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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan setiap individu untuk 

menemukan potensi diri menggunakan jasmani dan rohani yang sesuai dengan 

nilai-nilai yang ada dilingkungan masyarakat dan budaya. Kemajuan suatu bangsa 

atau negara juga tidak lepas dari pendidikan yang memiliki peran penting dalam 

meningkatkan sumber daya manusia, didalam sistem pendidikan terdapat sebuah 

pengembangan dan keberhasilan hidup bangsa karena pendidikan dapat 

menciptakan generasi yang cerdas, pintar, dan  mampu dalam bersaing pada 

kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat terutama pada pada era 4.0 yang 

kita jumpai pada hari ini. Tujuan terciptanya pendidikan memiliki makna yang 

besar yaitu membuat setiap individu menuju perubahan yang semakin baik. Dengan 

mengandalkan ilmu pengetahuan sekaligus membentuk kehidupan sosial yang 

menciptakan manusia berkualitas, namun penyelenggaraan pendidikan ini juga 

harus disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan yang ada di lingkungan 

kalayak masyarakat. Sekolah menjadi salah satu lembaga pendidikan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah untuk mewujudkan pendidikan nasional. Cara 

mencapai tujuan tersebut melalui sebuah interaksi dalam proses belajar di 

lingkungan sekolah dengan melakukan interaksi timbal balik antara siswa, guru, 

serta masyarakat untuk mecapai tujuan yang telah di tetapkan dengan cara 

sistematik. 

Sekolah menengah kejuruan (SMK) merupakan salah satu sekolah formal,  

yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah, 

yang harus di tempuh siswa ketika sudah melewati tahap pendidikan SMP/MTS. 

Dalam lingkup SMK pendidikan sudah di progam untuk siswa-siswi siap kerja 

ketika sudah lulus. Sehingga dalam menentukan penjurusan setiap siswa di 

lingkungan SMK tidak bijak jika sekolah melakukan penjurusan dengan asal, tanpa 

mempertimbangan keinginan dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap siswa baru 

yang mereka miliki. 
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SMK Miftahul Huda Ngroto yang terletak di Jl Kauman No 10b, Ngroto, 

Gubug, Grobogan, Jawa Tengah adalah sekolah berbasis pondok pesantren yang 

memiliki akreditasi A dalam tahun pertamanya, SMK ini memiliki 3 jurusan 

akademik yaitu: TBSM (teknik bisnis sepeda motor), TKJ (teknik komputer 

jaringan), TB (tata busana). Dengan menggunakan pendekatan motede fuzzy 

tsukamoto penulis membuat sistem yang dapat melakukan perhitungan untuk 

menentukan penjurusan tanpa merubah syarat yang telah berlaku disekolah. 

Fuzzy tsukamoto adalah perluasan dari penalaran monoton dimana setiap 

konsekuen pada aturan yang terbentuk If-Then harus dipresentasikan dengan suatu 

himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan monoton. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diambil rumusan 

masalah diantaranya:   

1. Bagaimana cara menganalisa perhitungan menggunakan fuzzy tsukamoto 

dalam penyelesaian masalah tesebut? 

2. Bagaimana cara penerapan logika fuzzy tsukamoto dalam penerapan 

penjurusan dengan metode tsukamoto berbasis web? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan 

dan guna menghindari meluasnya pokok permasalahan, maka akan ada 

batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Sistem ini digunakan untuk penelitian di SMK Miftahul Huda Ngroto dengan 

menggunakan objek penelitian kelas X pada tahun ajaran  2018 / 2019 

2. Attribute yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ujian Nasional, Baca 

tulis alqur’an, uji kompetensi , dan peminatan. 

3. Sistem ini dibuat menggunakan bahasa pemograman PHP dan database mysql 

serta Alogaritma yang di gunakan adalah fuzzy tsukamoto. 

4. Pembuatan sistem dilakukan menggunakan perangkat lunak notepad++. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Merancang aplikasi berbasis web untuk melakukan ujicoba penjurusan 

menggunakan fuzzy tsukamoto. 

2. Menguji keberhasilan progam dengan data penjurusan yang ada di sekolah. 

3. Mengeksplor tentang ilmu pendidikan karena sedikit yang mengangkat dalam 

karya ilmiah atau skripsi. 

4. Untuk menyelesiakan tugas akhir skripsi 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dibangunnya sistem penggunaan fuzzy tsukamoto pada penjurusan 

smk mifthakul huda ngroto diantaranya: 

1) Bagi akademik  

a. Untuk bahan literature untuk penyusunan skripsi dimasa yang akan datang 

b. Sebagai literature skripsi dimasa mendatang dalam penyusunan laporan, serta 

referensi perpustakaan untuk meningkatkan kualitas perpustakaan 

2) Bagi penulis 

a. Meningkatkan ketrampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah di 

pelajari selama menempuh pendidikan 

b. Meningkatkan kemampuan dalam social budaya mahasiswa karena 

membuthkan timbal balik dalam berkomunikasi antara guru , siswa dan 

akademisi yang bersangkutan. 

c. Merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana computer pada jurusan 

teknik informatika fakultas teknik universitas muria kudus. 
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