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I. LATAR BELAKANG

Teknologi informasi 

berkembang dengan pesat, terlebih 

dengan adanya internet. Melalui 

internet, informasi dapat 

didistribusikan dengan singkat. 

Dengan kata lain teknologi informasi 

berbasis komputer dengan dukungan 

internet sebagai media komunikasi 

cenderung dapat memenuhi 

kebutuhan informasi yang akurat 

dalam tempo singkat karena internet 

melambangkan penyebaran data dan 

informasi secara ekstrim

informasi khususnya dalam dunia 

pendidikan menjadi sangat penting 

dalam menentukan kemajuan suatu 

lembaga. 

Perkembangan teknologi 

informasi berdampak positif pada 
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,Pemilihan Jurusan.

LATAR BELAKANG 

Teknologi informasi 

berkembang dengan pesat, terlebih 

dengan adanya internet. Melalui 

internet, informasi dapat 

didistribusikan dengan singkat. 

Dengan kata lain teknologi informasi 

berbasis komputer dengan dukungan 

internet sebagai media komunikasi 

ng dapat memenuhi 

kebutuhan informasi yang akurat 

dalam tempo singkat karena internet 

melambangkan penyebaran data dan 

ekstrim. Kebutuhan 

informasi khususnya dalam dunia 

pendidikan menjadi sangat penting 

dalam menentukan kemajuan suatu 

Perkembangan teknologi 

informasi berdampak positif pada 

perkembangan teknologi 

saat ini Web tidak hanya berfungsi 

menampilkan informasi, namun juga 

mampu menangani dan mengolah 

data menjadi informasi. Kumpulan 

data yang saling berhubungan a

satu sama lain dapat diorganisasikan 

menjadi sebuah 

diorganisasi kemudian disimpan 

kedalam komputer untuk 

memudahkan pemakai dalam 

mengakses data teknologi informasi 

dapat mempermudah kita dalam 

mencari informasi, mengurangi 

terjadinya kesalahan atau kelalaian 

manusia dan penggunaan data akan 

lebih efisien. Penggunaan teknologi 

yang baik dapat meningkatkan 

kualitas kerja dalam pengolahan data 
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Nearest Neighbor) Pada Pemilihan Jurusan Di 
Smk Global Mandiri Tarokan Kediri, Skripsi,Teknik Informatika,FT UN PGRI Kediri,2017. 

perkembangan teknologi web. Pada 

tidak hanya berfungsi 

menampilkan informasi, namun juga 

mampu menangani dan mengolah 

data menjadi informasi. Kumpulan 

data yang saling berhubungan antara 

satu sama lain dapat diorganisasikan 

menjadi sebuah file, dimana data 

diorganisasi kemudian disimpan 

kedalam komputer untuk 

memudahkan pemakai dalam 

mengakses data teknologi informasi 

dapat mempermudah kita dalam 

mencari informasi, mengurangi 

nya kesalahan atau kelalaian 

manusia dan penggunaan data akan 

lebih efisien. Penggunaan teknologi 

yang baik dapat meningkatkan 

kualitas kerja dalam pengolahan data 
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untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan. Proses pengolahan data 

biasanya sering terjadi 

karena data terlalu banyak dan 

prosesnya yang panjang. Proses 

pengolahan informasi dapat 

memanfaatnkan teknologi 

inilah yang menyebabkan web 

menjadi media dinamis.

Banyak lembaga pendidikan 

pemerintah maupun swasta di 

wilayah kediri yang bel

memanfaatkan teknologi 

yang sudah ada, dikarenakan 

terbatasnya sumber daya manusia 

diantaranya lembaga pendidikan 

Sekolah Menengah Kejuruan Global 

Mandiri Tarokan Kediri.

SMK Global Mandiri Tarokan 

Kediri merupakan lembaga 

pendidikan yang bertugas menangani 

kegiatan - kegiatan yang berkaitan 

dengan pendidikan, tujuan utama 

untuk mencerdaskan bangsa di 

wilayah kecamatan Tarokan. Untuk 

menghasilkan sumber daya yang 

handal harus didukung oleh sarana 

dan prasarana pendidikan, karena 

sarana dan prasarana merupakan 

salah satu faktor penting dalam 

menunjang belajar siswa dan 

memberikan kenyamanan dalam 

proses belajar mengajar.
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ndapatkan informasi yang 

dibutuhkan. Proses pengolahan data 

biasanya sering terjadi kesalahan 

karena data terlalu banyak dan 

prosesnya yang panjang. Proses 

pengolahan informasi dapat 

memanfaatnkan teknologi web, 

inilah yang menyebabkan web 

menjadi media dinamis. 

Banyak lembaga pendidikan 

pemerintah maupun swasta di 

wilayah kediri yang belum 

memanfaatkan teknologi internet 

yang sudah ada, dikarenakan 

terbatasnya sumber daya manusia 

diantaranya lembaga pendidikan 

Sekolah Menengah Kejuruan Global 

Mandiri Tarokan Kediri. 

SMK Global Mandiri Tarokan 

Kediri merupakan lembaga 

bertugas menangani 

kegiatan yang berkaitan 

dengan pendidikan, tujuan utama 

untuk mencerdaskan bangsa di 

wilayah kecamatan Tarokan. Untuk 

menghasilkan sumber daya yang 

handal harus didukung oleh sarana 

dan prasarana pendidikan, karena 

prasarana merupakan 

salah satu faktor penting dalam 

menunjang belajar siswa dan 

memberikan kenyamanan dalam 

proses belajar mengajar. 

Pemanfaatan teknologi 

informasi yang belum efektif pada 

SMK Global Mandiri Tarokan Kediri 

untuk penjurusan sehingga 

membutuhkan waktu lama untuk 

melakukan kegiatan

tersebut. Kegiatan guru guru dalam 

melakukan penilaian terhadap siswa

siswa SMK Global Mandiri Tarokan 

Kediri masih menghasilkan data 

yang kurang akurat karena masih 

terdapat data yang terulang, tidak 

tercatat, kurang teliti, salah 

perhitungan dalam penilaian. Selain 

itu, sistem yang berjalan pada SMK 

Global Mandiri Tarokan Kediri ini 

kurang efisien karena jumlah data 

siswa yang banyak maka data yang 

ditampung akan semakin besar, 

sehingga akan semakin 

memperlambat kinerja sistem untuk 

menyajikan informasi secara cepat 

dan tepat. 

Menurut budanis dwi meilani 

dan novi susanti tahun 2014 dalam 

jurnalnya “Algoritma K

nearest Neight

Perkiraan Studi Mahasiswa”. Dalam 

penelitian tersebut menyebutkan 

bahwa banyak mah

mangkir dalam proses kuliah 

sehingga tidak selesai tepat waktu 

maka dibuat aplikasi prediksi 
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Pemanfaatan teknologi 

informasi yang belum efektif pada 

SMK Global Mandiri Tarokan Kediri 

untuk penjurusan sehingga 

hkan waktu lama untuk 

melakukan kegiatan–kegiatan 

tersebut. Kegiatan guru guru dalam 

melakukan penilaian terhadap siswa-

siswa SMK Global Mandiri Tarokan 

Kediri masih menghasilkan data 

yang kurang akurat karena masih 

terdapat data yang terulang, tidak 

tat, kurang teliti, salah 

perhitungan dalam penilaian. Selain 

itu, sistem yang berjalan pada SMK 

Global Mandiri Tarokan Kediri ini 

kurang efisien karena jumlah data 

siswa yang banyak maka data yang 

ditampung akan semakin besar, 

sehingga akan semakin 

lambat kinerja sistem untuk 

menyajikan informasi secara cepat 

Menurut budanis dwi meilani 

dan novi susanti tahun 2014 dalam 

jurnalnya “Algoritma K-NN(K-

tbor) Untuk Mencari 

Perkiraan Studi Mahasiswa”. Dalam 

penelitian tersebut menyebutkan 

bahwa banyak mahasiswa yang 

mangkir dalam proses kuliah 

sehingga tidak selesai tepat waktu 

maka dibuat aplikasi prediksi 
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mahasiswa selesai kuliah tepat waktu 

menggunakan KNN. 

Berdasarkan permasalahan 

tersebut penulis mencoba membuat 

“Implementasi Metode KNN Pada 

Pemilihan Jurusan di SMK Global 

Mandiri Tarokan” dengan tujuan 

 

II. METODE

KNN (K-Nearest Neighbor

merupakan salah satu metode yang 

digunakan dalam menyelesaikan 

masalah pengklasifikasian. KNN

yaitu mengelompokkan atau 

mengklasifikasikan suatu data baru 

yang belum diketahui kelasnya 

berdasarkan jarak data baru itu ke 

beberapa tetangga (

terdekat.  

Tetangga terdekat adalah objek 

latih yang memiliki nilai kemiripan 

terbesar atau ketidakmiripan terkecil 

dari data lama. Jumlah tetangga 

terdekat dinyatakan dengan 

Nilai k yang terbaik tergantung 

pada data. Secara umum nilai 

tinggi akan mengurangi efek 

pada klasifikasi, tetapi membuat 

batasan antara setiap klasifik

menjadi semakin kabur. Pada

khusus dimana klasifikasi 

diprediksikan berdasarkan data

sampel yang paling dekat yaitu:

Universitas Nusantara PGRI Kediri
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mahasiswa selesai kuliah tepat waktu 

 

Berdasarkan permasalahan 

tersebut penulis mencoba membuat 

“Implementasi Metode KNN Pada 

Jurusan di SMK Global 

Mandiri Tarokan” dengan tujuan 

untuk mempermudah proses 

penentuan jurusan siswa yang sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan 

serta mempermudah pihak sekolah 

dalam mengoptimalkan proses 

belajar mengajarkan berdasarkan 

jurusan yang sesuai dengan siswa.

Nearest Neighbor) 

merupakan salah satu metode yang 

digunakan dalam menyelesaikan 

masalah pengklasifikasian. KNN 

yaitu mengelompokkan atau 

mengklasifikasikan suatu data baru 

yang belum diketahui kelasnya 

berdasarkan jarak data baru itu ke 

beberapa tetangga (neighbor) 

Tetangga terdekat adalah objek 

latih yang memiliki nilai kemiripan 

terbesar atau ketidakmiripan terkecil 

ama. Jumlah tetangga 

terdekat dinyatakan dengan k.  

yang terbaik tergantung 

pada data. Secara umum nilai k yang 

tinggi akan mengurangi efek noise 

pada klasifikasi, tetapi membuat 

batasan antara setiap klasifikasi 

menjadi semakin kabur. Pada kasus 

husus dimana klasifikasi 

diprediksikan berdasarkan data 

sampel yang paling dekat yaitu: 

k = 1 yang disebut dengan

Neighbor. 

Pendekatan sederhana untuk 

menentukan nilai 

K = √n , dimana 

sampel data yang ada.

Misalkan terdapat 30 sampel data, 

untuk menentukan nilai 

digunakan rumus :

K = √n = √30 = 5,47 

= 5 

K = √n = √20 = 4,47 

= 4 

Nilai k 

dalam jumlah ganjil (3, 5, 7) untuk 

menghindari munculnya jumlah

yang sama dalam proses 

pengklasifikasian. Apabila terjadi 

dua atau lebih jumlah kelas yang 

muncul sama maka nilai 

– 1 (satu tetangga kurang), jika 

masih ada yang sama lagi maka nilai 

k menjadi k – 
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untuk mempermudah proses 

penentuan jurusan siswa yang sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan 

serta mempermudah pihak sekolah 

dalam mengoptimalkan proses 

belajar mengajarkan berdasarkan 

g sesuai dengan siswa. 

= 1 yang disebut dengan Nearest 

Pendekatan sederhana untuk 

menentukan nilai k yaitu : 

, dimana n adalah jumlah dari 

sampel data yang ada. 

Misalkan terdapat 30 sampel data, 

untuk menentukan nilai k nya 

digunakan rumus : 

√n = √30 = 5,47 , berarti nilai k 

√n = √20 = 4,47 , berarti nilai k 

k umumnya ditentukan 

dalam jumlah ganjil (3, 5, 7) untuk 

menghindari munculnya jumlah jarak 

yang sama dalam proses 

pengklasifikasian. Apabila terjadi 

dua atau lebih jumlah kelas yang 

muncul sama maka nilai k menjadi k 

1 (satu tetangga kurang), jika 

masih ada yang sama lagi maka nilai 

 2 , begitu seterusnya 
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sampai tidak ditemukan lagi kelas 

yang sama banyak.  

Prinsip kerja KNN adalah 

mencari jarak terdekat antara data 

yang akan dievaluasi dengan 

tetangga (neighbor

dalam data pelatihan. Pada KNN 

tidak hanya menghasilkan satu jarak 

terpendek saja, tetapi akan 

menghasilkan sebanyak 

terpendek (Kusumadewi, 2009). 

Banyaknya kelas yang paling banyak 

dengan jarak terdekat akan menjadi 

kelas dimana data yang dievaluasi 

berada. Dekat atau jauhnya tetangga 

(neighbor) biasanya dihitung 

berdasarkan jarak 

(Euclidean Distance).

Euclidean Distance 

empat klasifikasi yaitu

1. One - dimensional distance

 � = (��) dan �

 rumus : 

�� = �(�� − ��)�

2. Two - dimensional distance

 � = (��, ��) dan 

dengan rumus : 

�ᵢ= �(pₓ −  qₓ )² + (

3. Three - dimensional distance

 � = (�ₓ , �ᵧ , �� 

 (�ₓ , �ᵧ , ��) dengan rumus :

dᵢ= 

�(�� − ��)� + (�� − ��)
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ukan lagi kelas 

Prinsip kerja KNN adalah 

mencari jarak terdekat antara data 

yang akan dievaluasi dengan 

neighbor) terdekatnya 

dalam data pelatihan. Pada KNN 

tidak hanya menghasilkan satu jarak 

terpendek saja, tetapi akan 

silkan sebanyak k jarak 

terpendek (Kusumadewi, 2009). 

Banyaknya kelas yang paling banyak 

dengan jarak terdekat akan menjadi 

kelas dimana data yang dievaluasi 

berada. Dekat atau jauhnya tetangga 

) biasanya dihitung 

berdasarkan jarak Euclidean 

). 

Euclidean Distance terdiri dari 

empat klasifikasi yaitu 

dimensional distance 

� = (��)dengan          

� = |�� − ��| 

dimensional distance 

dan � = (��, ��) 

(pᵧ − qᵧ )² 

dimensional distance 

 ) dan  � =

dengan rumus : 

)� + (�� − ��)� 

4. N - dimensional distance

 � =  (�₁ , �₂ 

� =  (�₁ , �₂ , …

rumus : 

dᵢ=

�(p� − q�)2 +  (p�

Langkah-langkah cara perhitungan 

KNN berdasarkan 

Distance adalah (Kusumadewi, 

2009) : 

1. Menentukan parameter 

2. Hitung jarak antara data yang 

akan dievaluasi dengan semua

data pelatihan atau data sampel.

Untuk menghitung jaraknya 

dengan menggunakan rumus 

Euclidean Distance :

�ᵢ = ∑ (p₁ −�
���

dimana : 

di = jarak variable ke

i = variable data

n = dimensi data

p = data uji  

P = (p₁ , p₂ , … , pn )

q = sampel data

3. Urutkan jarak yang terbentuk (urut 

naik) dan tentukan jarak terdekat 

sampai urutan ke 

4. Pasangkan kategori atau kelas 

yang bersesuaian.

5. Cari jumlah terbanyak dari 

tetangga terdekat tersebut, dan 

tetapkan 
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dimensional distance 

 , … , �� ) dan  

… , ��)  dengan 

( � − q� )² + … +  (p� − q�)�  

langkah cara perhitungan 

KNN berdasarkan Euclidean 

adalah (Kusumadewi, 

Menentukan parameter k. 

Hitung jarak antara data yang 

akan dievaluasi dengan semua 

data pelatihan atau data sampel. 

Untuk menghitung jaraknya 

dengan menggunakan rumus 

Euclidean Distance : 

−  q₁ ) 2 

= jarak variable ke-i 

= variable data (i=1,2,3,…, n) 

= dimensi data 

  

, … , pn ) 

= sampel data Q = (q₁ , q₂ , … , qn)   

3. Urutkan jarak yang terbentuk (urut 

naik) dan tentukan jarak terdekat 

sampai urutan ke – k. 

Pasangkan kategori atau kelas 

yang bersesuaian. 

Cari jumlah terbanyak dari 

tetangga terdekat tersebut, dan 
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kategori tersebut sebagai 

kategori dari data yang 

III. HASIL DAN KESIMPULAN

1.  

 

 

 

 

 

          

Gambar 1

Pada gambar 1.  tersebut di jelaskan 

tampilan menu input login terbaru 

dan sudah bisa dijalankan. Pada 

desain ini user admin maupun siswa 

sudah bisa akses ke program 

selanjutnya. 

2.  

 

 

 

 

        

Gambar 2

Pada gambar 2. 

interface sudah mulai masuk 

penambahan peserta ujian/siswa. 

Desain ini hanya ada pada akses 

admin saja. Karena hanya admin 

yang diperbolehkan 
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kategori tersebut sebagai 

kategori dari data yang 

dicari.

HASIL DAN KESIMPULAN 

Gambar 1 

tersebut di jelaskan 

tampilan menu input login terbaru 

dan sudah bisa dijalankan. Pada 

desain ini user admin maupun siswa 

sudah bisa akses ke program 

Gambar 2 

2.  ini tampilan 

sudah mulai masuk input 

penambahan peserta ujian/siswa. 

Desain ini hanya ada pada akses 

admin saja. Karena hanya admin 

 

3.  

 

         

 

 

 

                     Gambar 3

Pada gambar 

Tampilan input

siswa jika ada nama dan alamat 

yang salah. Dan desain ini hanya 

ada di akses admin saja.

4.  

 

 

 

 

 

Gambar 4

 Pada gambar 

Tampilan untuk memasukan nilai 

data uji yang akan digunakan 

untuk perhitungan dengan data 

sampel. Dan ini hanya admin 

yang bisa masuk.

5. 
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dicari. 

Gambar 3 

Pada gambar 3.  ini 

input mengubah data 

siswa jika ada nama dan alamat 

salah. Dan desain ini hanya 

ada di akses admin saja. 

Gambar 4 

Pada gambar 4.  ini adalah 

Tampilan untuk memasukan nilai 

data uji yang akan digunakan 

untuk perhitungan dengan data 

sampel. Dan ini hanya admin 

yang bisa masuk. 
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Gambar 

  Pada gambar 5. ini adalah 

tampilan output/hasil dari pada 

perhitungan akhir pada ujian 

tersebut. Desain ini menjelaskan 

keseluruhan hasil dari pada 

perhitungan. 

6.  

 

 

 

 

 

    Gambar 6. Tampilan menu soal

Pada gambar 6.  ini adalah tampilan 

menu soal yang berisi 30 soal pilihan 

ganda 

7.  

 

 

 

 

 

           

Gambar 7

Pada gambar 7.  ini adalah tampilan 

output/hasil dari pada perhitungan 

akhir pada ujian tersebut. Desain ini 

menjelaskan keseluruhan hasil dari 

pada perhitungan 

 

 

 

Universitas Nusantara PGRI Kediri

13.1.03.02.0320 

Gambar 5 

Pada gambar 5. ini adalah 

/hasil dari pada 

perhitungan akhir pada ujian 

tersebut. Desain ini menjelaskan 

keseluruhan hasil dari pada 

Gambar 6. Tampilan menu soal 

ini adalah tampilan 

ng berisi 30 soal pilihan 

Gambar 7 

ini adalah tampilan 

/hasil dari pada perhitungan 

akhir pada ujian tersebut. Desain ini 

menjelaskan keseluruhan hasil dari 

PENUTUP 

Pada program ini semua

masih dipegang oleh admin mulai 

dari memasukan Nis,Nama dan 

Alamat. 

Konsep dasar sistem pemilihan 

jurusan ini dapat digunakan sebagai 

ujian secara online.
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