
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dunia pendidikan memiliki banyak data yang berlimpah dan saling 

berkesinambungan, baik mengenai data siswa yang sedang berjalan maupun data 

alumni (Sma and Surakarta, 2015). Dalam mengembangkan dan mengoptimalkan 

potensi SMPN 2 Kebun Tebu memiliki banyak data yang berlimpah terkait 

dengan data siswa salah satunya adalah data nilai siswa. Data nilai tersebut dapat 

diolah menggunakan data mining untuk memprediksi kelulusan siswa, Sehingga 

diperlukannya suatu cara untuk memprediksi kelulusan siswa tersebut. 

Penggunaan data mining dapat menjadi salah satu cara untuk mengolah data 

nilai siswa sebagai prediksi untuk memperoleh informasi yang tepat dan 

berkualitas. Mengingat data tersebut cukup banyak dan telah ada selama bertahun-

tahun, data mining diharapkan menjadi solusi yang dapat membantu pihak 

sekolah dalam pengambilan keputusan mengenai pemilihan sistem belajar yang 

baik dan efektif. Prediksi kelulusan siswa tersebut dapat digunakan oleh pihak 

sekolah sebagai acuan dalam melihat hasil pembelajaran para siswa. Selain itu, 

hasil prediksi tersebut dapat menjadi acuan untuk siswa dalam mengambil jurusan 

pada tingkat sekolah selanjutnya.  

Data yang berlimpah membuat penerapan data mining untuk pengelolaan 

pendidikan yang lebih baik dapat memungkinkan untuk digunakan. Seperti 

prediksi penerimaan beasiswa, klasifikasi siswa berprestasi serta prediksi 

kelulusan siswa dan lain sebagainya. Sebagai contoh jika suatu sekolah 



menerapkan data mining dalam memprediksi penerimaan beasiswa berdasarkan 

prestasi, maka siswa akan termotivasi dalam meningkatkan prestasi baik 

akademik maupun non akademik serta menumbuhkan rasa percaya diri siswa 

untuk berkompetitif (Sma and Surakarta, 2015). 

Oleh karena itu, peneliti memilih teknik yang sesuai untuk penyelesaian 

masalah yang terjadi dengan menggunakan teknik prediksi, teknik prediksi 

dijadikan sebagai solusi karena, teknik ini merupakan teknik paling tepat 

digunakan untuk memprediksi kelulusan siswa. Dalam mencari dan menentukan 

informasi hasil prediksi kelulusan siswa peneliti membandingkan dua metode 

yaitu naive bayes classifier  dan Decision Tree. Karena penggunaan metode yang 

tepat diperlukan agar  dapat meghasilkan hasil analisa  tingkat akurasi yang tinggi, 

sehingga informasi yang dihasilkan lebih tepat. Selain itu perbandingan kinerja 

algoritma suatu metode berguna untuk menetukan metode mana yang lebih tepat 

dan cocok untuk digunakan dalam menganalis data. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Syarli and Muin, 2018) dalam 

memprediksi kelulusan metode yang paling tepat adalah algoritma Naive Bayes. 

Algoritma Naive Bayes adalah sebuah metode klasifikasi menggunakan metode 

probabilitas dan statistik yang di kemukakan oleh ilmuan inggris Thomas Bayes. 

Banyak penelitian yang sudah dilakukan menggunakan metode ini salah satunya 

adalah Xhemali, Daniela, Chris J. Hinde, and Roger G. Stone. “Naive Bayes vs. 

decision trees vs. neural networks in the classification of training web pages.” 

(Xhemali, J. Hinde and G. Stone, 2009), dalam jurnal tersebut Naive Bayes 

Classifier memiliki kinerja yang sangat baik dibandingkan dengan metode 



Classifier lainya. Jurnal tersebut juga mengatakan bahwa tingkat akurasi yang 

dimiliki Naive Bayes Classifier yang lebih baik dibanding metode lainya. 

Keuntungan dalam mengunakan metode ini adalah tidak membutuhkan jumlah 

data pelatihan yang cukup banyak untuk menentukan estimasi parameter yang 

diperlukan untuk proses pengklasifikasian. Model ini cukup mudah untuk 

diimplementasikan dan telah terbukti memiliki kinerja dan hasil yang baik dalam 

memprediksi kelulusan. 

 Sementara penelitian yang dilakukan (Susi Mashlahah, 2013) metode yang 

tepat untuk digunakan dalam memprediksi kelulusan adalah Desicion Tree dengan 

penerapan algoritma C4.5. Sehingga kemudian menghasilkan pertanyaan” Metode 

mana yang lebih tepat digunakan dalam memprediksi kelulusan?”.  Kinerja 

algoritma akan terukur berdasarkan tingkat keakuratan error yang dihasilkan. 

Semakin besar keakuratan yang dihasilkan, berarti kinerja algoritma semakin 

baik. Begitu pula jika error yang dihasilkan semakin kecil, menunjukan bahwa 

kinerja algoritma tersebut semakin baik. Adapun tujuan dari analisis perbandingan 

metode ini adalah untuk menentukan penggunakan metode yang tepat dan cocok 

dalam memprediksi kelulusan, serta membandingkan tingkat akurasi setiap 

metode. Penggunaan metode yang tepat diperlukan untuk menghasilkan informasi 

dengan tingkat akurasi yang tinggi.  

 



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana menerapkan metode Naive Bayes dan Descion Tree dalam 

memprediksi   kelulusan siswa? 

2. Bagaimana hasil analisis perbandingan kinerja algoritma Naive Bayes dan 

Descion Tree? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu : 

1. Atribut yang akan digunakan adalah: nilai Ilmu Pengetahuan Alam, nilai 

Matematika, nilai Bahasa Indonesia dan nilai Bahasa Inggris serta hasil 

Ujian Akhir Sekolah (UAS). 

2. Data yang digunakan merupakan data Nilai Siswa semester lima dan Nilai 

UAS tahun 2017-2018 dengan jumlah 213 data. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Membandingkan tingkat akurasi antara medote Naive Bayes dan Desicion 

Tree. 

2. Menerapkan medote Naive Bayes dan Desicion Tree untuk memprediksi 

kelulusan siswa berdasarkan data nilai siwa. 



3. Mengetahui tingkat akurasi setiap metode dalam memprediksi kelulusan 

siswa. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat membantu SMPN 2 Kebun Tebu dalam mengevaluasi hasil 

pembelajaran selama ini. 

2. Dapat membantu SMPN 2 Kebun Tebu dalam pengambilan keputusan 

memilih dan menerapkan teknik pembelajaran di kelas yang baik dan efektif. 

3. Dapat memberikan gambaran atau prediksi mengenai kelulusan siswa setiap 

tahunnya. 

Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian 

yang lebih lanjut. 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3. Batasan Masalah
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4 Tujuan Penelitian
	1.1 (1)
	1.2 (1)
	1.3 (1)
	1.4
	1.5 Manfaat penelitian


