
BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Ngambur yang beralamat di 

Jalan Translok SP 2 Pekon Ulok Mukti, Pesisir Barat. Sekolah dengan luas 

bangunan 1.250 meter ini memiliki ruangan seperti, ruang belajar siswa, ruang 

kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang lab IPA 

dan komputer, musholla, dan ruang lain-lain. Berbagai macam kegiatan yang 

dilakukan di SMP Negeri 3 Ngambur. Salah satunya adalah kegiatan latihan ujian 

atau tryout untuk menghadapi ujian nasional. 

Ujian Nasional (UN) merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang 

pendidikan untuk menentukan standar mutu pendidikan (Mariani, 2013). Fungsi 

ujian nasional penting digunakan untuk mengukur kompetensi siswa dan salah satu 

pertimbangan seleksi ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuan pelaksanaan ujian 

nasional sangatlah baik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kenyataan yang 

terjadi di lapangan selama ini, pelaksanaan ujian nasional masih banyak 

menimbulkan masalah (Tonny and Palekahelu, 2016). Dari tahun ke tahun momen 

ujian nasional memang selalu menjadi perhatian bagi banyak pihak. Tak hanya 

siswa, melainkan juga orang tua murid serta pihak sekolah. Orang tua berperan 

dalam mempersiapkan anaknya dengan cara memberikan dukungan dan motivasi. 

Sementara dari pihak sekolah wajib mempersiapkan kegiatan pemantapan kepada 

siswa melalui aktivitas pendalaman materi, pengayaan materi dan pelatihan ujian. 



Meski kini nilai UN tidak menjadi satu-satunya tolak ukur kelulusan, hasil yang 

terbaik tentu saja menjadi harapan bagi semua pihak yang terkait. 

Persiapan siswa sebelum melaksanakan ujian nasional sangat penting untuk 

diperhatikan oleh pihak sekolah. Setiap siswa dalam menghadapi ujian berbeda-

beda, ada yang menghadapi secara serius dan ada yang menghadapi secara santai. 

Agar siswa bisa sukses dalam ujian nasional, pihak sekolah mengambil kebijakan 

untuk mengadakan pelatihan ujian nasional atau tryout.  Tryout adalah tahap evalusi 

untuk menghadapi ujian nasional sesungguhnya. Soal - soal yang terdapat dalam 

tryout mengacu pada materi dalam ujian nasional. Penyusunan soal diperoleh dari 

materi kelas I, II dan III, dan tidak menutup kemungkinan soal - soal diperoleh dari 

berbagai sumber media massa yang masih berkaitan dengan kisi - kisi ujian nasional 

tersebut. Tentunya tidak terlepas dari kurikulum yang berlaku, akan tetapi mungkin 

ada hal - hal baru yang tidak pernah diajarkan oleh guru (Ainurrofiq, 2015). 

Dengan adanya kegiatan tryout, pihak sekolah akan mengetahui hasilnya. 

Dapat diketahui siswa SMP 3 Ngambur yang sudah siap dan belum siap dengan 

cara melihat nilai hasil dari tryout tersebut. Pihak sekolah melakukan try out atau 

latihan ujian dari keempat mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 

Matematika dan IPA untuk kesiapan siswa dalam menghadapi ujian nasional. 

Dari permasalahan di atas, penulis akan membuat sebuah sistem pengolahan 

data untuk memprediksi kesiapan siswa dalam menghadapi ujian nasional. Atribut 

yang digunakan yaitu data nilai tryout selama 3 tahun terakhir. Kemudian label 

yang digunakan ada 3 macam, yaitu siap, cukup siap dan belum siap, dimana dalam 

proses perhitungannya dari keempat mata pelajaran tersebut harus memiliki standar 

penilaian. Siswa dinyatakan siap jika nilai keempat mata pelajaran dan nilai rata-



rata memenuhi standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Kemudian, siswa 

yang dinyatakan cukup siap jika salah satu nilai dari keempat mata pelajaran dan 

rata-rata dibawah standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Dan siswa yang 

dinyatakan belum siap jika nilai dari keempat mata pelajaran dan rata-rata lebih dari 

satu dibawah standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Dengan menggunakan metode algoritma Naïve Bayes, diharapkan dapat 

menyelesaikan masalah tersebut. Naïve Bayes merupakan sebuah pengklasifikasian 

probabilistik sederhana yang menghitung sekumpulan dengan menjumlahkan 

frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. Algoritma menggunakan 

teorema Bayes dan mengasumsikan semua atribut independen atau tidak saling 

ketergantungan yang diberikan oleh nilai pada variabel kelas (Saleh, 2015) (Patil 

and Sherekar, S, 2013). 

Harapan penulis pada sistem prediksi dengan menggunakan metode Naïve 

Bayes tersebut akan memudahkan sistem pengolahan data dalam memprediksi 

kesiapan siswa menghadapi ujian nasional. 

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka akan dibuat 

rumusan masalah “Bagaimana penerapan teknik pengolahan data menggunakan 

metode Naïve Bayes untuk memprediksi kesiapan siswa SMP dalam menghadapi 

Ujian Nasional?”. 

 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang diusulkan ini adalah untuk mendapatkan 

informasi yang berguna tentang kesiapan siswa dalam menghadapi ujian nasional 

selama 3 tahun terakhir. 



 Batasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka 

penulis membatasi masalah pada : 

1. Proses pengolahan data hanya dengan menggunakan data hasil tryout. 

2. Sumber data yang digunakan 3 tahun terakhir, mulai dari tahun ajaran 

2015/2016, 2016/2017, dan yang terakhir 2017/2018. 

3. Jumlah data yang digunakan 419 dataset. 

 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat membantu menyajikan informasi tentang kesiapan siswa dan pihak 

sekolah dapat mengetahui tingkat kesiapan siswanya. 

2. Sebagai acuan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan dalam 

membangun perkembangan siswa. 

 


