
1 
 

Alleyda Irzky Shafarindu, 2021 

PENERAPAN ALGORITMA NAIVE BAYES UNTUK KLASIFIKASI TINGKAT KEBUGARAN JASMANI 

BERDASARKAN HASIL PENGUKURAN PADA PEGAWAI  

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer, Informatika  

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

 
 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebugaran merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan 

sehari-hari. Saat melakukan suatu aktivitas, Anda harus berada dalam 

kondisi fisik yang baik agar dapat melakukan aktivitas tersebut secara 

optimal dan efektif. Kebugaran fisik diperlukan untuk berfungsi dengan 

baik tanpa kelelahan yang serius. Untuk mengetahui tingkat kebugaran 

jasmani seseorang, diperlukan pengukuran kebugaran jasmani. Pengukuran 

kebugaran jasmani merupakan suatu upaya untuk mengukur tingkat 

kebugaran seseorang yang dapat menjadi dasar untuk menentukan program 

latihan fisik yang dibutuhkan untuk meningkatkan kebugaran orang 

tersebut. Tingkat kebugaran yang rendah dapat mempengaruhi produktivitas 

dan kinerja. (Kementerian Kesehatan RI, 2017) 

Tingkat kebugaran jasmani pada masyarakat Indonesia masih rendah. 

Hal ini didata melalui hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) dan tertulis 

pada Buku Petunjuk Teknis Pengukuran Kebugaran Jasmani Terintegrasi 

Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan. Hasil Riskesdas 2013 

menyatakan proporsi penduduk Indonesia dengan kegiatan sedentari lebih 

dari 6 jam perhari dengan persentase sebesar 24,1 persen. Kegiatan sedentari 

merupakan kegiatan yang berhubungan dengan semua jenis aktivitas yang 

dilakukan di luar waktu tidur dengan karakteristik keluaran kalorinya sangat 

sedikit. Hasil Riskesdas 2013 menyatakan bahwa, proporsi aktivitas fisik 

tergolong kurang aktif secara umum umum dengan persentase sebesar 26,1 

persen. Hasil Riskesdas 2018 menyatakan bahwa, proporsi aktivitas fisik 

tergolong kurang aktif di Indonesia meningkat, menjadi 33,5 persen. 

(Kementerian Kesehatan RI, 2017)  

Dalam rangka hari kesehatan nasional, Dinas Kesehatan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani 
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untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani para pegawai. Pengukuran ini 

ditujukan untuk membuat kebugaran ASN meningkat sehingga 

mewujudkan ASN yang produktif serta menerapkan gaya hidup sehat. 

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pekerja dengan usia produktif 

yang membutuhkan kebugaran jasmani yang baik dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya. Untuk mempersiapkan ASN yang bugar dan produktif, 

maka Kementerian Kesehatan RI melalui program kesehatan kerja dan 

olahraga mendukung untuk pengukuran kebugaran jasmani bagi pegawai 

menggunakan Tes Rockport dengan jarak 1,600 meter atau Tes Jalan 6 

menit bagi pegawai yang memiliki penyakit yang berisiko tinggi. 

Metode tes rockport merupakan pengukuran kebugaran jantung dan 

paru-paru dengan jalan cepat atau jogging sepanjang 1600 meter. 

Pengukuran kebugaran jasmani dengan metode tes rockport dilakukan 

dengan mencatat waktu tempuh yang diperlukan peserta mencapai jarak 

dengan kategori usianya. Waktu tempuh yang dicapai akan di konversi pada 

nilai prediksi VO2max sesuai usia dan jenis kelamin. Pada tes jalan 6 menit, 

pengukuran dilakukan dengan mencatat hasil dari jarak tempuh yang 

berhasil dilalui selama waktu 6 menit. (Kementerian Kesehatan RI, 2017) 

Data mining merupakan salah satu proses untuk melakukan 

pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak atau mengambil inti sari 

dari pengetahuan dan sekumpulan data sehingga didapatkan struktur yang 

dapat lebih mudah dimengerti. Dalam penelitian ini, metode data mining 

yang digunakan adalah klasifikasi. Klasifikasi merupakan pengelompokan 

berdasarkan hubungan antara variable kriteria dengan variabel target. 

Dalam proses klasifikasi terdapat beberapa algoritma yang dapat digunakan. 

Pada penelitian ini, algoritma yang akan digunakan yaitu algoritma Naïve 

Bayes. Algoritma ini dipilih karena mempunyai nilai akurasi yang cukup 

tinggi dibandingkan dengan algoritma lainnya. Pada penelitian ini akan 

dilakukan  penerapan salah satu metode data mining yaitu metode klasifikasi 



3 
 

Alleyda Irzky Shafarindu, 2021 

PENERAPAN ALGORITMA NAIVE BAYES UNTUK KLASIFIKASI TINGKAT KEBUGARAN JASMANI 

BERDASARKAN HASIL PENGUKURAN PADA PEGAWAI  

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer, Informatika  

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

 
 

untuk mendapatkan hasil klasifikasi untuk mengetahui tingkat kebugaran 

jasmani dari hasil pengukuran dengan menggunakan algoritma Naive Bayes 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan data mining menggunakan algoritma Naïve 

Bayes dalam melakukan klasifikasi tingkat kebugaran jasmani dari data 

pengukuran kebugaran jasmani pada pegawai? 

2. Bagaimana hasil klasifikasi yang diperoleh dari pengolahan data 

pengukuran kebugaran jasmani pegawai dengan menerapkan algoritma 

Naive Bayes? 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam penulisan ini, maka penulis 

membatasi ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Instansi yang dijadikan tempat penelitian adalah Dinas Kesehatan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

2. Data yang digunakan merupakan data dari hasil pengukuran 

kebugaran jasmani pegawai tahun 2019 dan tahun 2020.  

3. Algoritma yang digunakan dalam penelitian untuk memprediksi 

adalah algoritma Naïve Bayes.  

4. Penelitian hanya dilakukan pemodelan saja. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dibahas diatas maka tujuan dari 

penulisan ini adalah: 
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1. Mengolah data dari beberapa atribut untuk mengklasifikasikan  tingkat 

kebugaran jasmani dari data pengukuran kebugaran jasmani pegawai. 

2. Menerapkan algoritma Naïve Bayes dalam mengklasifikasikan hasil 

pengukuran kebugaran jasmani pegawai dengan hasil berupa hasil 

klasifikasi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas , penelitian ini dapat memberikan 

beberapa manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Hasil penulisan digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan 

kemampuan penulis dalam melakukan penerapan algoritma Naïve Bayes 

pada klasifikasi tingkat kebugaran jasmani. 

2. Bagi perkembangan IPTEK 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk referensi, atau 

dikembangkan pada penelitian selanjutnya pada penelitian yang 

menerapkan algoritma Naïve Bayes pada klasifikasi tingkat kebugaran 

jasmani. 

3. Bagi pembaca 

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca khususnya dalam 

hal untuk penerapan algoritma Naïve Bayes pada klasifikasi tingkat 

kebugaran jasmani. 

 

1.6 Luaran yang Diharapkan 

  Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah menghasilkan 

hasil klasifikasi tingkat kebugaran jasmani dari data yang didapatkan 

dengan menggunakan algoritma Naïve Bayes. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk menggambarkan penelitian ini terperinci, sistematika dari penulisan 

pada penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang terdiri dari beberapa 

subbab. Sistematika penulisan dari penelitian ini sebagai berikut. 

BAB 1 PENDAHULUAN  

Pada Bab 1 Pendahuluan berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, luaran yang diharapkan, dan 

sistematika penulisan.  

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA  

Pada Bab 2 Tinjauan Pustaka berisikan tentang teori-teori mendasar, referensi 

jurnal, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB 3 METODE PENELITIAN  

Pada Bab 3 Metode Penelitian berisikan tentang kerangka pikir, alur metode dalam 

memproses penelitian ini, serta segala metode yang terdapat dalam penelitian ini. 

BAB 4  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab 4 Hasil dan Pembahasan berisikan tentang penjelasan mengenai proses 

pengolahan data dan pembuatan model, lalu pembahasan tentang analisis hasil 

pengujian dari data yang sudah diolah pada penelitian ini. 

BAB 5 : PENUTUP 

Pada Bab 5 Penutup berisikan tentang kesimpulan dari hasil dari penelitian yang 

dilakukan pada bab 4 (empat) dan juga saran yang dapat digunakan sebagai acuan 

agar penelitian dapat diperbaharui lebih baik dan lebih dinamis. 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN  


