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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan peneiti, bahwa penentuan 

kecerdasan Multple Intelligences sangat dibutuhkan karena banyaknya siswa yang kurang 

dalam memahami penjelasan dari seorang guru karena tidak seuai dengan bakat dan minat 

siswa pada UPTD SMP NEGERI 1 Berbek.  

 Permasalahan penelitian ini adalah Masalah orang tua dalam mengidentifikasi 

kecerdasan unggul yang ada dalam diri anaknya, Kurangnya pembelajaran seorang guru 

tehadap bakat anak didiknya, Belum ada sistem rekomendasi/sistem pendukung keputusan 

yang digunakan untuk memberikan saran atau pertimbangan bagi orang tua dalam 

menentukan kecerdasan yang dimiliki anaknya  

 Penelitian ini menggunakan salah satu teknik data mining yaitu metode K-Nearest 

Neighbor (KNN) dengan atribut berupa pertanyaan-pertanyaan sebanyak 40 yang menjurus 

dalam penentuan kecerdasan. Pada perhitungan ini digunakan nilai jarak dari masing-masing 

kriteria terhadap kategori yang diambil pada data training yang sudah disiapkan. 

Hasil pada sistem yang telah dibuat antara lain:  (1) Sistem yang di buat mengacu pada 

permasalahan yang ada, dimana admin mampu melakukan proses penentuan kecerdasan 

dengan cepat. (2) Perhitungan K-Nearest Neighbor (KNN) dapat mengolah data siswa secara 

optimal sebagai sistem penentu kecerdasan bagi siswa. 

 

KATA KUNCI  : Analisis, Kecerdasan, Multple Intelligences, K-Nearest Neighbor, 

Rekomendasi.
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I. LATAR BELAKANG 

Belajar adalah aktivitas yang akan 

terus di lakukan sampai tidak ada daya 

untuk belajar lagi, dalam proses belajar ada 

anak yang dapat menerima pelajaran 

dengan cepat dan ada pula anak yang 

lamban dalam menerima pelajaran dari 

guru. Setiap manusia dilahirkan dalam 

keadaan memiliki kecerdasan masing-

masing atau yang biasa disebut dengan 

Multiple Intelligences (kecerdasan 

majemuk), ada yang cerdas dalam 

matematik, kinestetik, visual-spasial, 

musik, Interpersonal, intrapersonal, natural 

dan juga linguistik. orang tua yang tidak 

mengerti bagaimana konsep pembelajaran 

yang baik untuk anak akan membuat anak 

tidak nyaman bahkan si anak juga akan 

merasa jenuh dengan konsep pembelajaran 

yang tidak sesuai dengan bakat dan minat 

anak. 

Proses belajar mengajar yang terjadi 

antara guru dan siswa dapat 

divisualisasikan dengan membayangkan 

diri kita berada di dalam ruangan yang 

gelap gulita. Ketika sebuah senter 

dinyalakan, selisih waktu antara 

munculnya cahaya yang terpantul di 

dinding dengan saat jari menekan tombol 

“on” pada senter tersebut sangatlah cepat, 

bahkan hampir bersamaan, ini disebut 

quantum. Dalam proses pembelajaran, 

seharusnya kecepatan otak siswa 

menangkap informasi dari guru adalah 

1287 km/ jam sama dengan kecepatan 

cahaya yang keluar dari senter yang 

memantul di dinding. Namun 

kenyataannya masih banyak terjadi 

kegagalan dan bahkan banyak siswa yang 

mengalami kebingungan dalam menerima 

pelajaran karena tidak mampu mencerna 

materi(Chotib, 2009) 

Melakukan tes Multiple Intelligences 

sangatlah dibutuhkan, karena dari hasil 

riset diperoleh deskripsi tentang 

kecenderungan kecerdasan seseorang, 

sehingga dari kecerdasan yang diperoleh 

dapat dianalisis dan disimpulkan model 

belajar terbaik bagi seseorang. Sayangnya 

masih belum banyak sekolah-sekolah 

tingkat SMP yang menggunakan tes ini. 

Berdasarkan penelitian dari proses K-

Fold Cross Validation didapatkan tingkat 

akurasi pada algoritma K-Nearest 

Neighbor untuk prediksi kelulusan tepat 

waktu mahasiswa berdasarkan IP sampai 

dengan semester 4 adalah sebesar 80,00% 

(Banjarsari, 2015) 

Hal yang signifikan dalam hasil 

penelitian sebuah sistem pendukung 

keputusan yang membantu proses 

penempatan jurusan mahasiswa baru 

menunjukkan bahwa metode K-Nearest 

Neighbor merupakan metode yang cukup 

baik dan sesuai digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan klasifikasi. 
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Syarat utama penggunaan metode K-

Nearest Neigbor untuk menyelesaikan 

permasalahan klasifikasi adalah 

tersedianya data training  yang baik dan 

akurat, karena pada metode K-Nearest 

Neighbor hasil klasifikasi diperoleh 

dengan menghitung kedekatan antara 

permasalahan baru (data testing) dengan 

permasalahan lama (data training) 

berdasarkan pada kecocokan bobot / nilai 

dari fitur –fitur yang telah ditentukan 

(Niswatin, 2015) 

Metode yang sama dalam membuat 

klasifikasi bidang kerja berdasarkan hasil 

prestasi belajar mahasiswa menggunakan 

algoritma K-Nearest Neighbor dan 

mengukur tingkat akurasi dan Area Under 

The Curve (AUC) algoritma K-Nearest 

Neighbor dalam melakukan klasifikasi 

bidang kerja berdasarkan nilai mata kuliah. 

Dari hasil  analisis menggunakan 

confusion matrix dan ROC Curve dapat 

disimpulkan bahwa algoritma data mining 

K-Nearest Neighbor memiliki kinerja 

terbaik untuk klasifikasi bidang kerja 

lulusan dengan nilai accuracy yaitu 

83,33% dan nilai AUC adalah 0,900 

(Nursalim, 2014) 

Dari ketiga hasil penelitian klasifikasi 

tersebut, pada sistem tes Multiple 

Intelligences dalam menentukan prediksi 

kecerdasan pada anak, salah satu cara yang 

dapat digunakan adalah dengan 

menggunakan metode K-Nearest 

Neighbor. 

Metode K-Nearest Neighbor akan 

digunakan untuk menentukan prediksi 

kecedasan pada anak berdasarkan data 

matematik, kinestetik, visual-spasial, 

musik, Interpersonal, intrapersonal, natural 

dan juga linguistik. Data tersebut adalah 

variabel-variabel yang akan 

direpresentasikan dengan nilai kedekatan. 

Dengan adanya sistem kecedasan ini 

akan membantu dalam menentukan 

kecerdasan dan model pembelajaran secara 

cepat dalam segi pengolahan data, efisien 

dalam segi tenaga, akurat dalam segi 

informasi yang lengkap dan mempermudah 

dalam mengetahui kecerdasan pada anak.   

 

II. METODE 

Sistem Penentuan kecerdasan ini  

menggunakan metode K-Nearest 

Neighbor, yang mana penggunaan metode 

k-nearest neigbor untuk menyelesaikan 

klasifikasi adalah tersedianya data training 

yang baik dan akurat, karena pada metode 

k-nearest neigbor hasil klasifikasi 

diperoleh dengan mengitung kedekatan 

antara permasalahan baru (data testing) 

dengan permasalahan lama(data training)..  

Untuk melakukan testing kita perlu 

memasukkan data training ke dalam 

dataset yang berupa data orangtua siswa 

yang akan direkomendasikan. Penambahan 
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ini dilakukan karena K-Nearest Neighbor 

melakukan rekomendasi bersamaan 

dengan masuknya data testing jika tidak 

ada data testing yang masuk maka K-

Nearest Neighbor tidak akan melakukan 

rekomendasi 

1. Simulasi Algoritma 

a. Data Training 

 

Gambar 1 Data training 

Gambar 1 merupakan tabel data 

training yang berisi tentang kriteria-kriteria 

yang diambil berdasarkan penelitian oleh 

Wita Yulianti tentang Aptitude testing 

berbasis case based reasoning dalam 

sistem pakar untuk menentukan minat dan 

bakat siswa sekolah dasar, dalam 

menentukan kecerdasan dan model 

pembelajaran pada anak dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. C1: saya suka membaca buku, menulis 

atau mengarang puisi 

2. C2: saya suka berdiskusi, berdebat atau 

berdiskusi 

3. C3: saya suka berbicara atau bercerita 

4. C4: saya suka menulis atau mengarang 

suatu cerita 

5. C5: saya suka belajar Bahasa Indonesia 

atau Bahasa Asing 

6. C6: saya suka memelihara hewan atau 

menanam/merawat tanaman  

7. C7: saya suka belajar tentang alam 

8. C8: saya peduli dengan alam dan 

lingkungan sekitar 

9. C9: saya suka/berminat mengunjungi 

taman, kebun binatang, akuarium dan lain-

lain 

10. C10: saya suka berkemah atau mendaki 

alam 

b. Contoh kasus  

Seorang siswa memiliki ciri-ciri 

kecerdasan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2 Data training 

c. Bobot per atribut 

Gambar 3 merupakan tabel bobot, 

dimana Dari data training dan data testing 

diatas, maka dilakukan pembobotan 

atribut. 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Bobot   

d. Nilai Kedekatan 

Dari data training dan data testing 

diatas, maka juga dilakukan pencarian 

kedekatan atribut-atribut yang ada dari 
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nilai 1 dan nilai 2. Berikut adalah tabel 

nilai kedekatan c1 (a), tabel nilai 

kedekatan c2 (c), tabel nilai kedekatan c3 

(e) tabel nilai kedekatan c4 (g) tabel nilai 

kedekatan c5 (i) dan tabel nilai kedekatan 

c6 (k) tersebut : 

 

Gambar 4 Nilai Kedekatan 

e. Perhitungan Jarak 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 perhitungan kedekatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 perhitungan kedekatan  lanjutan 

Pada Gambar 5 terdapat perhitungan 

kedekatan antara kasus lama dengan kasus 

baru yang dihitung berdasarkan nilai 

kedekatan seperti Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 perhitungan jarak 

Gambar 6 merupakan hasil jarak 

dimana hasil dari kedekatan dikali dengan 

bobot kemudian dibagi dengan jumlah 

bobot.  

Kesimpulan :Dari hasil perhitungan 

diatas, diketahui hasi jarak maximal 

dengan data training. Jadi data training 

yang terdekat dengan data testing adalah 

data siswa nomor 3. Yaitu kemungkinan 

memiliki kecerdasan "LINGUISTIK" 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Untuk memulai aplikasi harus 

menginstal aplikasi xampp, setelah itu 

folder program disimpan dalam folder 

htdocs. Pertama yang harus dilakukan 

dengan membuka web browser favorit 

anda, umumnya dapat menggunakan 

Mozilla Firefox maupun Internet Explorer, 

pada browser ketik http://localhost/skripsi/ 

ini untuk menuju halaman informasi siswa. 

 

1. Tampilan Form Informasi Siswa 

Pada Gambar 7 yaitu tampilan untuk 

para siswa ketika akan melakukan tes 

Multiple Intelligences, dimana siswa harus 

terlebih dahulu memasukkan nama dan 

nisn. 

 

Gambar 7 Tampilan Informasi Siswa 

2. Tampilan Form Pertanyaan 

Pada Gambar 8 yaitu tampilan 

beberapa pertanyaan sebagai variabel yang 

telah disesuaikan dengan kriteria pada 

masing” kecerdasan, dengan cara klick 

pada tombol radio button, kemudian 

menekan button berikut hingga pertanyaan 

telah disesesaikan, setelah itu menekan 

button finish dan tunggu hingga hasil 

keluar. 

Gambar 8 Tampilan Form Pertanyaan 

3. Tampilan Form Hasil 

Pada Gambar 9 merupakan hasil yang 

keluar setelah pertanyaan diselesaikan, 

dimana pada form hasil terdapat nama 

siswa, NISN, tanggal tes, kecerdasan 

siswa,dan model pembelajaran kemudian 

terdapat juga nilai probabilitas serta 

kedekatan data pada data training, 

kemudian siswa juga dapat mencetak hasil 

tersebut.  

 

Gambar 9 Tampilan Form Hasil 

Berdasarkan uraian – uraian dari penelitian 

yang telah dilakukan  maka dapat 

disimpulkan bahwa sistem ini telah 
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mengimplementasi metode K-Nearest 

Neighbor dalam sebuah sistem pakar yang 

mampu memberikan rekomendasi bagi 

anak dalam menentukan kecerdasan anak 

serta model pembelajaran yang sesuai 

dengan bakat dan minat   
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