
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Jenjang pendidikan merupakan sebuah tahapan yang 

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 

dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Melalui kegiatan pembelajaran, 

bimbingan atau latihan agar dapat mengoptimalisasi peserta didik secara aktif 

dalam mengembangkan potensi diri serta keterampilan yang diperlukan bagi 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (SISDIKNAS, 2003). Pembelajaran di 

Indonesia dalam prosesnya melalui beberapa tingkat jenjang pendidikan, dimulai 

dari pendidikan dasar, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan menengah. 

Setelah jenjang pendidikan menengah pertama, ada beberapa jenis tingkat sekolah 

diantaranya SMA, MA, SMK dan lain sebagainya yang sudah mulai 

memperkenalkan siswa dengan penjurusan (Hadiati, 2014). Oleh karena itu siswa 

kelas IX (sembilan) yang saat ini sedang menempuh jenjang pendidikan SMP 

sudah pasti akan dihadapkan dengan masalah pemilihan jurusan yang akan 

diambil. 

Berdasarkan peraturan kurikulum 2013, proses penjurusan siswa baru pada 

tingkat SMA mulai dilakukan saat siswa duduk dibangku kelas X(sepuluh) 

dimana dalam prosesnya, siswa diberi kesempatan memilih jurusan sesuai minat, 

baik itu jurusan IPA atau IPS, kemudian akan di klasifikasikan lagi keputusan 

jurusannya oleh pihak sekolah dengan mempertimbangkan nilai SMP dan nilai 

hasil test penjurusan. Sehingga pilihan siswa dan hasil akhir keputusan jurusan 
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siswa dapat berbeda karena menyesuaikan kemampuan (nilai) siswa tersebut. 

Perencanaan dalam pemilihan jurusan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) perlu 

mempertimbangkan beberapa hal agar nantinya tidak salah dalam memilih jurusan 

yang tepat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki (Sani et al., 2016).  

Jurusan yang tidak tepat dapat merugikan siswa dan karirnya dikemudian 

hari, sebagai contoh nilai akademik tidak maksimal, yang dapat berdampak 

terhadap kegiatan akademik selanjutnya dan mempengaruhi pemilihan bidang 

ilmu atau studi bagi siswa-siswi yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan 

tinggi nantinya (Yusuf & Haryati, 2015). Seringkali dijumpai siswa yang hanya 

memilih jurusan berdasarkan informasi dari teman, memilih tanpa mengetahui 

apakah jurusan yang dipilih sesuai, tidak memperhatikan latar belakang nilai 

akademik yang dimiliki dan peminatan kurikulumnya sehingga merasa salah 

jurusan dan berakibat menurunnya semangat belajar siswa bahkan hingga putus 

sekolah di tengah jalan (Hadi, 2017) 

SMP Negeri 09 Bandar Lampung merupakan salah satu Lembaga Pendidikan 

yang mempunyai tugas serta peranan sangat besar sebagai sarana pembentukan 

generasi penerus bangsa, dimana dalam proses pembelajaran sudah memanfaatkan 

teknologi informasi, khususnya basis data, dalam basis data tersebut berisi data 

dalam jumlah besar dengan banyak variasi, tetapi belum dimanfaatkan secara 

optimal salah satunya adalah data nilai siswa. Data nilai siswa yang melimpah 

berpotensi untuk menghasilkan pengetahuan baru jika diolah. Sehingga diperlukan 

suatu cara untuk mengolah data tersebut. Penggunaan data mining dapat menjadi 

salah satu cara untuk mengolah data nilai siswa yang melimpah sehingga 

menghasilkan informasi yang tepat dan berkualitas. Mengingat data tersebut 
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cukup banyak, penerapan data mining diharapkan menjadi solusi yang dapat 

memberikan informasi atau pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pihak sekolah 

dan siswa.  

Pemanfaatan data mining sudah banyak diterapkan pada berbagai bidang, 

misalnya bidang analisis pemasaran, kedokteran, rekayasa manufaktur, 

pendidikan dan lain lain. Data mining yang diterapkan pada bidang atau institusi 

pendidikan biasa disebut dengan Educational Data Mining (EDM) yaitu suatu 

pengembangan metode dalam mengeksplorasi jenis tipe data pendidikan yang 

bersifat unik, dengan tujuan untuk mempelajari dan memahami kinerja siswa 

dalam proses pembelajaran di sekolah. EDM dapat diterapkan dengan beberapa 

metode seperti menggunakan teknik Pohon Keputusan (Decision Tree), Jaringan 

Syaraf Tiruan, Naive Bayes Classifier, dan lain-lain (Galih, 2019). Sebagai contoh 

jika suatu instansi pendidikan atau sekolah menerapkan data mining dalam 

memberikan beasiswa sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada siswa yang 

berprestasi, sehingga dapat memotivasi siswa untuk terus bersaing dalam belajar 

menjadi siswa yang berprestasi baik berprestasi akademik maupun non akademik 

(Wang et al., 2019). 

Oleh karena itu penulis memilih teknik yang sesuai untuk penyelesaian 

masalah yang ada dengan menggunakan teknik klasifikasi, teknik klasifikasi 

dijadikan sebagai solusi karena, teknik ini merupakan teknik yang paling tepat 

untuk digunakan dalam menganalisa pola nilai siswa. Dalam proses pengolahan 

data nilai untuk mengetahui pola nilai siswa, penulis menggunakan metode 

Decision Tree algoritma C4.5. Berdasarkan pada penelitian di bidang pendidikan 

yang telah dilakukan oleh (Wang et al., 2019) dalam penelitiannya yang berjudul 



4 
 

Application of C4.5 Decision Tree for Scholarship Evaluations dilakukan 

perbandingan akurasi pada algoritma ID3, Fuzzy Mathematics, dan Set Pair 

Analysis. Menunjukan bahwa algoritma C4.5 lebih efisien dalam mengevaluasi 

beasiswa pendidikan dengan tingkat akurasi 91,59%.  

Sementara penelitian yang dilakukan oleh (Galih, 2019) dalam menganalisa 

Prediksi Kinerja Mahasiswa dengan Komparasi 2 Model Klasifikasi pada STMIK 

Jabar menggunakan 2 teknik klasifikasi dan melakukan komparasi terhadap 

keduanya yaitu Naïve Buyes Classifier  dan Decision Tree untuk menghasilkan 

nilai akurasi tertinggi dengan menggunakan tools RapidMiner, menghasilkan 

output yang menunjukan bahwa nilai akurasi terbaik dari hasil komparasi kedua 

model algoritma adalah algoritma C4.5 dengan nilai akurasi 88,10%. Dan pada 

penelitian yang dilakukan oleh (Rahmayuni, 2014a) yang berjudul Perbandingan 

Performansi Algoritma C4.5 dan Cart dalam Klasifiksi Data Nilai Mahasiswa 

menunjukan bahwa algoritma C4.5 memberikan akurasi paling baik (85.61%) 

dalam mengklasifikasikan data nilai mahasiswa untuk mengetahui mata kuliah apa 

saja yang paling krusial pada semester pertama.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

penggunaan algoritma C4.5 dinilai lebih baik dalam hal klasifikasi data. Oleh 

karena itu pada penelitian ini akan digunakan teknik klasifikasi untuk analisa pola 

nilai siswa menggunakan algoritma decision tree C4.5.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan: 

1. Bagaimana menerapkan Algoritma C4.5 dalam menganalisa pola nilai 

siswa? 
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2. Bagaimana tingkat akurasi yang dihasilkan dari penerapan algoritma C4.5? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk memudahkan dalam melaksanakan penelitian dan pengumpulan data, 

penulis memberikan batasan masalah pada penelitian ini antara lain: 

1. Atribut yang digunakan adalah sebagai berikut: Matematika, IPA, IPS, 

Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. 

2. Data yang akan digunakan merupakan data nilai hasil belajar siswa tahun 

pelajaran 2017 sampai dengan 2019. 

3. Analisa data menggunakan data mining dengan teknik analisis klasifikasi. 

4. Framework yang digunakan untuk mengolah datasheet adalah Weka 3.8.1 

dan Matlabversi 7.10.0.499 (R2016a). 

5. Penelitian yang dilakukan hanya memberikan saran jurusan yang akan 

diambil pada tingkat SMA kepada siswa/i SMP berdasarkan pola yang 

dihasilkan dari pengolahan data nilai siswa. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan rekomendasi jurusan kepada calon siswa untuk mendapatkan 

jurusan yang tepat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

2. Mengetahui tingkat akurasi algoritma C4.5 dalam mengklasifikasi dan 

menganalisa pola nilai siswa. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat memberikan informasi mengenai kecenderungan nilai siswa dalam 

belajar untuk membantu SMP Negeri 09 Bandar Lampung dalam 

mengembangkan potensi siswa. 

2. Dapat memberikan gambaran kepada siswa bagaimana keterkaitan 

belajarnya saat ini dengan pendidikan dan karir nya dimasa yang akan 

datang. 

 


