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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti bahwa dalam 

melakukan penelitian di Haji Ya’qub Lirboyo Kediri, pengolahan data nilai dari siswa masih diolah 

secara manual. Akibatnya data akademik tidak bisa diproses secara cepat, kesalahan dalam pengolahan 

data akademik dan kehilangan data akademik. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana cara implementasi atau penerapan 

untuk mengklasifikasi hasil belajar di PP.Lirboyo Kota Kediri?. (2)  bagaimana implementasi 

menggunakan metode K-NN di Haji Ya’qub Liboyo Kediri? . Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : 

(1) Membangun aplikasi berbasis desktop dengan menggunakan Delphi 7.0. (2) Dengan menggunakan 

metode K-NN klustering untuk mengklasifikasi nilai hasil belajar.  

Pada tahap pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dengan teknik 

pengumupalan data meliputi : (1) Pengamatan (Observasi ), (2) Studi Pustaka (Study Literatur). Dan 

menggunakan metode Deskriptif sebagai metode pengembangan sistemnya. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah, dengan adanya implementasi sistem klasifikasi hasil 

belajar ini di PP. Lirboyo (1) Sebagai sumber informasi dan memberikan kemudahan bagi pengajar 

berupa predikat yang didapat para siswa setelah menempuh ujian, (2) Mempermudah dan 

mempercepat para pengajar untuk memperoleh hasil ujian, (3) Bermanfaat bagi admin untuk mengolah 

data dengan cepat, (4) Memberikan manfaat bagi wali murid untuk mengetahui informasi tentang hasil 

belajar siswa dengan cepat dan mudah. 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan: (1) Sistem ini hanya bisa 

digunakan oleh admin dan guru. (2) Dengan adanya sistem ini maka akan memberikan kemudahan 

bagi pengajar untuk mengetahui predikat nilai setiap siswanya setelah menempuh ujian. 

 

KATA KUNCI : Klasifikasi Hasil Belajar. 
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I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan dunia 

pendidikan dalam bidang agama  

yang sangat pesat, terutama dengan 

semakin banyaknya pondok 

pesantren yang menjadi favorit 

pilihan untuk sekolah lanjutan 

dikalangan masyarakat, mendorong 

terbentuknya suatu timbunan data-

data nilai para santri yang dapat 

diambil contoh yaitu data yang  

berasal dari data nilai atau hasil 

belajar para santri, kemudian oleh 

komputer data tersebut disimpan ke 

dalam server. Di dalam server data 

diubah menjadi informasi yang 

disimpan dalam bentuk tabel-tabel. 

Salah satu pengembangan 

kurikulum tersebut adalah dengan 

klasifikasi hasil belajar setiap 

pelaksanaan ujian guna memperoleh 

hasil evaluasi belajar yaitu, berupa 

nilai prestasi akademik santri. 

Di pondok pesantren (PP) 

Lirboyo proses pengklasifikasi hasil 

belajar atau nilai para santri masih 

secara manual, yaitu menggunakan 

excel yang akhirnya membuat 

tumpukan data yang sangat banyak. 

Jadi, selain membuat data excel hasil 

klasifikasi data semakin bertumpuk 

juga membuat pengajar kewalahan 

dalam menentukan hasil 

penghitungan nilai dan mengevaluasi 

hasil dari klasifikasi atau nilai 

akademik santriya sehingga boros 

tenaga, waktu, dan biaya. 

Dari beberapa uraian di atas 

menjadikan penulis tertarik untuk 

membuat sistem aplikasi 

pengelompokan klasifikasi hasil 

belajar santri yang memiliki nilai 

sangat baik, baik, cukup, sedang 

maupun kurang serta untuk nilai 

yang masih kurang menjadi bahan 

evaluasi dan dapat membantu proses 

penilaian hasil belajar akademik 

santri, dapat membantu pengajar atau 

guru untuk mengetahui kemampuan 

akademik santrinya melalui nilai 

yang didapat, serta menghasilkan 

informasi yang akurat dalam 

klasifikasi hasil pembelajaran para 

santri di pondok pesantren Lirboyo 

Kediri.  

Untuk mempermudah dalam 

proses pengklasifikasian Dengan 

menggunakan metode K-NN 

klustering untuk mengklasifikasi 

nilai hasil belajar sebagai sumber 

informasi dan memberikan 

kemudahan bagi para pengajar untuk 

mengklasifikasi hasil belajar siswa 

setelah menempuh ujian. 

Manfaat yang diperoleh 

dalam sistem klasifikasi hasil belajar 
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ini adalah mempermudah dalam 

mengetahui predikat siswa setelah 

menempuh ujian dan membantu bagi 

admin untuk mengolah data yang 

sangat banyak. 

K-Nearest Neighbor (K-

NN) adalah suatu metode untuk 

mengklaster Parameter dan 

merepresentasikannya dalam bentuk 

perhitungan matematis. 

Dalam penelitian ini, akan 

dibangun suatu “Sistem Klasifikasi 

Hasil Belajar Menggunakan Metode 

K-NN” dan mengambil tempat studi 

di PP.Lirboyo Kediri. 

II. METODE 

Algoritma Menurut Eko 

Prasetyo. Dalam buku konsep dan 

aplikasi Data Mining. Salah satu 

masalah yang digadapi K-NN adalah 

pemilihan nilai K yang tepat. Misalnya, 

diambil K bernilai 13, kelas 0 dimiliki 

oleh 7 tetangga yang jauh, sedangkan 

kelas 1 dimiliki oleh 6 tetangga yang 

lebih dekat. Hal ini mengakibatkan data 

uji tersebut akan terdistorsi sehingga 

ikut tergabung dalam kelas 0.  Hal ini 

karena setiap tetangga tersebut 

mempunyai bobot yang sama terhadap 

data uji, sedangkan K yang terlalu kecil 

bisa mengakibatkan algoritma terlalu 

sensitiv terhadap noise. Nilai K yang 

bagus dapat dipilih berdasarkan 

optimasi parameter, misalnya dengan 

cross validation. Kasus dimana 

klasifikasi diprediksi berdasarkan 

training data yang paling dekat (dengan 

kata lain, k=1) disebut algoritma 

Nearest Neighbor.  (Eko Prasetyo, 

2012). 

Metode K-NN sangat sederhana 

tapi peformanya sangat handal. 

Persoalan terpenting dalam metode K-

Nearest Neighbor adalah biaya 

komputasi karena dalam proses 

klasifikasi, seluruh data dipakai untuk 

menentukan kelas dari pada tes. Oleh 

karena itu, dilakukan program komputer 

untuk melakukannya. 

Beberapa macam jarak yang 

sering digunakan dalam literature 

machine leraning/data mining; 

 

Pada fase training, algoritma ini 

hanya melakukan penyimpanan vektor-

vektor fitur dan klasifikasi data training 

sample. Pada fase klasifikasi, fitur-fitur 

yang sama dihitung untuk testing data 

(yang klasifikasinya tidak diketahui).  

Jarak dari vektor baru yang ini terhadap 

seluruh vektor training sample dihitung 

dan sejumlah k buah yang paling dekat 

diambil. Titik yang baru klasifikasinya 

diprediksikan termasuk pada klasifikasi 

terbanyak dari titik-titik tersebut. 
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Ketepatan algoritma K-NN 

sangat dipengaruhi oleh ada atau tidak 

nya fitur-fitur yang tidak relevan atau 

jika bobot fitur tersebut tidak setara 

dengan relevansinya terhadap 

klasifikasi. Riset terhadap algoritma ini 

sebagian besar membahas bagaimana 

memilih dan memberi bobot terhadap 

fitur yang agar performa klasifikasi 

menjadi lebih baik (Aryo, 2012). 

Berikut ini adalah urutan proses pada 

algoritma K-Nearest Neigbhor. 

1) Menentukan parameter K (jumlah 

tetangga paling dekat). 

2) Menghitung kuadrat jarak Euclidean 

masing-masing obyek terhadap data 

sampel yang diberikan. 

3) Mengurutkan obyek-obyek tersebut 

kedalam kelompok yang mempunyai 

jarak Euclidean terkecil. 

4) Mengumpulkan kategori Y 

(klasifikasi nearest neighbor). 

5) Dengan menggunakan kategori 

mayoritas, maka dapat diprediksi 

nilai query instance yang telah 

dihitung. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Hasil 

1.1. Tampilan halaman login 

Home adalah form yang 

pertama kali muncul saat 

program dijalankan 

 

 

1.2. Tampilan Menu utama 

Pada tampilan ini sistem 

akan menampilkan tool dan cara 

memakai sistem klasifikasi hasil 

belajar. 

 

 

1.3. Tampilan Update 

Pada tampilan ini akan 

menginputkan data dan nilai 

santri untuk memperbaruhi data, 

update, delete dan save 
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1.4. Tampilan output printout 

Pada tampilan ini untuk 

memberikan sebuah informasi 

untuk mempermudah guru, 

admin dan siswa untuk dijadikan 

evaluasi pembelajaran. 

 

1.5. Tampilan Hasil Update 

Pada tampilan ini akan 

menampilkan hasil update serta 

predikat yang oleh siswa. 

 

 

 

1.6. Pengujian 

Sistem klasifisikasi hasil 

belajar yang telah dibuat 

dilakukan pengujian sebanyak 50 

data yang terdiri dari 5 kategori. 

Dari hasil pengujian yang telah 

dilakukan diperoleh 44 data 

berita yang memiliki kategori 

yang tepat dan 6 berita yang 

memiliki kategori yang kurang 

tepat. 

Dari hasil pengujian 

tersebut dapat dilakukan 

perhitungan nilai akurasi dengan 

menggunakan persamaan 2. 

 

Sehingga dapat dihitung 

nilai akurasi dari sistem adalah 

sebagai berikut: 

Akurasi = 

 

Jadi nilai akurasi dari 

sistem klasifikasi hasil belajar 

yang telah dibuat adalah 88%. 

 

2. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Sistem klasifikasi hasil belajar 

ini hanya bisa dioprasikan oleh 

guru pembimbing dan admin 

yang berwenang secara khusus 

untuk mengoperasikan nya dan 

dalam sistem klasifikasi hasil 

belajar ini terdapat dua user. 

Yaitu, admin dan guru. 

b. Dengan adanya sistem 

implementasi dan klasifikasi 

hasil belajar ini maka admin 
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dan guru dapat mengetahui 

predikat setiap siswa dengan 

mudah dan dalam sistem ini 

hanya perlu memasukkan data 

siswa kemudian nilai ujian 

yang telah ditempuh selama 

semester. 
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