
BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Pendidikan memegang peranan yang penting dalam menunjang kemajuan bangsa 

dan masyarakat, karena melalui pendidikan pengembangan berbagai potensi yang 

dimiliki oleh setiap orang dapat dimaksimalkan.  Pendidikan juga merupakan 

investasi jangka panjang yang mana untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk 

beradaptasi dengan lingkungan sehingga pendidikan harus selalu ditingkatkan dan 

dijaga mutunya.  

Jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA) memiliki sistem yang berbeda 

dengan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) ataupun sekolah 

dasar (SD).  SMA memiliki sistem penjurusan yang dilaksanakan oleh siswa kelas 

X yang akan naik ke kelas XI, dimana siswa akan ditempatkan di jurusan yang 

sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan siswa itu sendiri.  

Pada umumnya SMA memiliki tiga jurusan yaitu jurusan IPA, IPS, dan bahasa.  

Penentuan jurusan bagi siswa dilakukan dengan penilaian terhadap kriteria-kriteria 

tertentu dan pada akhirnya guru yang akan memutuskan.  Sering kali guru 

memutuskan berdasarkan perhitungan yang sederhana seperti hanya berdasarkan 

kemampuan  dominan  dari  siswa  atau hanya  mengandalkan   minat dari siswa itu
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sendiri.  Kurangnya konsistensi dalam menentukan keputusan oleh guru (masih 

bersifat subyektif) serta perbedaan keputusan antar guru menjadi kelemahan dari 

sistem yang sedang berjalan.   Hal ini berujung pada keputusan yang bersifat tidak 

adil.  Faktor utamanya adalah karena banyaknya siswa yang akan ditentukan 

jurusannya sehingga sulit untuk menganalisis jurusan yang sesuai dengan bakat, 

minat, dan kemampuanya.  Akibatnya sebagian siswa menjadi korban yaitu 

mendapatkan jurusan yang tidak sesuai.  Dengan demikian dibutuhkan suatu sistem 

yang dapat membantu para guru untuk memutuskan jurusan yang akan diambil 

siswa sehingga potensi yang dimiliki siswa dapat disalurkan dengan baik.  Sistem 

pendukung keputusan (SPK) adalah salah satu sistem yang dapat dimanfaatkan 

untuk mendukukung suatu keputusan dari pengambil keputusan (Wibowo,  2011).  

Sistem pendukung keputusan (SPK) dibuat sebagai suatu cara untuk memenuhi 

kebutuhan seseorang dalam membuat keputusan yang spesifik dalam memecahkan 

permasalah yang spesifik pula.  SPK dapat memperluas kemampuan pengambil 

keputusan dalam memproses data/informasi untuk pengambilan keputusan.  SPK 

juga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya yang dibutuhkan untuk membantu 

memutuskan suatu masalah.  Karena luasnya bidang penerapan SPK, SPK juga 

dapat diaplikasikan sebagai sistem yang membantu guru dalam membuat keputusan 

yang spesifik untuk menentukan jurusan siswa SMA.  Sehingga, guru dapat 

memperluas kemampuannya untuk menentukan jurusan siswa di SMA dengan 

waktu, tenaga, dan biaya yang efisien. 

Dalam membangun sistem pendukung keputusan diperlukan pengimplementasian 

dari cabang ilmu kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yaitu sistem yang 

mempunyai kemampuan untuk melakukan penalaran secara logis dan juga 
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melakukan aksi secara rasional berdasarkan hasil penalaran tersebut (Suyanto, 

2011).  Sehingga sistem dapat sejalan dengan apa yang diinginkan pengguna. 

Penelitian mengenai SPK untuk penjurusan siswa telah banyak dilakukan.  Pada 

penelitian Ariani (Ariani, 2010) SPK penjurusan siswa SMK dibuat dengan 

algoritma neuro-fuzzy yang memberikan dukungan keputusan berupa presentase 

kecocokan terhadap nilai, kemampuan, dan minat siswa.  Metode yang digunakan 

sebenarnya masih kurang optimal.  Ketika setiap jurusan memiliki presentase yang 

sama maka akan membingungkan bagi guru yang bersangkutaan untuk menentukan 

keputusan.  Tetapi pada penelitian Utami (2012) SPK dibuat dengan algoritma 

Iterative Dichotomiser  3 dan mendapatkan hasil keputusan tidak jauh berbeda 

dengan yang dibuat oleh pembuat keputusan langsung yaitu dengan presentasi 

sekitar 70% sesuai, tetapi tahap learning hanya dilakukan sekali saat program akan 

dibuat.  Dengan demikian sistem tidak akan menambah kepakaran sehingga tidak 

dapat menambah tingkat akurasi yang seharusnya bisa ditingkatkan hingga 

mendekati 100% sesuai berdasarkan data latih.  

Penggunaan decicion tree learning dalam SPK dapat digunakan untuk 

mendapatkan hasil yang pasti sehingga dapat mendukung suatu keputusan hingga 

100% akurat sesuai dengan data latih (Suyanto, 2011).  Teknik learning dapat 

membuat komputer sanggup untuk belajar dari data-data yang telah diberikan.  

Teknik learning juga dapat menjadikan data-data baru yang telah diujikan menjadi 

pengalaman (experience) dan akan membuat sistem semakin pakar sehingga 

dengan menerapkan teknik learning maka SPK dapat beradaptasi dengan 

kebutuhan pengguna secara otomatis.  Algoritma Iterative Dichotomiser  3 (ID3) 

adalah algoritma bagian dari decision tree learning dimana ID3 membangkitkan 
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decision tree dari sampel-sampel yang diberikan untuk dipelajari dan dijadikan 

acuan untuk menentukan keputusan yang lainnya. 

Dalam penelitian ini akan dibangun sistem pendukung keputusan (SPK) yang 

mempunyai kemampuan untuk belajar dari pengalaman yang berasal dari data yang 

baru diujikan menggunakan algoritma Iterative Dichotomiser 3 (ID3). Pada 

penelitian ini SPK akan diimplementasikan pada sistem penjurusan SMA yang 

diharapkan akan membantu guru dalam melakukan penjurusan siswa. ID3 pada 

decision tree learning menggunakan data-data valid yang digunakan sebelumnya 

untuk mendapatkan rule dan mencari dukungan keputusan jurusan yang diambil. 

SPK tersebut akan dibangun berbasiskan web sehingga dapat diakses atau 

digunakan oleh komputer lain tanpa harrus meng-install aplikasinya. 

 

1. 2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu bagaimana membuat sistem pendukung keputusan yang 

bersifat auto learning untuk menentukan jurusan di SMA menggunakan decision 

tree learning dengan algoritma Iterative Dichotomiser  3 (ID3). 

 

1. 3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Teknik learning yang digunakan adalah decision tree learning dengan 

algoritma Iterative Dichotomiser  3 (ID3) untuk menentukan jurusan yang 

akan diambil oleh siswa sekolah. 

2. Jurusan yang tersedia adalah jurusan IPA, IPS, dan Bahasa 
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3. Penjurusan dilakukan berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan siswa 

4. Input data minat siswa berupa salah satu nama jurusan yang diminati oleh 

siswa tersebut (IPA/IPS/Bahasa) 

5. Input data bakat siswa berupa hasil dari psikotes yang telah dilakukan yang 

menunjukan bakat siswa di jurusan IPA/IPS/Bahasa 

6. Input data kemampuan adalah nilai-nilai rapot yang diperoleh siswa saat 

menjalani pendidikan kelas X semester dua adalah sebagai berikut: 

a. Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi (IPA) 

b. Sejarah, Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi (IPS) 

c. Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa asing (Bahasa) 

7. Sistem akan mempelajari sampel data yang diperoleh dari guru SMA N 1 

Way Jepara Lampung Timur. 

8. Sistem yang akan dibuat adalah berbasis web. 

 

1. 4 Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memberikan metode alternatif dalam 

membangun SPK dengan sistem auto learning dan mengimplementasikan 

algoritma Iterative Dichotomiser 3 (ID3) untuk menentukan jurusan siswa di SMA. 

 

1. 5 Manfaat  

Adapun manfaat pengembangan sistem ini adalah: 

1. Sekolah dapat menentukan jurusan siswanya dengan mudah dan cepat 

2. Sekolah dapat konsisten dan objektif dalam menentukan jurusan terhadap 

siswanya 
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3. Sekolah dapat menerapkan aturannya sendiri dalam menentukan parameter-

parameter untuk jurusan siswanya 

4. Siswa akan mendapatkan jurusan sesuai minat, bakat, dan kemampuan yang 

dimilikinya


