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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pengambilan keputusan pemilihan Sekolah Menengah Pertama 

yang baik dan benar bagi siswa Sekolah Dasar yang akan melanjutan 

pendidikannya, banyak sekali kriteria-kriteria yang harus dilihat dari 

banyaknya sekolah Negri dan sekolah Suasta yang beredar di pasaran saat 

ini (Bardansyah,2014). Hal yang harus diperhatikan dalam memilih sekolah 

adalah jenjang sekolah, status sekolah, akreditasi sekolah, fasilitas  yang 

dimiliki sekolah tersebut, ekstra yang tersedia serta kondisi sekolah tersebut. 

Kriteria yang dimiliki sekolah tersebut menentukan kualitas sekolah 

tersebut.   

Orang tua bisa memilihkan sekolah untuk anaknya lewat brosur, 

bertanya langsung ke sekolah tersebut atau lewat internet. Tetapi pada 

kenyataanya orang tua masih kesulitan dalam mendapatkan informasi 

sekolah karena minimnya informasi tentang sekolah menengah pertama di 

wilayah sragen. Maka diperlukan suatu media untuk membantu orang tua 

dan siswa dalam pemilihan Sekolah Menengah Pertama. Media yang 

memberikan informasi tentang sekolah menengah pertama dan membantu 

dalam memilih sekolah sesuai dengan kriteria yang di inginkan orangtua 

dan siswa itu sendiri.  
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Dari permasalahan diatas, penelitian ini mencoba memecahkannya 

dengan salah satu alternatif yaitu dengan menerapkan metode K-Nearest 

Neighbor (KNN) dan Taxonomy Matcher pada pemilihan Sekolah 

Menengah Pertama di wilayah Sragen untuk memudahkan siswa dan orang 

tua agar mudah dalam pemilihan sekolah. Metode K-Nearest Neighbor 

(KNN) merupakan metode yang berdasarkan pada pendekatan probabilistik, 

maka dari itu diperlukan metode lain untuk menghitung nilai numerik, yaitu 

metode Taxonomy Matcher. Metode Taxonomy Matcher digunakan untuk 

menghitung nilai matrik dari kriteria, metode Taxonomy Matcher memiliki 

beberapa kelebihan yaitu penghitungannya akurat. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah ada maka dapat diambil 

rumusan masalah yaitu Apakah metode K-Nearest Neighbor (KNN) dan 

Taxonomy Matcher memberikan solusi yang tepat untuk aplikasi pemilihan 

Sekolah Menengah Pertama di wilayah Sragen? 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Oleh karena kompleksitas permasalahan yang sering kali 

menyulitkan, maka penulis melakukan pembatasan masalah. Batasan 

masalah dalam sistem ini adalah: 

1. Sistem hanya menyimpan informasi Sekolah Menengah Pertama yang 

ada di wilayah kabupaten Sragen. 
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2. Kriteria yang digunakan pada proses pemilihan sekolah Menengah 

Pertama meliputi kriteria: jenjang sekolah, status sekolah, jarak atau 

wilayah, fasilitas, ekstrakurikuler, kondisi sekolah. 

3. Perancangan  perangkat lunak menggunakan perancangan terstruktur, 

database menggunakan MySQL, bahasa pemrograman yang digunakan 

Hypertext Preprocessor (PHP) dan menggunakan metodeK-Nearest 

Neighbor (KNN) dan Taxonomy Matcher. 

4. Pembuatan aplikasi pemilihan Sekolah Menengah Pertama baru 

meliputi : 

a. Admin 

1) Input data sekolah yang ada diwilayah sragen 

2) Input data kriteria 

3) Input data nilai kriteria 

4) Input data matrik kedekatan 

b. User 

1) Input data siswa. 

2) Input kriteria SMP yang dipilih. 

3) Alternatif keputusan 

 

1.4. Tujuan Skripsi 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun 

sistem Penerapan metode K-Nearest Neighbor (KNN) dan Taxonomy 

Matcheruntuk Pemilihan Sekolah Menengah Pertama di wilayah Sragen. 
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1.5. Manfaat Skripsi 

Dengan pembuatan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

semua pihak, baik pihak akademik, mahasiswa maupun instasi terkait : 

1. Bagi Akademik 

Pembuatan skripsi dilakukan untuk menenuhi syarat kelulusan 

sebagai sarjana dan agar dapat mengambil keputusan sehingga dapat 

berdampak nilai kelulusan berprestasi akademik mahasiswa. 

2. Bagi siswa Sekolah Dasar dan orang tua. 

Dapat membantu siswa Sekolah Dasar menyelesaikan 

permasalahan dalam pemilihan Sekolah Menengah Pertama di 

wilayah Sragen. 

3. Bagi Mahasiswa 

a. Mampu menemukan permasalahan dan mencari solusinya dengan 

membuat program aplikasi, khususnya dalam permasalahan 

pemilihan Sekolah Menengah Pertama di wilayah Sragen. 

b. Menerapkan ilmu yang di terapkan selama masa perkuliahan di 

STMK Sinar Nusantara Surakarta. 

4. Bagi Pembaca  

a. Menambah pengetahuan dan wawasan pembaca di dunia 

komputer dan aplikasinya. 

b. Sebagai referensi bagi para pembaca yang sedang menyusun 

tugas akhir. 
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1.6. Kerangka Pikir 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat pada tahap 

sebelumnya, maka tahap kerangka pemikiran berguna untuk memperjelas 

kerangka tentang apa yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Pada tahap 

ini ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan 

mengimplementasikan suatu Penerapan Metode K-Nearest Neighbor (KNN) 

dan Taxonomy Matcher untuk Pemilihan Sekolah Menengah Pertama di 

Wilayah Sragen. Berikut Kerangka Pikir dari Skripsi ini: 

 
Gambar 1.1 Skema Kerangka Pikir Penerapan metodeK-Nearest Neighbor 

(KNN) danTaxonomy Matcheruntuk pemilihan Sekolah Menengah Pertama di 

Wilayah Sragen 

Masalah-masalah 

1. Pentingnya pemilihan sekolah Menengah Pertama untuk anak jenjang 

Sekolah Dasar 

2. Orang tua mengalami kesulitan saat pemilihan SMP untuk anaknya 

3. Belum adanya aplikasi  Pemilihan Sekolah Menengah Pertama di Wilayah 

Sragen 

Pengembangan Perangkat Lunak Penerapan metode Taxonomy Matcher 
untuk Pemilihan Sekolah Menengah Pertama di Wilayah Sragen 

1. Metode pengumpulan data, meliputi: metode observasi, metode wawancara 

dan metode pustaka.  

2. Metode pengembangan perangkat lunak, meliputi:   

a. Analisa sistem  

b.  Desain sistem, meliputi: Diagram konteks,  Hierarcy Input Process 

Output    (HIPO),  Data Flow Diagram  (DFD),  Entity Relationship 

Diagram  (ERD), Desain Database, Desain Input, Desain Output, 

Desain Pelaporan  

c. Implementasi sistem, meliputi: penggunaan software dan hardware  

d. Pengujian sistem, meliputi: Uji fungsionalitas dan uji validitas 

Aplikasi Penerapan metode Taxonomy Matcher untuk Pemilihan Sekolah 

Menengah Pertama di Wilayah Sragen 

K-Nearest 

Neighbor 

(KNN) dan 

Taxonomy 

Matcher 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran tentang pembahasan laporan skripsi ini, maka 

secara garis besar sistematika penulisannya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan skripsi, manfaat skripsi, 

kerangka pikir, sistematika penulisan laporan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menyajikan tentang teori-teori yang digunakan untuk 

mendukung penelitian dan pembuatan aplikasi Penerapan Metode 

K-Nearest Neighbor (KNN) dan Taxonomy Matcher untuk 

Pemilihan Sekolah Menengah Pertama di Wilayah Sragen.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai metode-metode yang digunakan 

dalam penelitian meliputi jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik perancangan sistem. 

BAB IV GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menyajikan gambaran tentang objek 

penelitian meliputinama sekolah, alamat sekolah, no telepon 

sekolah, jenjang sekolah, status sekolah, jarak atau wilayah, 

fasilitas, ekstra kurikuler, kondisi sekolah. 

BAB V PEMBAHASAN 
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Pada bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama 

berisi tentang pembahasan pembuatan aplikasi dan sub bab kedua 

berisi tentang penjelasan hasil aplikasi yang telah dibuat. 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


