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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Secara umum, pendidikan diartikan sebagai upaya mengembangkan 

kualitas pribadi manusia dan membangun karakter bangsa yang dilandasi 

nilai-nilai agama, filsafat, psikologi, sosial-budaya dan Ipteks yang 

bermuara pada pembentukkan pribadi manusia yang bermoral, berakhlak 

mulia, dan berbudi luhur [1]. Pendidikan berkualitas merupakan manifestasi 

dari perwujudan cita-cita bangsa. Pendidikan menjadi ujung tombak 

keberhasilan pembangunan suatu negara dan faktor krusial yang 

merefleksikan peradaban manusia [2].  

Lembaga pendidikan yang juga fokus terhadap kemampuan siswa 

yaitu sekolah menengah kejuruan (SMK). Pendidikan kejuruan merupakan 

pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk 

bekerja dalam bidang tertentu [3]. Di dalam pendidikan sekolah menengah 

kejuruan, terdapat banyak kompetensi keahlian yang dapat dipilih oleh 

siswa. Berbekal keahlian yang telah dipelajari saat berada di bangku SMK, 

siswa dapat menggunakan keahlian tersebut untuk mencari pekerjaan yang 

relevan terhadap bidang yang telah ditekuni. Selain pendidikan kejuruan, 

ada juga pendidikan yang mengajarkan tentang ilmu agama seperti sekolah 

islam terpadu (IT) ataupun pondok pesantren. Bahkan ada lembaga 

pendidikan yang mengkombinasikan pembelajaran umum dengan ilmu 

agama. 

SMK Luqman Al Hakim Kudus adalah salah satu sekolah menengah 

kejuruan (SMK) yang berbasis pondok pesantren di kabupaten Kudus. 

Beralamat di jalan raya kudus-jepara km. 05 kecamatan kaliwungu 

kabupaten kudus. Lembaga pendidikan ini mengkombinasikan kurikulum 

pemerintah dengan kurikulum Islami sehingga diharapkan setelah lulus, 

siswa mempunyai kompetensi keahlian yang baik sesuai bidang yang telah 

ditekuni, serta memiliki akhlak yang baik. Sampai tahun 2021 ini SMK 
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Luqman Al Hakim Kudus memiliki 1 kompetensi keahlian, yaitu rekayasa 

perangkat lunak atau biasa disingkat dengan RPL. Selain itu ada program 

yang menjadi unggulan di lembaga pendidikan ini, yaitu Tahfidzul Qur’an. 

Program unggulan Tahfidzul Qur’an di SMK Luqman Al Hakim 

Kudus adalah program menghafal Al Qur’an yang diharapkan siswa dapat 

menghafal sebanyak 15 juz selama belajar di sekolah. Akan tetapi tidak 

mentup kemungkinan bahwa siswa dapat menghafal lebih banyak dari batas 

minimal ini. 

Pada masa tahun pelajaran baru, siswa lulusan SMP/MTs yang telah 

mendaftar di SMK Luqman Al Hakim Kudus akan menempuh beberapa tes. 

Salah satu tesnya adalah kemampuan tahfidz. Tes tahfidz ini dilakukan 

untuk mengukur kemampuan siswa pendaftar yang kemudian akan menjadi 

acuan untuk membuat kelompok tahfidz sesuai dengan kemampuan tahfidz 

siswa. Hal ini menjadi penting karena berdasarkan fakta yang ada, apabila 

siswa dengan kemampuan tahfidz yang jauh berbeda (high learner dan low 

learner) berada dalam satu kelompok, siswa yang memiliki kemampuan 

rendah biasanya merasa tertinggal pada saat belajar tahfidz dengan 

kelompok tersebut. Hal ini karena terdapat kesenjangan di dalam kelompok 

tersebut, sehingga akan terjadi dampak pada menurunnya semangat siswa 

dengan kemampuan rendah dalam belajar tahfidz. Maka dari itu 

pengelompokan tahfidz harus dilakukan dengan teliti, supaya siswa berada 

dalam kelompok tahfidz yang tepat, dan di dalamnya terdapat kompetisi 

yang seimbang, sehingga memotivasi siswa supaya lebih rajin lagi dalam 

belajar tahfidz. 

Dalam proses pengelompokan tahfidz Ustadz pengampu tahfidz masih 

menggunakan metode manual, yaitu perkiraan dari hasil tes kemampuan 

tahfidz. Dalam proses ini juga diperlukan waktu yang cukup lama, apalagi 

jika jumlah siswa pendaftar banyak. Waktu yang diperlukan pada proses 

pengelompokan tahfidz akan bertambah lama.  

Dalam mengatasi masalah tersebut, peneliti berniat untuk 

menggunakan Data Mining metode Clustering algoritma K-Means dalam 

rangka untuk melakukan pengelompokan tahfidz berdasarkan kemampuan 
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yang dimiliki oleh siswa. K-means adalah salah satu algoritma Non-

Hierarchical Clustering yang bisa digunakan untuk melakukan 

pengelompokan data siswa berdasarkan kemiripan data yang dimilikinya ke 

dalam beberapa cluster. Sehingga data siswa dengan karakteristik yang 

sama akan dikelompokan ke dalam satu cluster sedangkan data lain dengan 

karakteristik berbeda akan dikelompokan ke dalam cluster lainnya. 

Menurut Muh. Sulkifly Said dan Yusti (2020) yang telah melakukan 

penelitian dengan judul “Penerapan Algoritma K-Means Dalam Penentuan 

Jurusan Siswa SMAN 05 Bombana”. Masalah yang diangkat pada jurnal 

tersebut adalah sulitnya menentukan siswa sesuai dengan kriteria untuk 

masuk ke jurusan tertentu. Hal ini dikarenakan proses penjurusan dilakukan 

secara manual, sehingga membutuhkan waktu pengerjaan yang cukup lama, 

dan dinilai kurang efektif. Maka dari itu tujuan pada penelitian tersebut 

adalah untuk menganalisa algoritma K-Means sistem pendukung keputusan 

untuk penjurusan siswa SMAN 5 Bombana. Dalam penelitian ini 

kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa algoritma K-Means dapat 

diterapkan dalam sistem pendukung keputusan untuk penjurusan siswa [4].  

Menurut Asroni, Hidayatul Fitri, dan Eko Prasetyo (2018) yang telah 

melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Metode Clustering dengan 

Algoritma K-Means pada Pengelompokkan Data Calon Mahasiswa Baru di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Studi Kasus: Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)”. Dalam 

penelitian tersebut menggunakan proses Data Mining metode Clustering 

algoritma K-Means. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut 

adalah kesenjangan dari jumlah mahasiswa baru yang diterima terhadap 

jumlah pendaftar. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui 

kesenjangan tersebut, serta implementasi metode Clustering pada proses 

Data Mining algoritma K-Means dalam pengelompokan data calon 

mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menggunakan 

studi kasus yang ada di Fakultas Kesehatan dan Ilmu Keperawatan serta 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan diketahuinya nilai dari 
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kesenjangan tersebut maka kebijakan pimpinan dapat ditentukan dalam 

mempromosikan masing-masing Fakultas [5]. 

Berdasarkan referensi penelitian di atas yang memiliki keterkaitan 

metode yang sama, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan metode 

Clustering dengan algoritma K-Means. Peneliti menggunakan atribut 

kecepatan menghafal, makhorijul huruf, tajwid, dan kelancaran membaca 

untuk menentukan kelompok kemampuan tahfidz di SMK Luqman Al 

Hakim Kudus. 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diharapkan penggunaan metode 

Clustering algoritma K-Means, mampu membantu SMK Luqman Al Hakim 

Kudus dalam melakukan pengelompokan kemampuan tahfidz dengan 

tingkat akurasi yang lebih baik dari metode yang digunakan sebelumnya. 

Sehingga tidak ada siswa yang merasa tertinggal dan mereka berada dalam 

kompetisi kelompok yang seimbang serta menjadi semakin giat dalam 

belajar tahfidz, karena berada dalam kelompok tahfidz yang tepat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode Clustering dengan 

algoritma K-Means pada data kemampuan tahfidz siswa SMK Luqman Al 

Hakim Kudus Tahun 2018 sampai dengan 2020 yang diambil dari tes 

tahfidz pada saat tahun pelajaran baru. Dalam penelitian ini menggunakan 

atribut antara lain kecepatan menghafal, makhorijul huruf, tajwid, dan 

kelancaran membaca. 

 

 

1.2. Batasan Masalah 

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang akan dihadapi, 

peneliti membatasi penelitian pada : 

1. Data yang digunakan adalah data kemampuan tahfidz siswa SMK 

Luqman Al Hakim tahun 2018 sampai dengan 2020. 

2. Metode yang digunakan yaitu Clustering dengan algoritma K-Means 

3. Atribut yang digunakan yaitu kecepatan menghafal, makhorijul huruf, 

tajwid, dan kelancaran membaca siswa SMK Luqman Al Hakim Kudus 

tahun 2018 sampai dengan 2020. 
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1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah yang sesuai dengan latar belakang tersebut, yaitu : 

1. Bagaimana menentukan kelompok tahfidz secara efektif? 

2. Bagaimana menerapkan Data Mining dengan metode Clustering 

menggunakan algoritma K-Means untuk menentukan kelompok tahfidz 

berdasarkan kemampuan tahfidz yang dimiliki oleh siswa di SMK 

Luqman Al Hakim Kudus? 

3. Bagaimana klasterisasi tahfidz dengan kemampuan siswa yang seimbang 

dari cluster yang terbentuk? 

 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui cara menentukan kelompok tahfidz secara efektif. 

2. Menerapkan Data Mining dengan metode Clustering menggunakan 

algoritma K-Means untuk menentukan kelompok tahfidz. 

3. Mengetahui klasterisasi tahfidz dengan kemampuan yang seimbang dari 

cluster yang terbentuk. 

 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diperoleh beberapa manfaat diantaranya yaitu: 

1. Bagi Peneliti 

a. Sebagai sarana mengembangkan ilmu Data Mining. 

b. Sebagai sarana mengamalkan ilmu pengetahuan yang dimiliki terkait 

dengan penerapan Data Mining di SMK Luqman Al Hakim Kudus. 

2. Bagi Instansi 

a. Data kemampuan siswa dapat diproses dengan cepat berdasarkan 

kemiripan data menggunakan Data Mining metode Clustering 

algoritma K-Means. 
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b. Membantu pengurus SMK Luqman Al Hakim Kudus untuk 

melakukan klasterisasi tahfidz berdasarkan kemampuan siswa. 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

a. Dapat melatih kemampuan mahasiswa dalam menerapkan 

pengetahuan dan keterampilan yang didapat dari kegiatan belajar di 

bangku perkuliahan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

evaluasi akademik. 

b. Dapat digunakan sebagai pembanding penyusunan penelitian di masa 

mendatang. 

 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian utama. 

Pada bagian pokok terdapat beberapa bab yang terdiri dari sub bab dan 

penjelasan yang tersusun sehingga mudah untuk dipahami. Berikut ini 

sistematika penulisan skripsi: 

1. Bagian awal skripsi. 

2. Bagian pokok skripsi yang terdiri dari: 

a. Bab I Pendahuluan 

Merupakan deskripsi umum dari skripsi ini yang meliputi : latar 

belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi. 

b. Bab II Landasan Teori 

Berisi tentang penjelasan teori dasar yang akan diterapkan pada 

penelitian ini. 

c. Bab III Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai objek, perangkat yang 

digunakan, dan tahapan penelitian.  

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini membahas tentang analisis penelitian dan penerapan dari 

metode yang digunakan. 
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e. Bab V Penutup 

Dalam bab ini dijelaskan tentang beberapa kesimpulan yang telah 

diperoleh dari penelitian serta saran untuk pengembangan selanjutnya. 

3. Bagian akhir skripsi antara lain daftar pustaka dan lampiran. 


