlu diketahui bahwa proses klasifikasi
memerlukan sejumlah petunjuk atau arah untuk menentukan kelas apa yang cocok
bagi sampel data yang di analisis tersebut. Oleh karena itu teorema bayes pada
Persamaan 2.1 disesuaikan menjadi Persamaan 2.2.

P(C|X1...Xn) =
P(C)P(X1...XnV c)

P(X1...Xn)
(2.2)

Dimana Variabel C mempresentasikan sebuah kelas, sementara pada vari-
abel X1...Xn mempresentasikan karakteristik petunjuk yang dibutuhkan untuk
kegiatan klasifikasi atau kriteria. Maka rumus tersebut menjelaskan bahwa peluang
masuknya sebuah sampel karakteristik tertentu dalam kelas C (Posterior) adalah
peluang munculnya kelas C (sebelum masuknya sampel tersebut, seringkali disebut
prior), dikali dengan peluang kemunculan karakteristik-karakteristi sampel dengan
peluang secara global (disebut evidence). Karena itu, Persamaan 2.2 dapat juga
ditulis dengan secara sederhana pada Persamaan 2.3.

Posterior =
Prior ∗Likelihood

Evidence
(2.3)

Nilai Evidence untuk seterusnya selalu tetap untuk setiap kelas pada satu
sampel. Nilai dari posterior tersebut nantinya akan dilakukan perbandingan dengan
nilai-nilai posterior kelas yang lainnya untuk menentukan kelas apakah suatu sapel
akan diklasifikasi. Penjabaran lanjut rumus Bayes tersebut dilakukan dengan men-
jabarkan (C|X1...,Xn) menggunakan aturan perkalian sebagai berikut:

P(C|X1..Xn) = P(C)P(X1..Xn|C)
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P(C)P(X1|C)P(X2...Xn|C,X1)
P(C)P(X1|C)P(X2|C,F1)P(X3...Xn|C,X1,X2)

P(C)P(X1|C)P(X2|C,X1)P(X3...Xn|C,X1,X2,X3)
P(C)P(X1|C)...P(Xn|C,X1,X3, ...Xn−1)

Dapat diketahui bahwa hasil penjabaran diatas tersebut menyebabkan se-
makin banyaknya dan semakin kompleksnya faktor-faktor syara yang akan mem-
pengaruhi nilai probabilitas, yang hampir mustahil untuk dilakukan analisa satu
persatu. Akibatnya, perhitungan tersebut menjadi sulit untuk dilakukan. Disinilah
digunakna asumsi independensi yang sangat tinggi (naif), bahwa masing-masing
kriteria (X1,X2,....Xn) saling bebas (independen) satu sama lain. Dengan asumsi
tersebut, maka berlaku Persamaan 2.4.

P(Pi|Xi) = P(Xi∩X j)
P(X j) = P(Xi)P(X j)

P(X j) = P(Xi)

Untuk i=j, sehingga

P(Xi|C,X j) = P(XiVC) (2.4)

Dari Persamaan 2.4 dapat disimpulkan bahwa asumsi terhadap independen-
si naif tersebut membuat syarat peluang menjadi sederhana, sehingga proses perhi-
tungan menjadi mungkin untuk dilakukan. Selanjutnya penjabaran P(C|X1,...Xn)
dapat disederhanakan menjadi Persamaan 2.5.

P(X2|C)P(X3|C).....

P(C|X1...Xn) = P(X1|C)

P(C|X1...Xn) =
1

∏
n

P(Xi|C) (2.5)

Persamaan 2.5 merupakan model dari algoritma teorema Naive Bayes yang
selanjutnya akan digunakan dalam proses klasifikasi. Untuk melakukan klasifikasi
terhadap data yang memiliki tipe kontinyu atau numeric digunakan rumus Densi-
tas Gauss (Arifianto, Hartadi, dan Novitasari, 2016) (Saleh, 2017). Untuk melihat
rumus Densitas Gauss dapat dilihat pada Persamaan 2.6.

P(Xi = xi|C = c j) =
1√

2.π.σi je
( f i−µ j)2

2.σ2i j
(2.6)

Keterangan:
P: Peluang

12



Xi: Atribut ke i
xi: Nilai atribut ke i
C: Kelas yang dicari
C j: Sub kelas C yang di cari
π: 3,141592654
e: 2,718281828
µ: Mean
σ: Standar deviasi

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung atau mencari nilai rata-
rata hitung (mean) dapat dilihat pada Persamaan 2.7.

µ =
1
n

n

∑
i
(1x1) (2.7)

Keterangan:
µ: Rata rata hitung (mean)
xi: Nilai sampel ke-i
n: Jumlah sampel

Dan persaman untuk menghitung nilai simpangan baku (standar deviasi) da-
pat dilihat pada Persamaan 2.8.

σ =
1

n−1

i

∑
n
(xi−µ)2 (2.8)

Keterangan:
σ: Standar deviasi
x: Nilai x ke-i
µ: Rata rata hitung
n: Jumlah sampel

Naive Bayes merupakan suatu metode yang menggunakan pendekatan pro-
babilitas untuk menghasilkan klasifikasi terhadap suatu kelas data. Metode ini
menggabungkan probabilitas term dengan probabilitas kategori untuk menentukan
kemungkinan kategori berhasil. Dari penjelasan mengenai algoritma Naive Bayes
dapat disimpulkan langkah-langkah pengerjaan Naive Bayes adalah:

Menentukan sejumlah data latih dan data uji yang ingin di lakukan klasi-
fikasikan. Kemudian menghitung nilai P(Ci) yang merupakan probabilitas prior
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untuk setiap sub kelas C yang akan dihasilkan menggunakan Persamaan 2.9.

P(Ci) =
Si
s

(2.9)

Dimana Si adalah jumlah data training dari kategori Ci, dan s adalah jumlah
total data training. Menghitung P(Xi|Ci) yang merupakan probabilitas posterior Xi
dengan syarat C menggunakan Persamaan 2.5. Apabila Xi merupakan data numerik
maka untuk menghitung P(Xi|Ci) menggunakan disribusi gaussian yang terdapat
pada Persamaan 2.6.

Langkah terakhir adalah memaksimalkan nilai P(Xi|Ci).P(Ci) untuk menda-
patkan kelas C yang ingin di klasifikasikan dengan cara menghasilkan P(X|Ci) dan
P(Ci) untuk semua kemungkinan klasifikasi menggunakan Persamaan 2.10.

P(Ci)
n

∏
i=1

P(Xi|Ci) (2.10)

Dengan kata lain, hasil yang diharapkan ke dalam kelas Ci adalah yang
mempunyai P(Xi|Ci)P(Ci) dengan nilai maksimum atau nilai ertinggi dibandingkan
kelas lainnya.

2.8 Pengukuran Kinerja Klasifikasi
Menurut Laroussi (2015) Adapun tujuan dalam melakukan klasifikasi

adalah dengan harapan semua data di klasifikasi dengan benar, namun bukan be-
rarti dataset yang dilakukan klasifikasi akan benar 100% atau tidak ada kesalahan
dalam pengkklasifikasian. Sehingga harus ada pengukuran kinerja terjadap hasil
kinerja pada klasifikasi. Pengujian akurasi dari model yang dihasilkan oleh klasifi-
kasi adalah dengan menghitung akurasi. Untuk menghitung akurasi menggunakan
Persamaan 2.11.

Akurasi =
Jumlah data yang diprediksi benar

total data
(2.11)

2.9 Korelasi Pearson
Analisis Korelasi Pearson merupakan suatu metode yang digunakan untuk

melakukan analisis dalam mengetahui hubungan yang signifikansi antara variabel
satu dengan variabel lainnya dan mengetahui arah hubungan berdasarkan model
yang sudah terbentuk, digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua vari-
abel, atau lebih yang berskala interval (parametrik) di mana SPSS menyebut seba-
gai scale (Sarwono, 2009). Nilai koefisien korelasi [r] berada pada rentang ≤-1 r
≤ 1 Variabel-variabel dinyatakan memiliki hubungan korelasi sangat kuat jika ni-
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lai koefisien korelasinya lebih besar dari 0,5 atau lebih kecil dari -0,5. Jika nilai
koefisien korelasinya positif berarti kenaikan (penurunan) nilai variabel bebas pada
umumnya diikuti oleh kenaikan (penurunan) nilai variabel tidak bebas, sedangkan
jika nilai koefisien korelasinya negatif berarti kenaikan (penurunan) nilai variabel
bebas pada umumnya diikuti oleh penurunan (kenaikan) nilai variabel tidak bebas
(Budiwati, Budiyono, Setyawati, dan Indrawati, 2010).

Menurut Sarwono (2009) untuk mencari koefisien korelasi digunakan Per-
samaan 2.12.

r =
n∑xy− (∑x)(∑y)√

[n∑x2− (∑x)2)]
√
[n∑y2− (∑y)2

(2.12)

Keterangan rumus:
r: Koefisien korelasi pearson

∑ x: Jumlah nilai atribut x

∑ y: Jumlah nilai atribut y

∑ x2: Jumlah pangkat dua nilai atribut x

∑ y2: Jumlah pangkat dua nilai atribut y
n: Banyaknya data

Signifikansi (Sign) atau Probabilias (Probability).
Menurut Hartono (2008) ada beberapa definisi mengenai signifikansi.

Dalam bahasa Inggris kata ”significant” mempunyai makna penting; sedangkan
dalam pengertian statistik kata tersebut mempunyai makna ”benar” tidak didasarkan
secara kebetulan. Hasil riset dapat benar tapi tidak penting. Signifikansi atau proba-
bilitas (α) memberikan gambaran mengenai bagaimana haisl riset tersebut mempun-
yai kesempatan untuk benar. Secara umum, kita menggunakan angka signifikansi
sebesar 0,01, 0,05 dan 0,1. Pertimbangan penggunaan angka tersebut didasarkan pa-
da tingkat kepercayaan (confidence interval) yang diinginkan oleh peneliti. Angka
signifikansi sebesar 0,01 mempunyai pengertian bahwa tingkat kepercayaan sebe-
sar 99%, jika angka signifikansi sebesar 0,05 mempunyai pengertian bahwa tingkat
kepercayaan sebesar 95%, dan angka signifikansi sebesar 0,1 mempunyai penger-
tian bahwa tingkat kepercayaan sebesar 90%.

Menurut Sarwono (2009), adapun kriteria terhadap analisis korelasi Pearson
adalah sebagai berikut:
0: Tidak ada korelasi antara dua variabel
≤ 0 - 0,25: Korelasi sangat lemah
≤ 0,25 – 0,5: Korelasi cukup
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≤ 0,5 – 0,75: Korelasi kuat
≤ 0,75 – 0,99: Korelas sangat kuat
1: Korelasi sempurna

Signifikansi atau probabilitas hubungan antara dua variabel dapat dianalisis
dengan ketentuan sebagai berikut:
Jika probabilitas atau sign <0,05 (0,01), hubungan kedua variabel signifikan
Jika probabilitas atau sign >0,05 (0,01), hubungan kedua variabel tidak signifikan.

2.10 Chi Square
Menurut Junaidi (2010), Chi-kuadrat merupakan suatu metode uji statis-

tik yang digunakan dalam mengadakan pendekatan dari berbagai vaktor atau
mengevaluas frekuensi yang diselidiki atau frekuensi hasil observasi dengan
frekuensi yang diharapkan dari sampel apakah terdapat hubungan atau perbedaan
yang signifikan atau tidak antar variabel. Chi-square yang berbasiskan pada tabel
silang atau tabel kontingensi merupakan metode yang populer digunakan dalam
mengukur korelasi antar variabel. Dalam statistik, distribusi chi-square termasuk
dalam statistik nonparametrik. Distribusi nonparametrik adalah distribusi dimana
besaran-besaran populasi belum diketahui. Distribusi ini sangat bermanfaat dalam
melakukan analisis statistik jika kita tidak memiliki informasi tentang populasi
atau jika asumsi-asumsi yang dipersyaratkan untuk penggunaan statistik parametrik
tidak terpenuhi. Nilai chi-square adalah nilai kuadrat karena itu nilai Chi square se-
lalu positif. Bentuk distribusi Chi square tergantung dari derajat bebas (Db)/Degree
of freedom. Pengertian pada uji Chi square sama dengan pengujian hipotesis yang
lain, yaitu luas daerah penolakan Ho atau taraf nyata pengujian.

Metode chi-kuadrat menggunakan data dengan tipe nominal, data tersebut
diperoleh dari hasil menghitung. Sedangkan besarnya nilai chi-kuadrat bukan meru-
pakan ukuran derajat hubungan atau perbedaan. Nilai ekspektasi adalah nilai yang
kita harapkan terjadi sesuai dengan hipotesis penelitian. Nilai ekspektasi dapat di-
hitung dengan perkalian antara nilai marginal kolom dan baris yang bersangkutan
di bagi dengan jumlah seluruhnya (N). Rumus untuk mencari nilai frekuensi yang
diharapkan (fe) dapat dilihat pada Persamaan 2.13.

Fe =
(Totalbaris)(totalkolom)

Totalkeseluruhan
(2.13)

Untuk melihat rumus Chi square dapat dilihat pada Persamaan 2.14.

X2 = ∑
(Fo−Fe)2

Fe
(2.14)
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Keterangan:
Fe: Frekuensi yang diharapkan
x2 : Nilai chi-kuadrat
Fo: Frekuensi yang diperoleh. Adapun bentuk hipotesis:
H0: Variabel-variabel saling bebas (Tidak ada hubungan antar variabel)
Ha: Variabel-variabel tidak saling bebas (Ada hubungan antar variabel)

Data pada pengujian ketergantungan (hubungan) variabel disajikan dalam
bentuk tabel kontingensi. Bentuk umum tabel berukuran r baris x k kolom. Untuk
melihat tabel kontingensi dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tabel kontingensi

Kolom-1 Kolom-2 Total Baris
Baris ke-1 Total baris ke-1
Baris ke-2 Total baris ke-2
Total kolom Total kolom ke-1 Total kolom ke-2 Total pengamatan

Untuk mencari nilai wilayah kritis digunakan rumus:
Derajat bebas (db) = (C-1)(R-1)
Keterangan:
Db: Derajat bebas
C: Jumlah kolom (Column)
R: Jumlah baris (Row)

Adapun dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan pada uji Chi-
Square adalah sebagai berikut (Santoso, 2016):
Jika Chi-Square Hitung < Chi-Square Tabel, maka H0 diterima
Jika Chi-Square Hitung > Chi-Square Tabel, maka H0 ditolak

2.11 System Development Life Cycle (SDLC)
Systems Development Life Cycle (SDLC/Siklus Hidup Pengembangan Sis-

tem) atau Systems Life Cycle (Siklus Hidup Sistem), dalam sebuah rekayasa sis-
tem informasi dan rekayasa perangkat lunak, mengidentifikasi semua kegiatan yang
berkaitan dengan pembuatan, peluncuran, pemeliharaan dan pengubahan sistem ser-
ta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem
tersebut. Konsep ini umumnya ditujukan pada sebuah sistem komputer atau in-
formasi. SDLC juga merupakan rujukan yang digunakan untuk mengembangkan
sebuah sistem perangkat lunak. SDLC memiliki beberapa tahapan yang dibutuhkan
seperti: tahap perencanaan, tahap analisis, tahap desain, tahap implementasi dan
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tahap pengelolaan (Satzinger dkk., 2010). Berikut tahapan dalam SDLC dapat dili-
hat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Tahapan dalam SDLC (Satzinger dkk., 2010)

Menurut Satzinger dkk. (2010), ada beberapa tahapan dan tugas dalam
SDLC, adapun tahapan dan tugas dalam SDLC di deskripsikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Tahap dan tugas dalam SDLC

Fase Tugas

Project
Planning

Tahap ini digunakan untuk mengidentifikasi ruang lingkup sistem atau
aplikasi baru, memastikan bahwa kegiatan pengembangan sistem atau
aplikasi ini layak, dan mengembangkan jadwal, rencana sumber daya,
dan anggaran dari kegiatan ini.

Analysis Tahapan ini digunkanan oleh seorang pengembang sistem informasi
atau rekayasa perangkat lunak dalam memahami secara dalam dan mer-
incikan semua kebutuhan-kebutuhan bisnis dan persyaratan-persyaratan
yang berkaitan dengan pengolahan sistem atau rekayasa perangkat lu-
nak baru agar lebih mudah dalam proses pengembangan sistem.

Design Tahap ini digunakan untuk membuat perancangan pada sistem baru
yang akan menghasilkan sebuah solusi berdasarkan persyaratan yang
telah ditetapkan sebelumnya dan keputusan yang dibuat selama kegiatan
analisis sistem baru.

Implementation Tahap ini digunakan untuk membuat, membangun, melakukan test-
ing atau pengujian, dan mengimplemenstasikan sistem informasi atau
rekayasa perangkat lunak yang telah dibuat.

Support digunakan untuk memelihara sistem atau aplikasi yang telah dibuat a-
gar mampu berjalan secara produktif, baik pada awalnya dan selama
bertahun-tahun hidup sistem seperti yang diharapkan oleh pengembang
sistem dan pemilik sistem.
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2.12 Waterfall Model
Waterfall Model merupakan salah satu model SDLC yang awal dan paling

banyak digunakan dalam perancangan sebuah sistem informasi. Model SDLC yang
dikembangkan Satzinger dkk. (2010) yang menggambarkan suatu pendekatakan
sekuensial terhadap beberapa tahap yang biasanya disebut juga dengan model air
terjun. Gambar model SDLC waterfall dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Model SDLC air terjun (waterfall) (Satzinger dkk., 2010)

Model SDLC menurut Satzinger dkk. (2010), mengatakan bahwa hal pa-
ling utama dan yang harus dilakukan oleh seorang pengembang aplikasi atau sis-
tem dalam kegiatan pengembangan sebuah rekayasa perangkat lunak adalah de-
ngan mendefinisikan perumusan permasalahan yang nantinya akan dilakukan suatu
pemecahan dari perumusan masalah tersebut (plan). Selanjutnya tim proyek akan
melakukan analisis terhadap pemecahan masalah, kemudian akan mendefinisikan
serta mendalam dan memahami secara menyeluruh terhadap masalah beserta ke-
butuhan untuk selanjutnya akan dicari solusi atas permasalahan (analysis). Sete-
lah memahami permasalahan selanjutnya solusi ditinjau secara detail dan men-
dalam (design). Kemudian aplikasi yang telah direncanakan tersebut akan diba-
ngun, dikembangkan dan diinstal pada studi kasus (implementation).

Berdasarkan gambar Gambar 2.2 beberapa tahapan dalam SDLC model air
terjun atau waterfall ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Fase Perencanaan (Project Planning Phase)
Kegiatan awal dari tahapan dalam metode SDLC yang bertujuan untuk
mengidentifikasi semua lingkup sistem yang baru dan rencana dari suatu
proyek. Aktivitas yang tercantum dalam perencanaan ini adalah:
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(a) Mendefinisikan masalah
Kegiatan utama yakni kegiatan yang paling penting dalam sebuah
perencanaan untuk proyek pengebangan rekayasa perangkat lunak atau
sistem informasi adalah melakukan pendefinisian secara benar dan
tepat dalam sebuah masalah yang berkaitan dengan bisnis dan meliputi
ruang lingkup solusi yang dibutuhkan dalam suatu pengembangan
perangkat lunak baru.

(b) Menghasilkan jadwal proyek dan menentukan staf
Kegiatan pada tahap perencanaan yang kedua adalah membuat sebuah
jadwal proyek yang outputnya adalah menghasilkan suatu rincian daf-
tar tugas, kegiatan, dan staf atau orang yang berkaitan dalam pengem-
bangan sebuah rekayasa perangkat lunak atau sistem informasi yang
diperlukan untuk dikembangkan.

(c) Konfirmasi kelayakan proyek
Kegiatan setelah membuat jadwal kegiatan proyek adalah menganalisis
kelayakan, layak atau tidak pengembangan suatu rekayasa perangkat
lunak atau sistem informasi baru.

(d) Peluncuran proyek
Kegiatan akhir pada tahap perencanaan adalah peluncuran sebuah
proyek. Total dari keseluruhan rencana proyek yang telah ditinjau
kepada pimpinan, proyek mulai dilaksanakan sesuai dengan peren-
canaan yang telah dibuat.

2. Fase Analisis (Analysis Phase)
Fase atau tahap selanjutnya setelah perencanaan adalah tahap anali-
sis. Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk identifikasi kebutuhan
dalam pengembangan sebuah rekayasa perangkat lunak dan melakukan
kegiatan evaluasi terhadap permasalahan, hambatan yang terjadi dan ke-
butuhan yang diharapkan sehingga dapat dijadikan bahan usulan dalam
perbaikan-perbaikan pada pengembangan rekayasa perangkat lunak. Menu-
rut Shalahuddin dan Rosa (2013), pada tahap ini dilakukan dalam analisis
sistem antara lain:
(a) Analisa Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan langkah awal dari analisis sebuah
rekayasa perangkat lunak atau pengembangan sistem. Dalam tahap
ini hal yang harus dilakukan oleh seorang pengembang sistem adalah
melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang harus dipecahkan
dan diberikan solusi.
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(b) Analisa Kebutuhan
Tahap selanjutnya setelah mengidentifikasi masalah adalah mengana-
lisis apa saja kebutuhan pengguna sistem perangkat lunak (user) dan
mengembangkan kebutuhan pengguna.

(c) Analisa Kelayakan Sistem
Studi kelayakan digunakan untuk menentukan apakah pengembang-
an sebuah rekayasa perangkat lunak layak untuk di jadikan sebuah
proyek. Tahapan ini berguna untuk memastikan bahwa solusi yang
diusulkan tersebut benar-benar dapat dicapai.

3. Fase Design (Design Phase)
Desain perangkat lunak adalah sebuah kegiatan yang berfokus kepada de-
sain atau pembuatan program perangkat lunak termasuk didalamnya adalah
mendesian struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka,
dan prosedur pengodean. Pada tahap desain dilakukan perancangan antara
lain:
(a) Perancangan Basis Data

Perancangan yang dimaksud pada tahap ini adalah membuat peran-
cangan untuk basis data sebuah rekayasa perangkat lunak, dimana
dalam perancangan ini kegiatan yang dilakukan adalah menentukan
dan menunjukan hubungan antara entity dan relasinya (Entity Rela-
tionship Diagram).

(b) Perancangan Tabel
Rancangan berupa tabel-tabel merupakan tahapan setelah perancang-
an basis data yang akan digunakan dalam pembuatan sebuah sistem.
Tabel yang dirancang akan membentuk suatu identitas yang mewakili
perancangan basis data dengan menghubungkan antar tabel sehingga
membentuk relasi antar tabel tersebut.

(c) Perancangan Antarmuka
Tahap terakhir pada desain adalah merancang antarmuka (interface).
Dimana desain aplikasi merupakan sebuah tahapan yang harus di-
lakukan oleh pengembang sistem atau apliaksi sebelum mulai mem-
buat aplikasi.

4. Fase Implementasi (Implementation Phase)
Fase atau tahap terakhir dalam SDLC adalah implementasi. Segala bentuk
masukan (input) yang dilakukan dari mulai desain sistem, sistem yang telah
dikembangkan menjadi sebuah program yang disebut dengan unit, yang
mana berhubungan dengan tahapan selanjutnya. Dari tiap-tiap unit terse-
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but dikembangkan dan di uji coba untuk mengetahui fungsi yang berkaitan
dengan unit tersebut.

2.13 Model Perancangan Object Oriented Analysis and Design (OOAD)
Desain berorientasi OOAD merupakan tahapan perantara yang akan digu-

nakan dalam membuat peta spesifikasi atau merancang kelas-kelas yang teridenti-
fikasi selama kegiatan pada tahapan analisis dan antarmuka pengguna (user inter-
face) sehingga kebutuhan sistem atau perangkat lunak yang akan di buat dengan
menerapkan konsep berorientasi objek ke desain dapat lebih mudah untuk diimple-
masikan dengan pemograman berorientasi obyek (Shalahuddin dan Rosa, 2013).

Menurut Satzinger dkk. (2010), desain sistem merupakan jembatan yang
akan menjadi perantara antara kebutuhan pengguna (user) dengan pemograman sis-
tem yang baru dikembangkan. Salah satu keuntungan dari penggunaan pendekatan
berorientasi objek adalah bahwa model desain merupakan bentuk perluasan dari
persyaratan model. Object-Oriented Design (OOD) merupakan sebuah proses di
mana sekumpulan model yang berbasiskan objek dibuat dan selanjutnya digunakan
oleh programmer untuk menghasilkan suatu program untuk sistem yang baru. Tu-
juan dari OOD adalah untuk mengidentifikasi dan menentukan seluruh entitas yang
seharusnya bekerja sama dalam melaksanakan setiap kegiatan penggunaan dan di
mana mereka berada pada simpul komputasi yang berbeda.

1. Diagram Usecase (Usecase Diagram)
Diagram usecase digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di
dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan
fungsi-fungsi itu. Diagram usecase menjelaskan manfaat sistem jika dilihat
menurut pandangan orang yang berada diluar sistem (actor).
Simbol usecase diagram dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Simbol usecase diagram

No Gambar Nama Keterangan

1 Actor Aktor menspesifikasikan himpuan peran yang user
mainkan ketika berinteraksi atau berkomunikasi dengan
usecase atau orang yang menggunakan sistem atau apli-
kasi

2 Include Menspesifikasikan bahwa pada suatu usescase sumber
secara eksplisit.

3 Association Merupakan apa saja yang menghubungkan antara objek-
objek yang satu dengan objek-objek yang lainnya.
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Tabel 2.3 Simbol usecase diagram (Tabel lanjutan...)

No Gambar Nama Keterangan

4 Usecase Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem
yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu
aktor case.

2. Diagram Sequence (Sequence Diagram)
Menurut Satzinger dkk. (2010), sequence diagram digunakan dalam
kegiatan menentukan masukan (input) dan keluaran (output) serta urutan
atau alur interaksi antara pengguna sistem atau aplikasi dengan sistem un-
tuk kasus penggunaan. Dalam diagram urutan, informasi akan mengalir
masuk dan keluar dari sistem yang disebut dengan pesan (message). Para
pengguna diidentifikasi, dan pesan terperinci kemudian dijelaskan. Berikut
ini merupakan beberapa simbol pada sequence diagram dapat dapat dilihat
pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Simbol sequence diagram

No Gambar Nama Keterangan

1 Lifeline Objek entity, antarmuka (interface) yang saling berinter-
aksi didalam sistem atau aplikasi case.

2 Message Spesifikasi dari komunikasi antar objek, yang membuat
informasi-informasi tentang aktifitas-aktifitas yang terja-
di di dalam sistem atau aplikasi.

2.14 Tools yang Digunakan
Adapun tools atau alat bantu yang digunakan pada Tugas Akhir ini adalah

sebagai berikut:

2.14.1 RapidMiner
RapidMiner merupakan sebuah perangkat lunak yang memiliki sifat terbuka

atau (open source). RapidMiner adalah serangkaian solusi yang dapat digunakan
untuk melakukan analisa terhadap data mining, text mining dan analisis prediksi.
RapidMiner mempunyai lebih dari 500 operator data mining, termasuk operator
input, output, data preprocessing dan visualisasi. RapidMiner merupakan perangkat
lunak yang berdiri sendiri untuk menganalisa data dan sebagai mesin data mining
yang dapat diintegrasikan pada produknya sendiri (Aprilla, Baskoro, Ambarwati,
dan Wicaksana, 2013).
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2.14.2 SPSS
SPPS merupakan sebuah perangkat program komputer yang dapat digu-

nakan untuk melakukan pengolahan data-data statistik. SPSS adalah perangkat lu-
nak yang paling populer, dan banyak digunkan sebagai alat bantu dalam berbagai
macam riset, sehingga program ini paling banyak digunakan diseluruh dunia. Saat
ini di Amerika Serikat saja diperkirakan lebih dari 2.050.000 perusahaan menggu-
nakan SPSS sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan yang strategis bagi
perusahaan (Hartono, 2008).

2.14.3 XAMPP
XAMPP merupakan alat bantu yang telah menyediakan paket perangkat lu-

nak kedalam satu buah paket. Hanya dengan menginstall XAMPP maka tidak perlu
lagi melakukan instalasi dan konfigurasi pada web server Apache, PHP, dan MySQL
secara manual. XAMPP suatu web server yang populer digunakan karena kemuda-
han instalasinya, berisi antara lain server web, Apache, interpreter PHP, dan basis
data MySQL (A. Nugroho, 2005).

2.14.4 Notepad ++
Notepad adalah sebuah aplikasi text editor yang sudah ada sejak Windows

1.0 di tahun 1985 yang ada di setiap system windows baik XP, Vista, seven dan se-
bagainya, tentu kode ini sangat penting dan justru mungkin paling sering digunakan
oleh user, baik kepentingan pribadi atau lainnya. Minsalnya notepad digunakan
untuk mengetik HTML, membuat blog dan sebagainya (A. Nugroho, 2005).

2.15 Pengujian Sistem
Pengujian merupakan suatu proses kegiatan yang direncanakan dan di-

lakukan secara tersusun, pengujian sistem memverifikasi bahwa semua elemen sa-
ling bertautan dengan benar dan keseluruhan fungsi sistem dapat tercapai, tujuannya
dalah untuk menemukan kemungkinan terbesar dalam menemukan masalah kesala-
han, sehingga dapat menjamin sistem yang dibangun sesuai dengan hasil peran-
cangan yang telah dbuat (Pressman, 2012).

2.16 Penelitian Terdahulu
NBC telah digunakan oleh Ekawati (2018) tentang penentuan jurusan siswa

madrasah aliyah. Di Madrasah Aliyah Negeri Banjarmasin terdapat tiga jurusan
yaitu Jurusan MIA (Matematika Ilmu Alam), Jurusan IIS (Ilmu-Ilmu Sosial) dan
Jurusan IKA (Ilmu Keagamaan). Adapun atribut yang digunakan adalah jenis ke-
lamin, hasil tes pengetahuan umum, nilai ujian negara, nilai baca tulis al-quran, ni-
lai wawancara dan keterangan. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 20 orang
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siswa. Hasil testing mengukur performa menggunakan 10-fold cross-validation dan
Confusion matrix dengan akurasi yang dihasilkan sebesar 72,69% dan 7 atribut yang
terpilih (Ekawati, 2018).

Pada tahun 2015, NBC digunakan oleh Y. S. Nugroho (2015) tentang kla-
sifikasi dan klastering penjurusan siswa SMA Negeri 3 Boyolali dengan menggu-
nakan 3 metode C4.5, Naive Bayes dan K-Means. Atribut yang digunakan pada
penelitian ini adalah jurusan, gender, minat, rata-rata IPA, rata-rata IPS, psikotes
IPA, psikotes IPS, asal sekolah. Data sampel yang digunakan sebanyak 302 siswa.
Proses klastering telah menghasilkan 5 kelompok klaster yang terdiri dari klaster 0
sampai dengan klaster 4 yang masing-masing terdiri dari 24, 53, 16, 109, dan 100
siswa dengan total 302 data siswa. Hasil penelitian tersebut berdasarkan nilai pre-
cision menunjukan metode NBC lebih baik dibandingkan metode lainnya dengan
nilai 77,51% (Y. S. Nugroho, 2015).

Pada tahun 2016, Naive Bayes juga telah digunakan oleh Naparin (2016)
tentang klasifikasi peminatan siswa SMA Negeri 2 Banjarmasin. Data akademik
yang digunakan terdiri dari data rekapitulasi nilai rapor SMP, nilai Psikotest, data
minat, nilai hasil peminatan serta akhir penentuan peminatan. Jumlah sampel yang
digunakan berjumlah 379 data siswa peserta didik baru. Seleksi atribut didapatkan
yaitu jurusan yang diinginkan, jurusan haisl psikotest, nilai rapor MTK, nilai tes
MTK, nilai rapor IPA, nilai tes IPA, nilai rapor IPS, dan nilai tes IPS. Hasil akurasi
yang diperoleh sebesar 99,47% dan 8 atribut yang terpilih (Naparin, 2016).

2.17 SMKN 1 Benai
2.17.1 Profil SMKN 1 Benai

SMK Negeri 1 Benai berdiri pada mulanya yaitu tahun 2000, yang di latar
belakangi oleh beberapa hal, dimana pada saat itu jumlah lulusan SMP di Keca-
matan Benai begitu besar sehingga tidak tertampung di SMA yang ada di Keca-
matan Benai, dan mengingat begitu banyaknya jumlah anak yang putus sekolah
karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, dise-
babkan rendahnya perekonomian masyarakat khususnya di Kecamatan Benai untuk
menyekolahkan anaknya keluar dari Kecamatan Benai. Selain hal tersebut di atas
adanya peluang yang diberikan kepada Yayasan Pendidikan Islam Muttaqin dengan
menyerahkan gedung Sekolah Dasar Negeri 003 Benai Kecil untuk dimanfaatkan
sebagai tempat belajar, yang SD Negeri 003 tersebut pindah ke gedung yang baru
tepatnya di Benai Kecil dan banyaknya tenaga pengajar yang ada di Kecamatan Be-
nai yang bersedia menyumbangkan tenaganya untuk mengajar dengan segala keter-
batasan yang dimiliki.

Didirikan SMK ini dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta didik yang
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siap bersaing dalam dunia kerja, yang mana di Kecamatan Benai terdapat bebe-
rapa perusahaan besar yang selama ini di dominasi oleh tenaga kerja dari luar dan
juga membantu meringankan masyarakat dalam membiayakan anaknya untuk seko-
lah. Melihat keadaan tersebut sehingga Yayasan Pendidikan Islam Muttaqin (YP-
IM) membuat kesepakatan untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejurusan (SMK)
dengan nama Sekolah Menengah Kejuruan Yayasam Pendidikan Islam Muttaqin
(SMK YPIM) yang diketahui oleh Bapak Drs.H.Samad Thaha, M.Ba sekretaris ba-
pak Jomaris dan bendahara Bapak Zainal Abidin. Setelah dibentuknya kesepakatam
maka pada tahun 2000 SMK YPIM resmi dibentuk maka ditunjuklah Bapak Nurfa’i
sebagai kepala sekolah.

Pada tahun 2001/2002 pimpinan SMK YPIM Benai dilanjutkan oleh Bapak
Drs.Ramli Syarif, dengan jumlah siswa 149 Orang, beliau juga hanya memimpin
selama 1 tahun karena beliau sudah tua dan sering sakit-sakitan tidak sanggup lagi
menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian pada tahun 2002/2003 SMK YP-
IM dipimpin oleh Bapak Drs.Arman Yulis,MM sampai dengan Desember 2011,
kemudian dilanjutkan oleh Bapak Afrizon Said, S.Pd, S.Sos,M.Si sampai dengan
Desember 2013, sekarang dipimpin oleh Bapak Kusnadi, S.Pd dari Desember 2013
sampai dengan sekarang didasarkan SK Bupati Kuantan Singingi. Dengan jumlah
siswa 671 orang, kelas I 228 orang, kelas II 202 orang dan kelas III 241 orang. SMK
YPIM Benai diresmikan menjadi SMK N 1 Benai tahun 2005 tepatnya tanggal 14
Agustus 2005 yang diresmikan langsung oleh Bapak Bupati Kuantan Singingi yang
pada itu dijabat oleh Bapak Drs.H.Asrul Ja’far bersamaan dengan diresmikannya
gedung SMKN 1 Benai yang baru yaitu di jalan Juhum Ismail No.2 Pasar Benai.

2.17.2 Visi, Misi dan Tujuan
1. Visi Sekolah: Menjadi lembaga pendidikan dan Pelatihan yang menyiapkan

SDM yang memiliki iman, siap kerja, cerdas, terampil dan kompetitif.
2. Misi Sekolah

(a) Menjalankan Pendidikan berlandaskan IMTAQ.
(b) Menggunakan kurikulum sesuai dengan tuntutan pasar kerja.
(c) Menanamkan jiwa wirausaha dengan praktek langsung membuka usa-

ha kecil.
(d) Menjalin kerja sama dengan dunia usaha, kantor pemerintahan dan

swasta.
3. Tujuan: Meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang bisnis dan ma-

najemen yang berlandaskan IPTEK dan IMTAQ untuk dapa diterima pada
lapangan kerja yang ada di Kuantan Singingi dan sekitarnya.
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