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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap orang diciptakan oleh Allah SWT dan dilahirkan dengan 

karakteristik pribadi yang berbeda. Ilmu  adalah salah satu ilmu dasar milik  orang 

di dunia ini, ilmu juga merupakan contoh penggunaan dan penerapan kemajuan 

teknologi komputer di saat ini. Ada banyak ilmu dasar yang dapat mengevaluasi 

karakteristik individu setiap orang, menggunakan teknologi dari bidang studi yang 

berbeda. Salah satunya adalah jurusan psikologi. Psikologi sendiri merupakan 

salah satu dari  cabang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari 

semua perilaku, fungsi mental,  proses mental, dan proses mental seseorang 

dengan menggunakan prosedur ilmiah. 

Klasifikasi adalah  pengelompokan data dimana data yang digunakan 

memiliki target label atau kelas. Oleh karena itu algoritma untuk memecahkan 

masalah klasifikasi diklasifikasikan ke dalam pembelajaran terawasi atau 

pembelajaran terawasi. Klasifikasi itu sendiri sangat berguna bagi kita karena 

dapat berguna dalam proses pengelompokan data, misalnya  data produk dapat 

diklasifikasikan menjadi lebih dari satu jenis, misalnya berdasarkan bahan, 

kualitas, penjualan dan  sebagainya.(Kusnawi, 2007) 

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini 

mempunyai peran sangat penting , salah satunya di bidang komputer. Hal ini 

disebabkan karena teknologi informasi dapat memberikan kemudahan aspek 

kehidupan masyarakat,diantaranya dalam hal pekerjaan. penerapan teknologi dan 

informasi dalam aspek pekerjaan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

kerja. 

Teori tipologi kepribadian Hippocrates Galenus merupakan teori tertua 

yang mengemukakan  pembagian tipe kepribadian menjadi 4 kelompok. 

Pembagian golongan ini didasarkan pada cairan tubuh yang sangat penting  dalam 

tubuh manusia. Pembagian 4 kelompok dalam tipe tipe kepribadian Hippocrates 

Galen, yaitu choleris, sanguinis, melancholis, dan phlegmatis. ( Meylina, S., & 

Jatmiko, J. 2019). 
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Selama sekolah menengah, anak-anak usia ini rata-rata berusia antara 12 

dan 15 tahun, di mana mereka beralih ke masa  dewasa. Anak usia ini cenderung 

tidak ingin diperlakukan seperti anak kecil, meskipun pemikirannya masih 

berkembang. Mereka yang masih duduk di bangku SMA, saat mereka tumbuh 

dewasa, mereka memulai petualangan untuk mencari jati diri mereka. Mereka 

juga  mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan baik dari segi fisik 

maupun psikis. Pada umumnya anak SMA menunjukkan berbagai perubahan 

karakter mulai dari aspek fisik, mentalitas, emosi yang  labil,  perkembangan 

sosial, moral dan  kepribadian. 

Sedangkan cara berpikir anak usia sekolah menengah telah mengalami 

kemajuan yang cukup pesat. Dalam menentukan pilihan mana yang benar dan 

mana yang salah, jelas masih perlu  bimbingan dari orang-orang yang lebih 

dewasa seperti orang tua dan guru di sekolah. Pada masa ini, karakter mereka 

semakin terbentuk dan mereka mulai  dapat mengambil tanggung jawab atas 

keputusan tentang perjalanan hidup mereka di masa depan. Oleh karena itu, 

pengenalan  minat dan bakat harus diberikan terlebih dahulu sehingga  menjadi  

bekal yang berharga  untuk dapat menentukan ke arah mana mereka akan fokus 

pada pertumbuhan. Dalam menyikapi perkembangan anak usia sekolah perlu  

diajak berkomunikasi lebih intens dan mendalam. Hal ini perlu dilakukan agar 

mereka dapat menggali potensi yang ada dalam diri mereka dan mengarahkan 

tujuan hidup mereka yang semakin terbentuk. Oleh karena itu, studi kasus siswa 

SMA dipilih. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dibuatlah sistem Klasifikasi 

kepribadian menggunakan Algoritma C4.5 judul “Klasifikasi Kepribadian Siswa 

SMA Menggunakan Algoritma C4.5 Berbasis Web ” . 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis bisa merumuskan 

permasalahan yang ada yaitu : 

1. Diklasifikasikan menjadi apa saja kepribadian siswa menurut Tipologi 

Hippocrates Galenus? 

2. Bagaimana Merancang Sebuah Klasifikasi Kepribadian Siswa SMA 

Menggunakan Algoritma C4.5 Berbasis Web?. 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas maka dibuatlah sebuah batasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup penelitian ini adalah siswa tingkat SMA kelas XI 

2. Hasil dari klasifikasi ini adalah Sanguin (popular), Koleris (kuat), Melankolis 

(sempurna) dan Plegmatis (damai). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penulisan tugas 

akhir ini adalah: 

1. Membangun sebuah sistem klasifikasi guna membantu pihak guru dalam 

proses pembelajaran. 

2. Membantu pihak guru BK untuk menangani siswa yang berkepribadian 

menyimpang. 

3. Pengelompokkan karakter yang lebih mudah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi penulis: 

a. Merupakan syarat utama untuk memperoleh gelar sarjana komputer 

pada Fakultas Teknik UMK. 

b. Merupakan sarana mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh 

selama kuliah di fakultas Teknik UMK. 

c. Mengasah pikiran dalam menciptakan sistem informasi yang baik dan 

lebih bermutu. 

2. Bagi Pengguna 

a. Memudahkan pengguna dalam mengklasifikasikan kepribadiannya. 

b. Melakukan pembenahan diri untuk menjadi yang lebih baik 
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HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


