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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1. Tinjauan Studi 

Peneliti menggunakan beberapa jurnal yang dijadikan sebagai 

pegangan dalam melakukan penelitian. Adapun jurnal yang peneliti 

gunakan, antara lain: 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Bernadus Gunawan Sudarsono 

dan Sri Poedji Lestari (2021) dari Program Studi Sistem Informasi 

Universitas Bung Karno Jakarta, yang berjudul “Clustering Penerima 

Beasiswa Yayasan Untuk Mahasiswa Menggunakan Metode K-Means”. 

Pada penelitian ini mahasiswa akan diberi beasiswa dengan jumlah dan 

besaran yang berbeda, karena beasiswa dari yayasan terbatas dan 

mempunyai tingkatan dalam pembagiannya. Pada penelitian ini digunakan 

10 data mahasiswa, dengan menggunakan metode Clustering algoritma K-

means. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu klasterisasi pengusulan 

mahasiswa untuk menerima beasiswa yayasan. Pada iterasi pertama 

didapatkan empat pengelompokan data berdasarkan pembobotan data dari 

masing-masing data yang telah diakumulasikan dengan model Euclidean. 

Pada iterasi kedua, perhitungan data kembali dilakukan menggunakan 

model Euclidean untuk dapat melihat jarak kedekatan data diantara satu data 

dengan data lainnya.  Pada hasil akhir diperoleh terbentuknya satu 

kelompok yang sama, karena semua data memiliki kedekatan yang sama 

dengan lainnya berdasarkan jarak kedekatan dengan nilai data [6]. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Agustin Ely Rahayu, Khoiril 

Hikmah, Nanik Yustia Ningsih, dan Abd. Charis Fauzan (2019) dari 

Program Studi Ilmu Komputer Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, yang 

berjudul “Penerapan K-Means Clustering Untuk Penentuan Klasterisasi 

Beasiswa Bidikmisi Mahasiswa”. Penelitian ini bertujuan untuk membantu 

pengusulan kelompok kelayakan mahasiswa untuk menerima bantuan 

beasiswa bidikmisi. Peneliti menggunakan 25 data sintetis dengan 
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menggunakan metode Clustering algoritma K-means. Pada penelitian ini 

digunakan 4 parameter, yaitu indeks prestasi komulatif (IPK) mahasiswa, 

jarak tempuh, jumlah kehadiran, dan pendapatan orang tua. Dari penelitian 

ini diperoleh hasil yang dapat membantu mengklasterisasi terhadap calon 

penerima beasiswa ke dalam 4 cluster yaitu sangat layak, kurang layak, 

dipertimbangkan, dan tidak layak untuk menerima beasiswa bidikmisi. 

Kemudian hasil yang diperoleh dari klasterisasi ini hanya sebagai 

pengusulan untuk mengambil keputusan [7]. 

Selanjutnya penelitian dengan judul “Implementasi Data Mining 

Dalam Pengelompokan Jurusan Yang Diminati Siswa SMK Negeri 1 

Lolowa’u Menggunakan Metode Clustering” yang dilakukan oleh Eferoni 

Ndruru, Riswan Limbong (2018) dari STMIK Budi Darma Medan. 

Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini yaitu siswa yang memilih 

jurusan dengan dorongan orang lain, tanpa adanya minat pada jurusan 

tersebut, sehingga berdampak pada turunnya semangat siswa dalam belajar. 

Penelitian ini menerapkan metode Clustering. Hasil dari penelitian ini yaitu 

pengelompokan data berdasarkan nilai dan menghasilkan keputusan siswa 

yang berminat dan semangat belajar sesuai jurusan masing- masing [8]. 

Penelitian yang dilakukan oleh B. Poerwanto dan R. Y. F’rifah (2016) 

Fakultas Teknik Universitas Cokroaminoto Palopo dengan judul “Analisis 

Cluster K-means Dalam Pengelompokan Kemampuan Mahasiswa”. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi pembelajaran terhadap 

mata kuliah yang membutuhkan kemampuan analisis kuantitatif yang baik 

dengan mengelompokan mahasiswa menggunakan acuan hasil belajar dari 

mata kuliah dasar-dasar statistika (DDS). Data yang digunakan adalah data 

nilai mahasiswa semester dua pada mata kuliah dasar-dasar statistika yang 

berasal dari program studi Teknik Informatika FTKOM UNCP tahun 

akademik 2015/2016. Menggunakan metode Clustring algoritma K-means, 

sehingga hasil yang didapat yaitu terdapat 3 orang yang masuk pada 

kategori rendah, 27 orang pada kategori sedang, dan lebih dari 70% pada 

kategori tinggi [9]. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Fintri Indriyani dan Eni Irfiani (2019) 

dari Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Fakultas Teknologi 

Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta yang berjudul 

“Clustering Data Penjualan Pada Toko Perlengkapan Outdoor 

Menggunakan Metode K-means”. Penelitian ini dilakukan untuk 

memanajemen stok persediaan barang supaya tidak ada barang yang kosong 

dalam rangka menjaga kepuasan pelanggan. Dalam penelitian ini, digunakan 

data persediaan barang toko Genta Corp selama tiga bulan yaitu April, Mei, 

dan Juni 2019. Metode yang digunakan yaitu K-means Clustering dengan 

variabel kode barang, data barang masuk, data barang keluar, stok barang. 

Data tersebut diolah dengan menggunakan perhitungan manual dan juga 

menggunakan software rapid miner. Hasil yang didapatkan dari penelitian 

ini yaitu kesimpulan berupa 3 cluster yang di dalamnya ada 2 jenis barang 

yang paling laris, 8 jenis barang cukup laris, 18 jenis barang kurang laris. 

Dari penelitian ini diperoleh hasil yang dapat digunakan untuk melakukan 

peningkatan manajemen stok barang dan strategi penjualan [10]. 

 

 

2.2. Tinjauan Pustaka 

Pada landasan teori ini berisikan penjelasan tentang teori-teori yang 

dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penelitian ini. 

 

 

2.2.1. Profil Lembaga 

SMK Luqman Al Hakim Kudus adalah sekolah integral berbasis 

pesantren yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyiapkan 

generasi Islam yang bertaqwa, terampil, dan mandiri. Beralamat di jalan 

raya kudus-jepara km. 05 kecamatan kaliwungu kabupaten kudus. SMK 

Luqman Al Hakim Kudus menggunakan pembelajaran berbasis saintific, 

dengan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan 

ditunjang lingkungan serta fasilitas yang memadai, diharapkan nantinya 
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dapat menghasilkan lulusan yang berakhlaqul karimah memiliki semangat 

yang tinggi dan mampu bersaing di era global. 

Gambar 2.1 SMK Luqman Al Hakim Kudus 

 

SMK Luqman Al Hakim Kudus memiliki visi dan misi yaitu sebagai 

berikut: 

Visi: 

Menjadi SMK yang unggul disiplin, dan kreatif, dikelola secara 

profesional, mencetak sumber daya manusia yang bertaqwa, cerdas, dan 

mandiri. 

Misi: 

- Melaksanakan kegiatan yang bernuansa religius berkarakter. 

- Mencetak tamatan-tamatan yang menguasai teknologi dan berjiwa 

entrepreneur. 

- Menumbuhkan kedisiplinan warga sekolah. 

- Mengembangkan kreatifitas agar menjadi terampil dan mandiri. 

SMK Luqman Al Hakim Kudus menggunakan Kurikulum Diknas dan 

Kurikulum khas Pesantren Hidayatullah sebagai muatan lokal sekolah 

dengan pendekatan seperti berikut: 

- Keteladanan dan kasih sayang dalam pergaulan sehari- hari. 

- Mengaitkan semua materi pembelajaran dengan agama, untuk meyakini 

bahwa dengan iptek belajar memahami tanda-tanda kebesaran Allah. 
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- Belajar mengaplikasikan ilmu dan iman dalam kehidupan sehari-hari. 

- Disiplin dalam menuntut ilmu. 

- Stadium general bidang informatika dan kewirausahaan. 

Pada pengelolaan suatu lembaga terdapat struktur organisasi 

didalamnya. Di SMK Luqman Al Hakim Kudus memiliki struktur 

organisasi yang sedikit berbeda dari sekolah pada umumnya, karena terdapat 

pengurus kepesantrenan dalam pengelolaan sekolah tersebut. Dibawah ini 

adalah gambar dari struktur organisasi SMK Luqman Al Hakim Kudus. 

Gambar 2.2  Struktur Organisasi SMK Luqman Al Hakim Kudus 

 

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah data rinci struktur organisasi 

di sekolah tersebut: 

Tabel 2.1 Data Rinci Struktur Organisasi 

NO NAMA JABATAN 

1 Achmad Machbub, S.Pd.I., M.E.Sy. Kepala Sekolah 

2 Imam Santosa, S.Pd. Komite Sekolah 

3 Rokhmat Widodo, S.Pd. Waka Kurikulum dan 

Ka. Perpustakaan 

4 Sugito, S.E., M.E.Sy. Waka Kesiswaan dan 

Ka. Kom. RPL 

5 Edy Mulyanto, Al Hafidz Waka Humas dan Waka 

Kepesantrenan 
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6 Dicky Sahrul Prabowo, S.Kom. Ka. Lab. Komputer 

7 Tri Wahyuni, S.Pd. Ka. Lab. IPA 

8 Abdul Azis Tata Usaha 

 

Pada saat ini SMK Luqman Al Hakim Kudus memiliki 1 kompetensi 

keahlian, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), dengan program 

unggulan yaitu Tahfidzul Qur’an. Jadi Siswa tidak hanya fokus ke mata 

pelajaran umum dan kejuruan saja, tetapi juga menghafal Al Qur’an. SMK 

Luqman Al Hakim Kudus adalah sekolah menengah kejuruan (SMK) yang 

berbasis Pondok Pesantren, dan saat ini terdapat peraturan yang 

mengharuskan siswa/siswinya untuk mondok dan peraturan ini bersifat 

wajib, jadi siswa yang mau mendaftar harus bersiap untuk mondok. 

Terdapat 3 rombel yaitu X RPL, XI RPL, dan XII RPL. Siswa dan 

siswi ditempatkan pada kawasan yang berbeda, kawasan putra berada di 

sebelah utara, dan kawasan putri di selatan. Hal ini memang menjadi sebuah 

peraturan dimana siswa dan siswi tidak diperbolehkan berada dalam satu 

kawasan yang sama. Di SMK Luqman Al Hakim Kudus disediakan 

berbagai sarana demi menunjang kegiatan sekolah maupun kegiatan 

pondok. Seperti kelas, laboratorium IPA, laboratorium komputer, 

perpustakaan, lapangan olahraga, masjid, taman, gazebo, kantin, ruang 

makan, dan lain-lain.  

 

 

2.2.2. Pengertian Data Mining 

Proses penemuan pengetahuan pada database sering disebut istilah 

menambang data atau data mining [11]. Data mining adalah serangkaian 

proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa 

pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual [12]. 

Selain definisi di atas, ada banyak definisi lain tentang Data mining 

menurut para ahli, salah satunya adalah Tan, Steinbach and Kumar yang 

mendefinisikan data mining sebagai proses untuk mendapatkan informasi 

yang berguna dari gudang basis data yang besar, yang dapat juga diartikan 
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sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari bongkahan data 

besar yang membantu dalam pengambilan keputusan (Knowledge 

Discovery) [13].  

Pada intinya Data mining ditujukan untuk mengambil atau 

mengekstrak kumpulan data untuk menemukan informasi yang tidak 

terduga [14]. 

Data mining juga merupakan bagian dari knowledge discovery dalam 

database (KDD) [15]. Sebenarnya istilah data mining dan knowledge 

discovery in database (KDD) memiliki konsep yang berbeda, akan tetapi 

berkaitan satu sama lain. Dan salah satu tahapan dalam keseluruhan proses 

KDD adalah data mining [16]. Secara garis besar proses KDD dapat 

dijelaskan seperti pada gambar berikut.  

Gambar 2.3 Proses Knowledge Discovery in Database (KDD) 

 

Data mining bukan merupakan bidang ilmu baru. Bidang-bidang ilmu 

yang telah mapan dahulu, mewariskan banyak aspek serta teknik ke dalam 

data mining. Pada gambar 2.4 menunjukkan kalau data mining mempunyai 

akar yang panjang dari beberapa bidang ilmu antara lain artificial 

intelligent, machine learning, statistik, database, dan information retrieval 

[12]. 
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Gambar 2.4 Akar Data Mining 

 

 

2.2.3. Siklus Hidup Data Mining 

Dalam CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data 

mining), sebuah proyek data mining memiliki siklus hidup yang terbagi 

dalam enam fase [12]. Sifat dari keseluruhan fase berurutan tersebut adalah 

adaptif. Fase selanjutnya yang ada dalam urutan bergantung pada keluaran 

fase sebelumnya. Gambar anak panah menunjukan hubungan yang penting 

antar fase. 

Gambar 2.5 Proses Data mining menurut CRISP-DM 
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Berikut ini merupakan penjelasan dari siklus hidup dalam 

pengembangan data mining yang terbagi menjadi enam tahapan. 

1. Fase Pemahaman Bisnis 

Dalam fase ini tujuan proyek ditentukan serta kebutuhan secara 

mendetail dalam ruang lingkup bisnis atau unit penelitian secara 

keseluruhan. Menerjemahkan tujuan serta batasan menjadi suatu formula 

dari permasalahan data mining. Fase ini juga dilakukan untuk mencapai 

tujuan dengan menyiapkan strategi awal. 

2. Fase Pemahaman Data 

Data dikumpulkan untuk memahami data ke tingkat lanjut serta 

pencarian pengetahuan awal dengan menggunakan analisis penyelidikan 

data. Melakukan evaluasi kualitas data. Jika diperlukan, pilih sebagian 

kecil group data dengan kemungkinan di dalamnya terdapat pola dari 

permasalahan. 

3. Fase Pengolahan Data 

Kumpulan data yang akan dipakai dipersiapkan dari data awal untuk 

keseluruhan fase selanjutnya. Fase ini adalah pekerjaan berat yang harus 

dilakukan secara intensif. Kemudian tentukan kasus serta variabel yang 

ingin dilakukan analisis dan yang sesuai dengan analisis yang akan 

dilaksanakan. jika dibutuhkan, lakukan perubahan terhadap beberapa 

variabel. Persiapkan data awal supaya siap untuk perangkat pemodelan 

pada tahap selanjutnya. 

4. Fase Pemodelan 

Pilih dan terapkan teknik pemodelan yang tepat dan sesuai pada fase ini. 

Demi mengoptimalkan hasil, kalibrasi aturan model. Perlu digaris bawahi 

bahwa beberapa teknik kemungkinan dapat digunakan dalam data mining 

dengan permasalahan yang sama. jika diperlukan, data dapat dijadikan ke 

bentuk yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan teknik data mining 

tertentu dengan mengembalikan proses ke fase pengolahan. 

5. Fase Evaluasi 

Mengevaluasi satu atau lebih model yang dipakai pada fase pemodelan 

supaya mendapatkan kualitas data dan efektivitas sebelum disebarkan 
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untuk kemudian digunakan. Menetapkan apakah ada model yang 

memenuhi tujuan dalam fase awal. Menentukan apakah ada 

permasalahan yang penting dari bisnis atau penelitian yang tidak 

terlaksana dengan baik. Kemudian mengambil keputusan yang berkaitan 

terhadap penggunaan hasil proses data mining yang telah dilakukan. 

6. Fase Penyebaran 

Pada fase ini gunakan model yang telah dihasilkan. Terbentuknya model 

bukan berarti bahwa proyek telah terselesaikan. Contoh sederhana 

penyebaran misalnya pembuatan laporan, untuk contoh kompleks 

penyebaran misalnya peranan proses data mining secara paralel terhadap 

departemen yang lain. 

 

 

2.2.4. Tahapan Data Mining 

Data Mining yang merupakan serangkaian proses, terbagi dalam 

beberapa tahap yang dapat dilihat pada gambar 2.6. Tahap-tahap tersebut 

memiliki sifat interaktif yang mana pengguna terlibat langsung ataupun 

melalui perantaraan knowledge base.  

Gambar 2.6 Tahapan Data Mining [17] 
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Berikut ini merupakan penjelasan dari serangkaian proses tahapan 

data mining [18]: 

1. Pembersihan Data (Data Cleaning) 

Pada tahap ini sebelum melaksanakan proses data mining, data yang 

dijadikan sebagai fokus KDD perlu masuk ke dalam proses cleaning 

terlebih dahulu. Proses cleaning terdiri dari proses menghilangkan 

duplikasi data, memeriksa data inkonsisten, serta memperbaiki kesalahan 

data, misalnya kesalahan cetak (tipografi). Selain itu dilakukan proses 

enrichment, atau proses “memperkaya” data yang sudah ada dengan 

menggunakan data atau informasi lain yang relevan serta dibutuhkan 

untuk KDD, misalnya data atau informasi eksternal. 

2. Integrasi Data (Data Integration) 

Merupakan penggabungan data dari berbagai macam basis data menjadi 

satu basis data yang baru. Terkadang data yang dibutuhkan dalam data 

mining berasal dari beberapa basis data atau file teks. Pengintegrasian 

data dilakukan terhadap atribut-atribut yang mengidentifikasikan entitas-

entitas unik misalnya atribut nama, jenis produk, nomor pelanggan, dan 

lain-lain. Integrasi data harus dilaksanakan dengan teliti karena kesalahan 

yang terjadi pada integrasi data dapat memeberikan hasil yang salah atau 

menyimpang, bahkan dapat menyesatkan untuk pengambilan aksi 

nantinya. Contohnya apabila integrasi data dilakukan berdasarkan jenis 

produk, dengan melakukan penggabungan produk dari kategori yang 

berbeda, maka akan diperoleh korelasi antar produk yang sebenarnya 

produk tersebut tidak ada. 

3. Seleksi Data (Data Selection) 

Terkadang data dalam basis data tidak semuanya digunakan, maka dari 

itu hanya data yang sesuai untuk kebutuhan analisis saja yang akan 

dipakai dari basis data. Contohnya kasus yang melakukan penelitian 

tentang faktor kecenderungan seseorang membeli pada kasus market 

basket analisis, hanya perlu mengambil id pelanggan saja, tidak perlu 

nama pelanggan juga. 
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4. Transformasi Data (Data Transformation) 

Beberapa metode dalam data mining terkadang memerlukan data yang 

memiliki format khusus sebelum dapat diaplikasikan. Untuk 

menyesuaikan format data sebelum diproses data mining, Data dapat 

diubah atau digabung terlebih dahulu. Contohnya beberapa metode 

standar antara lain analisis asosiasi dan clustering yang hanya dapat 

menerima masukan data dalam bentuk kategorial. Oleh karena itu data 

dalam bentuk angka numerik berlanjut perlu dibagi-bagi sehingga 

menjadi beberapa interval. Secara umum proses ini dikenal sebagai 

transformasi data. 

5. Proses Mining 

Merupakan suatu proses paling utama saat metode diaplikasikan dalam 

rangka mencari pengetahuan yang tersembunyi dan berharga dari data. 

6. Evaluasi Pola (Pattern Evaluation) 

Melakukan identifikasi terhadap pola-pola yang menarik ke dalam 

knowledge based yang ditemukan. Pada tahap ini pola-pola yang khas 

ataupun model prediksi yang dihasilkan teknik data mining dilakukan 

evaluasi dalam rangka menilai hipotesa apakah memang telah tercapai. 

7. Presentasi Pengetahuan (Knowledge Presentation) 

Adalah penyajian dan visualisasi pengetahuan tentang metode yang 

dipakai untuk mendapatkan pengetahuan yang didapat oleh pengguna. 

Pada tahap yang terakhir dari proses data mining yaitu bagaimana cara 

memformulasikan keputusan hasil analisis yang diperoleh. Terkadang hal 

ini harus melibatkan orang yang tidak mengerti data mining. Maka dari 

itu presentasi hasil data mining dengan bentuk pengetahuan yang dapat 

dipahami oleh semua orang merupakan satu tahapan yang dibutuhkan 

dalam proses data mining. Pada presentasi ini, visualisasi dapat berfungsi 

untuk membantu mengkomunikasikan hasil data mining. 
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2.2.5. Model Data Mining 

Menurut Han dan Kamber, data mining dibagi menjadi dua model 

utama, yaitu metode Prediktif dan Deskriptif [14]. Tujuan prediktif ini yaitu 

memprediksi nilai suatu atribut tertentu berdasarkan nilai dari atribut-atribut 

yang lainnya. Atribut yang diprediksi biasanya disebut dengan target atau 

variabel tak bebas. Sedangkan explanatory atau variabel bebas merupakan 

atribut-atribut yang dipakai untuk membuat prediksi. Tujuan dari deskriptif 

yaitu untuk melakukan penurunan pola-pola (korelasi, tren, cluster, teritori, 

dan anomali) yang meringkas hubungan pokok dalam data.  

Berikut ini adalah gambaran dari model data mining : 

 

Gambar 2.7 Model Data Mining 

 

Menurut Larose, data mining dibagi menjadi beberapa kelompok 

berdasarkan tugas yang dapat dilakukan [12]. 

1. Deskripsi  

Terkadang oleh peneliti serta analisis secara sederhana ingin mengetahui 

cara untuk menggambar pola dan kecenderungan di dalam data. 

Contohnya, yaitu petugas pengumpulan suara yang kemungkinan tidak 

bisa menemukan fakta tentang calon yang tidak profesional akan 

mendapatkan sedikit dukungan pada pemilihan presiden. Deskripsi yang 

berasal dari pola dan kecenderungan, seringkali menghasilkan 

kemungkinan penjelasan terhadap suatu pola atau kecenderungan. 
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2. Estimasi 

Estimasi mirip dengan klasifikasi, kecuali pada variabel target estimasi 

yang lebih mengarah kepada numerik dari pada kategori. Model 

dibangun dengan record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel 

target yang berfungsi sebagai nilai prediksi. Nilai variabel prediksi 

dijadikan dasar untuk membuat estimasi nilai dari variabel target pada 

peninjauan berikutnya. Contohnya yaitu, pada pasien rumah sakit, 

mengestimasi tekanan darah sistolik, berdasarkan jenis kelamin pasien, 

umur, indeks berat badan, serta level sodium darah. Model estimasi akan 

dihasilkan dalam proses pembelajaran hubungan terhadap tekanan darah 

sistolik dengan variable prediksi. Hasil dari model estimasi bisa 

dipergunakan pada kasus baru yang lainnya. 

Contoh lain seperti estimasi terhadap nilai indeks prestasi kumulatif dari 

mahasiswa pada program pascasarjana dilihat berdasarkan nilai dari 

indeks prestasi mahasiswa pada saat menempuh program sarjana. 

3. Prediksi 

Mirip seperti klasifikasi dan estimasi, kecuali pada prediksi nilai yang 

dihasilkan akan ada pada masa yang akan datang. 

Contoh dari prediksi pada bisnis dan penelitian yaitu: 

a. Prediksi tentang harga beras pada tiga bulan mendatang. 

b. Prediksi tentang naiknya persentase kecelakaan lalu lintas pada tahun 

depan apabila batas minimum kecepatan dinaikkan. 

Pada klasifikasi dan estimasi, beberapa metode dan teknik di dalamnya 

juga dapat digunakan (untuk suatu keadaan yang tepat) untuk prediksi. 

4. Klasifikasi 

Terdapat target variabel kategori di dalam klasifikasi. Sebagai contoh 

yaitu, penggolongan terhadap pendapatan dapat dijadikan ke dalam tiga 

kategori, antara lain pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan 

pendapatan rendah. 

Berikut contoh klasifikasi yang lain pada bisnis dan penelitian yaitu: 

a. Menentukan transaksi kartu kredit termasuk transaksi yang curang 

ataukah bukan. 
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b. Melakukan perkiraan termasuk kredit baik atau burukkah pengajuan 

hipotek oleh nasabah. 

c. Mendiagnosis termasuk kategori penyakit apakah, berdasarkan 

penyakit yang  dialami seorang pasien. 

5. Pengklusteran (Clustering) 

Clustering adalah pengelompokan record, pengamatan atau 

memperhatikan dan membentuk kelas terhadap objek-objek yang 

memiliki kemiripan. Sedangkan cluster yaitu kumpulan dari record yang 

memiliki kemiripan satu dengan lainnya dan memiliki ketidakmiripan 

dengan record-record pada cluster yang  lain. 

Clustering tidak sama dengan klasifikasi karena pada clustering tidak 

terdapat variabel target. Clustering tidak berusaha mengklasifikasi, 

mengestimasi, ataupun memprediksi nilai berdasarkan variabel target. 

Tetapi, algoritma clustering berusaha untuk membagi keseluruhan data 

sehingga menjadi kelompok-kelompok yang mempunyai kemiripan 

(homogen), dimana kemiripan record pada satu kelompok akan memiliki 

nilai maksimal, akan tetapi kemiripan dengan record pada kelompok lain 

akan memiliki nilai minimal. 

Contoh clustering pada bisnis dan penelitian yaitu: 

a. Untuk mendapatkan kelompok-kelompok konsumen sebagai target 

pemasaran suatu produk tertentu bagi perusahaan yang tidak 

mempunyai anggaran pemasaran besar. 

b. Memisahkan terhadap perilaku finansial yang baik dan mencurigakan 

dalam rangka audit akuntansi. 

c. Untuk memperoleh kemiripan perilaku dari gen dalam jumlah yang 

besar, dengan melakukan clustering terhadap ekspresi dari gen. 

6. Asosiasi 

Dalam data mining, asosiasi digunakan untuk mengetahui atribut yang 

muncul dalam satu waktu. Di dunia bisnis biasanya dikenal dengan 

analisis keranjang belanja. 
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Contoh asosiasi pada bisnis dan penelitian yaitu: 

a. Meneliti terhadap jumlah pelanggan suatu perusahaan di bidang 

telekomunikasi seluler yang mana diharapkan dapat memberikan 

respon yang positif pada penawaran upgrade layanan yang diberikan. 

b. Untuk menemukan produk yang dibeli bersamaan dan produk yang 

tidak pernah dibeli bersamaan oleh pelanggan pada supermarket. 

 

 

2.2.6. Clustering 

Clustering adalah suatu metode pengelompokan berdasarkan ukuran 

kedekatan atau (kemiripan) [17]. Selain itu, clustering merupakan 

pengelompokan record, pengamatan, atau memperhatikan dan membentuk 

kelas objek-objek yang memiliki kemiripan [12]. Kluster yaitu kumpulan 

record yang memiliki kemiripan satu dengan lainnya dan memiliki 

ketidakmiripan terhadap record-record pada kluster yang lain.  

Metode Clustering juga dikenal sebagai segmentasi data pada 

beberapa aplikasi. Dalam pengelompokan kelasnya, clustering tidak 

memerlukan proses training, maka dari itu clustering bersifat unsupervised 

learning. Berbeda dengan klasifikasi yang bersifat supervised learning. 

Maka dari itu, lebih baik clustering yang bersifat learning by observation 

dari pada klasifikasi yang bersifat learning by example. Pada data mining 

diarahkan untuk fokus menemukan metode yang lebih efektif dan efisien 

untuk melakukan analisis cluster pada database yang berukuran besar. 

Gambar 2.8 Proses Clustering [17] 
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Dengan memperhatikan gambar di atas, terlihat pengidentifikasian 4 

kelompok menjadi data yang dapat dibagi yaitu kesamaan berdasarkan 

kriteria jarak antara dua atau lebih benda pada klaster yang sama apabila 

mereka dekat dan sesuai dengan jarak yang diberikan. Hal ini biasanya 

disebut distance-based clustering. Berbeda dengan konseptual clustering, 

dua atau lebih benda pada klaster yang sama dengan melakukan definisi 

konsep secara umum terhadap semua benda, atau objek dikelompokan 

berdasarkan konsep deskriptif. Pada clustering bertujuan untuk 

mengklasifikasikan data, dengan menentukan pengelompokan dalam satu 

set data yang tidak diketahui. 

Clustering dilakukan dengan mengumpulkan data yang serumpun dari 

sebuah data set yang lebih besar. Teknik ini menyingkapkan sejumlah 

kelompok yang digunakan sebagai masukan datanya. Dengan clustering, 

kelompok minoritas yang tersebar dikelompokan dalam sebuah kelompok 

besar yang memiliki kemiripan entitas. 

Clustering dapat juga digunakan untuk mendeteksi secara otomatis 

cluster dari record-record yang berdekatan yang memiliki pengertian 

tertentu di dalam keseluruhan variabel-variabel. Terdapat 4 pendekatan 

untuk permasalahan clustering, yaitu [19]: 

1. Partitional Clustering 

Partitional Clustering merupakan pengelompokan data ke dalam 

sejumlah cluster tanpa adanya struktur hirarki antara satu dengan yang 

lainnya [20]. Dalam metode ini setiap cluster mempunyai titik pusat 

cluster atau biasa dikenal sebagai centroid. Kemudian umumnya metode 

ini mempuyai sebuah fungsi dan tujuan meminimumkan jarak atau 

dissimilarity dari keseluruhan data dengan masing-masing pusat cluster. 

Contoh dari metode partitional clustering diantaranya yaitu: 

a. K-Means 

b. Fuzzy K-Means 

c. Mixture Modelling 
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Gambar 2.9 Cluster Awal 

 

Gambar 2.10 Proses Iterasi 

 

Gambar 2.11 Cluster Akhir 

 

2. Grid-Base Clustering 

Dalam kasus ini ruang basis data dibagi dalam sel-sel yang terpisah 

dalam grid. Sebuah sel akan lebih diperhatikan bila kesempatan sel berisi 

sejumlah titik-titik yang cukup besar. Cluster-cluster dicocokkan pada 

sekumpulan kepadatan sel yang terpisah. Dapat dimengerti bahwa 

semakin kecil sel, semakin kecil juga perkiraan kesalahannya. 

3. Hierarchical Clustering 

Metode ini membangun struktur hierarki pada basis data. Dalam struktur 

ini umumnya sebuah tree, setiap node diasosiasikan pada sebuah cluster, 

dengan cara cluster yang diasosiasikan pada seorang ayah yang berisikan 
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cluster yang diasosiasikan pada setiap anak-anaknya. Struktur ini dapat 

dibuat lewat strategi top-down dan bottom-up. 

Dalam metode hierarchical clustering pengelompokan data dilakukan 

menggunakan suatu bagan yang berbentuk hirarki [20]. Pada bagan 

tersebut terdapat penggabungan dua kelompok yang terdekat pada setiap 

iterasinya ataupun pembagian seluruh data set ke dalam suatu cluster 

seperti yang terlihat pada gambar 2.12. 

 

Gambar 2.12 Hierarchical Clustering [20] 

 

Contoh metode hierarchical clustering diantaranya yaitu sebagai berikut: 

a. Single Linkage 

b. Complete Linkage 

c. Average Linkage 

d. Average Group Linkage 

4. Density-Based Clustering 

Kelas algoritma ini menggali basis data dan mengelompokannya 

bersama-sama dengan kerapatan titik-titik yang terhubung. Dua titik 

dikatakan terhubung rapat bila kita dapat menuju dari satu titik yang 

lainnya melalui urutan titik-titik yang memiliki kerapatan local mereka 

yang melebihi ambang batas tertentu. 

Konsep dasar clustering adalah hasil yang baik dari sebuah clustering 

akan mempunyai tingkat kesamaan yang tinggi pada suatu kelompok atau 

cluster dan mempunyai tingkat kesamaan yang rendah dengan anggota 

cluster lain. Tingkat kesamaan yang dimaksud tersebut merupakan hasil 
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pengukuran secara numerik terhadap dua objek [21]. Hasil kesamaan antar 

dua objek akan memiliki nilai yang semakin tinggi apabila kedua objek 

tersebut dibandingkan. Kualitas yang dimiliki dari hasil clustering 

bergantung pada metode yang digunakan. 

 

 

2.2.7. Algoritma K-Means 

K-Means merupakan salah satu algoritma Clustering yang masuk 

dalam kelompok unsupervised learning yang digunakan untuk membagi 

data menjadi beberapa kelompok dengan sistem partisi [13]. 

Secara historis, bentuk esensial K-Means ditemukan oleh sejumlah 

peneliti dari lintas disiplin ilmu [21]. Hasil penelitian yang paling 

berpengaruh tentang hal tersebut adalah (Lloyd, 1982) dan (MacQueen, 

1967). Menurut Gray & Neuhoff, algoritma K-Means berkembang hingga 

menjadi konteks yang lebih besar sebagai algoritma Hill-Climbing. 

Dengan melihat input pada algoritma K-Means, bisa diperhatikan 

bahwa algoritma ini hanya melakukan pengolahan data yang bersifat 

kuantitatif atau numerik. Sebuah basis data biasanya tidak hanya berisi satu 

jenis tipe data saja, akan tetapi beragam tipe. Suatu basis data di dalamnya 

bisa berisi data-data yang memiliki tipe seperti: binary, nominal, ordinal, 

interval, dan ratio. Adapun basis data yang di dalamnya memiliki berbagai 

macam atribut dengan tipe yang berbeda, biasa dikenal dengan data 

multivariate. Sedangkan data yang memiliki tipe nominal dan ordinal dapat 

diberlakukan algoritma K-Means, dengan mengolahnya dahulu ke dalam 

bentuk data numerik (dapat dilakukan dengan cara diskritisasi).  

Dalam setiap cluster memiliki titik pusat atau secara umum dikenal  

dengan istilah  Centroid, dimana centroid ini mempresentasikan cluster 

tersebut. Secara sederhana algoritma K-Means yaitu algoritma dari data 

mining yang biasanya digunakan untuk dapat menyelesaikan masalah 

tentang pengelompokan (Clustering). Pada pemrosesan data algoritma  K-

Means Clustering, akan diawali dengan pengelompokan Centroid pertama 
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yang dipilih secara acak sebagai titik awal untuk setiap cluster, kemudian 

menghitung secara berulang agar posisi Centroid optimal. 

Gambar 2.13 K-Means Clustering 

 

Ada dua macam data Clustering yang biasanya sering digunakan 

untuk proses pengelompokan data diantaranya adalah Hierarchical dan 

Non-Hierarchical. K-Means adalah salah satu dari metode data Clustering 

Non-Hierarchical atau Partitional Clustering. Algoritma K-Means berusaha 

untuk melakukan pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok, data 

pada satu kelompok memiliki karakteristik sama antara satu dengan lainnya, 

serta memiliki karakteristik berbeda terhadap data di dalam kelompok yang 

lainnya. 

Berikut ini Diagram alir dari algoritma Clustering K-Means [22]: 

Gambar 2.14 Flowchart K-Means 
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Secara umum, langkah-langkah algoritma K-Means antara lain: 

1. Tentukan  jumlah cluster K. 

2. Lakukan inisialisasi K pusat cluster. Inisialisasi dapat dilaksanakan 

melalui berbagai macam cara. Akan tetapi cara yang paling sering 

dipakai yaitu dengan menggunakan cara acak (random). Pusat-pusat 

cluster diberi nilai awal menggunakan angka acak. 

3. Alokasikan seluruh data atau objek ke cluster yang terdekat. Kedekatan 

dari dua objek dapat ditentukan dari jarak kedua objek tersebut. Begitu 

pula kedekatan suatu data ke cluster tertentu dapat ditentukan dari jarak 

data dengan pusat cluster. Jarak antara satu data dengan satu cluster 

tertentu dapat menentukan suatu data tersebut akan masuk ke cluster 

yang mana. 

4. Hitung kembali centroid yang memiliki keanggotaan cluster sekarang ini. 

Pusat cluster atau centroid merupakan rata-rata dari semua data atau 

objek pada cluster tertentu. Apabila diinginkan bisa juga memakai 

median dari cluster tertentu. Jadi rata-rata (mean) bukanlah satu-satunya 

ukuran yang dapat digunakan. 

5. Tugaskan kembali setiap objek memakai centroid yang baru. Apabila 

pusat cluster atau centroid tidak berubah kembali, maka proses clustering 

sudah selesai. Atau, kembali lagi ke langkah 3 (tiga) sampai pusat cluster 

atau centroid tidak mengalami perubahan lagi. 

Untuk dapat menghitung jarak antara data dan titik pusat cluster, 

terdapat beberapa persamaan distance space (rumus jarak) yang terkenal 

seperti Euclidean dan Manhattan. 

Euclidean Distance merupakan rumus jarak yang umum digunakan 

karena sangat mudah dipahami dan mendukung hasil perhitungan cluster. 

Euclidean Distance menghasilkan perhitungan jarak terpendek dari dua titik 

yang sedang diperhitungkan. Perhitungan dilakukan selama belum 

mendapatkan nilai pengelompokan yang konvergen. Pada beberapa contoh 

kasus, perhitungan memerlukan puluhan bahkan ratusan iterasi. Adapun 

persamaan dari Euclidean Distance yaitu seperti berikut ini: 
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Rumus 2.1 Euclidean Distance 

d(i, j) = √(       )
 
 (       )

 
   (       )

 
 

Dimana: 

d(i, j) = Jarak data ke i ke pusat cluster j 

    = Data ke i pada atribut data ke k 

    = Titik pusat ke j pada atribut ke k 

Euclidean Distance telah banyak digunakan pada berbagai penelitian. 

Keberhasilan dalam menghitung jarak antara dua titik untuk mencari 

kemiripan, merupakan keunggulan dari Euclidean. Namun untuk mencari 

kemiripan pada data besar (Big Data) dengan ratusan atribut, Euclidean 

kurang dapat memberikan hasil yang baik. Artinya, Euclidean akan berada 

pada performa terbaik jika data berada di ruang kontinu dimana dimensi 

diskalakan dengan benar dan relevan. 

Gambar 2.15 Euclidean Distance 

 

Manhattan merupakan rumus jarak lain yang dapat diterapkan untuk 

mengelompokan sejumlah data. Manhattan yang juga dikenal dengan City 

Block Distance adalah pengukuran jarak yang berdasarkan pada hasil 

penjumlahan selisih antara dua objek dan hasilnya dinyatakan dalam nilai 

mutlak (absolute). Adapun persamaan Manhattan Distance adalah sebagai 

berikut: 

Rumus 2.2 Manhattan Distance 

d(i, j) = |       |  |       |    |       | 
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Dimana: 

d(i, j) = Jarak data ke i ke pusat cluster j 

    = Data ke i pada atribut data ke n 

    = Titik pusat ke j pada atribut ke n 

 

Seperti telah disampaikan bahwa jarak Manhattan didasarkan pada 

jarak nilai absolut dan ini merupakan kebalikan dari Euclidean. Pada 

dasarnya, hasil Manhattan dan Euclidean hampir sama, namun hasil absolut 

seharusnya dapat memberikan hasil yang lebih kuat karena tidak 

dipengaruhi akar kuadrat seperti Euclidean. Perhitungan jarak merupakan 

teknik multivariate dan jarak antara dua buah titik melibatkan penjumlahan 

jarak antara setiap variabel. Jadi jika dua titik dekat pada sebagian besar 

variabel, tetapi lebih tidak sesuai pada salah satunya, jarak Euclidean akan 

memperbesar perbedaan itu, sedangkan jarak Manhattan akan 

mengabaikannya, lebih dipengaruhi oleh kedekatan variabel lain. 

Gambar 2.16 Manhattan Distance 

 

Contoh penerapan metode Clustering dengan algoritma K-Means [23]: 

Tabel 2.2 Data Mahasiswa Baru 

No Nama Fakultas Prodi Asal Sekolah 
Nilai 

UAN 

1 Ade Saputra TIK Teknik Sipil 
MA Nurul 

Huda 
44,6 

2 Kamaruddin TIK Teknik Sipil 
SMAN 1 Koto 

Gasib 
34,8 

3 Reza Try Aditya TIK Teknik Sipil 
SMAN 1 

Tembilahan 
33,4 
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4 
M. Yoga Ali 

Akbar 
TIK Teknik Sipil 

SMAN 1 

Keritang 
46,4 

5 Andi Septiawan TIK Teknik Sipil 
SMAN 2 

Tembilahan 
36,4 

6 Zulkifli TIK Teknik Sipil 
Belum Ada 

Ijazah 
45,7 

7 Aprizal TIK Teknik Sipil 
SMAN 2 

Tembilahan 
33,2 

8 
Fitria Nurma 

Yunita 
TIK 

Sistim 

Informasi 

SMAN 1 

Tembilahan 

Hulu 

45,7 

9 Felby Irsyahdi TIK 
Sistim 

Informasi 

SMAN 1 

Tembilahan 

Hulu 

33,9 

10 Ari Anggara TIK 
Sistim 

Informasi 

Belum Ada 

Ijazah 
47,4 

11 
Muhammad 

Budiman 
TIK 

Sistim 

Informasi 

SMKN 1 

Tembilahan 
42,5 

12 Ruzimah TIK 
Sistim 

Informasi 

SMAN 1 

Tembilahan 

Hulu 

33,6 

13 Hariyadi TIK 
Sistim 

Informasi 

Belum Ada 

Ijazah 
56,3 

14 Mahmuddin TIK 
Sistim 

Informasi 

MA Ummul 

Quro Al-Islami 

Bogor 

45,3 

15 
Irwandi Rizki 

Putra 
TIK 

Sistim 

Informasi 

SMAN Dharma 

Pendidikan 

Kempas 

32,4 

16 
Mahmud Rizky 

Armi 
TIK 

Sistim 

Informasi 

SMKN 2 

Tembilahan 
51,3 

17 Firman Iswandi TIK Sistim SMKN 1 44,6 
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Informasi Pariaman 

18 
Teja Sekti 

Wicaksono 
TIK 

Sistim 

Informasi 

SMAN 1 

Tembilahan 

Hulu 

34,8 

19 Muhammad Ilyas TIK 
Sistim 

Informasi 

SMAN 1 Tanah 

Merah 
33,4 

20 
M. Ansyari 

Saputra 
TIK 

Sistim 

Informasi 

SMAN 1 

Tembilahan 

Hulu 

46,4 

21 M. Andi Setiawan TIK 
Sistim 

Informasi 

SMAN 1 

Tembilahan 

Hulu 

36,4 

22 Saipun Nazar TIK 
Teknik 

Industri 

SMKN 2 

Tembilahan 
45,3 

23 Arman Jaya TIK 
Teknik 

Industri 

SMA Pgri 

Tembilahan 
44,2 

24 Ali Mu’amar TIK 
Teknik 

Industri 

MA Darul 

Istiqomah 

Selensen 

53,4 

25 Junaidi TIK 
Teknik 

Industri 

SMA Pgri 

Tembilahan 
43,1 

26 Fadhlul Hafiz TIK 
Teknik 

Industri 

SMKN 2 

Tembilahan 
55,2 

27 Musta Sedayu TIK 
Teknik 

Industri 

MA Tarbiyah 

Islamiyah 

Kotabaru 

32,4 

 

 

2.2.8. Transformasi Data 

Sebelum masuk dalam perhitungan, periksa terlebih dahulu apakah 

data yang disajikan terdapat tipe data nominal contohnya data asal sekolah, 

prodi, dan lain-lain. Apabila ada, maka data dengan jenis nominal harus 
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diinisialisasikan menjadi bentuk angka, supaya data tersebut dapat diolah 

menggunakan metode Clustering algoritma K-Means. 

Transformasi data dilakukan dalam rangka mengubah data, tujuannya 

yaitu supaya data dapat diolah dengan metode Clustering algoritma K-

Means. Variabel yang digunakan dalam pendaftaran mahasiswa baru adalah 

data Prodi, Asal Sekolah dan Nilai UAN, untuk data program studi dibuat 

menjadi 15 kelompok. Adapun program studi sistem informasi 

ditransformasi menjadi nilai 1, kemudian program studi teknik sipil 

ditransformasi menjadi nilai 2, dan program studi teknik industri 

ditransformasi menjadi nilai 3, manajemen ditransformasi menjadi nilai 4, 

akuntansi ditransformasi menjadi nilai 5, ilmu hukum ditransformasi 

menjadi nilai 6, ekonomi syariah ditransformasi menjadi nilai 7, IAT 

ditransformasi menjadi nilai 8, MPI ditransformasi menjadi nilai 11, 

agroteknologi ditransformasi menjadi nilai 12, agribisnis ditransformasi 

menjadi nilai 13, teknologi pangan ditransformasi menjadi nilai 14, dan 

budidaya perairan ditransformasi menjadi nilai 15. Untuk variabel asal 

sekolah dikelompokan menjadi 3 kelompok. Adapun kelompok data 

pertama dengan asal sekolah SMA ditransformasi menjadi nilai 1, asal 

sekolah SMK ditransformasi menjadi nilai 2, dan untuk asal sekolah selain 

SMA dan SMK ditransformasi menjadi nilai 3. Untuk variabel nilai UAN 

dikelompokan menjadi 3 kelompok, yang pertama untuk nilai UAN dengan 

rata-rata ≤ 5 ditransformasi menjadi nilai 1, nilai > 5 ditransformasi menjadi 

nilai 2, dan nilai ≤ 7 ditransformasi menjadi nilai 3. Adapun hasil dari 

transformasi dapat diperhatikan pada tabel berikut: 

Tabel 2.3 Data Hasil Transformasi 

ID Prodi Asal Sekolah Nilai UAN 

K1 2 3 2 

K2 2 1 2 

K3 2 1 2 

K4 2 1 2 

K5 2 1 2 

K6 2 3 2 



35 

 

 

 

K7 2 1 2 

K8 1 1 2 

K9 1 1 1 

K10 1 2 1 

K11 1 1 2 

K12 1 1 1 

K13 1 2 1 

K14 1 3 2 

K15 1 1 1 

K16 1 2 1 

K17 1 2 1 

K18 1 1 2 

K19 1 1 2 

K20 1 1 1 

K21 1 1 2 

K22 3 2 1 

K23 3 1 2 

K24 3 3 1 

K25 3 1 2 

K26 3 2 1 

K27 3 3 2 

 

 

2.2.9. Pengolahan Data 

Pengolahan data mahasiswa baru dilakukan setelah semua data yang 

awalnya berjenis nominal sudah ditransformasikan menjadi bentuk angka, 

supaya data mahasiswa baru bisa diolah menggunakan metode Clustering 

algoritma K-Means. Adapun langkah-langkah prosesnya yaitu sebagai 

berikut: 

1. Ditentukan k dari jumlah cluster baru yang akan dibentuk. Pada 

perhitungan ini cluster yang dibentuk yaitu berjumlah 3 cluster. 
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2. Tentukan titik pusat awal dari setiap cluster. Adapun penentuan titik 

pusat awal pada penelitian ini ditentukan secara acak dan titik pusat yang 

diperoleh dapat diperhatikan pada tabel berikut: 

Tabel 2.4 Titik Pusat Awal Tiap Cluster 

Titik Pusat    

Centroid 1 2 1 2 

Centroid 2 2 3 2 

Centroid 3 2 1 1 

 

3. Hitung jarak dari setiap data ke pusat cluster antara objek ke centroid 

terdekat. Kemudian centroid dengan jarak terdekat akan menjadi cluster 

yang diikuti oleh data tersebut. Perhitungan jarak Euclidean dapat 

dilakukan menggunakan persamaan berikut: 

Rumus 2.3 Penerapan Euclidean Distance 

d(i, j) = √(       )
 
 (       )

 
 (       )

 
 

 

Persamaan diatas digunakan karena atribut yang digunakan berjumlah 3. 

Sebagai contoh, selanjutnya akan dilakukan perhitungan jarak data 

mahasiswa pertama ke pusat cluster pertama dengan persamaan: 

  d(1, 1)  = √(       )
 
 (       )

 
 (       )

 
 

= √(   )  (   )  (   )  

= 2 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh hasil bahwa jarak 

antara data mahasiswa baru pertama dengan cluster pertama yaitu 2. 

Jarak data baru pertama ke pusat cluster kedua dengan persamaan: 

  d(1, 2) = √(       )
 
 (       )

 
 (       )

 
 

= √(   )  (   )  (   )  

= 0 
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Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh hasil bahwa jarak data 

mahasiswa baru pertama ke cluster kedua yaitu 0. Jarak data mahasiswa 

baru pertama ke pusat cluster ketiga menggunakan persamaan: 

  d(1, 3) = √(       )
 
 (       )

 
 (       )

 
 

= √(   )  (   )  (   )  

= 2,2 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh hasil jarak data 

mahasiswa baru pertama ke cluster ketiga yaitu 2,2. 

Berdasarkan ketiga perhitungan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa 

jarak data mahasiswa baru pertama yang paling mendekati adalah cluster 

2, dengan demikian mahasiswa baru pertama dimasukan ke dalam cluster 

2. Hasil perhitungan yang lengkap untuk 27 sampel data mahasiswa baru 

dapat diperhatikan pada tabel berikut: 

Tabel 2.5 Contoh Hasil Perhitungan Setiap Data Ke Setiap Cluster 

Iterasi 1 

Data Ke-i 
Jarak Ke Centroid Jarak 

Terdekat 

Cluster 

Diikuti 1 2 3 

K1 2 0 2,2 0 2 

K2 0 2 1 0 1 

K3 0 2 1 0 1 

K4 0 2 1 0 1 

K5 0 2 1 0 1 

K6 2 0 2,2 0 2 

K7 0 2 1 0 1 

K8 1 2,2 1,4 1 1 

K9 1,4 2,4 1 1 3 

K10 1,7 1,7 1,4 1,4 3 

K11 1 2,2 1,4 1 1 

K12 1,4 2,4 1 1 3 

K13 1,7 1,7 1,4 1,4 3 
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K14 2,2 1 2,4 1 2 

K15 1,4 2,4 1 1 3 

K16 1,7 1,7 1,4 1,4 3 

K17 1,7 1,7 1,4 1 3 

K18 1 2,2 1,4 1 1 

K19 1 2,2 1,4 1 1 

K20 1,4 2,4 1 1 3 

K21 1 2,2 1,4 1 1 

K22 1,7 1,7 1,4 1,4 3 

K23 1 2,2 1,4 1 1 

K24 2,4 1,4 2,2 1,4 2 

K25 1 2,2 1,4 1 1 

K26 1,7 1,7 1,4 1,4 3 

K27 2,2 1 2,4 1 2 

 

4. Setelah semua data sudah dialokasikan ke dalam cluster terdekat, 

selanjutnya gunakan rata-rata anggota pada cluster tersebut untuk 

menghitung kembali pusat cluster yang baru. 

5. Apabila centroid atau pusat cluster yang baru konvergen terhadap 

centroid lama maka hentikan iterasi. Apabila tidak maka iterasi dapat 

diteruskan ke proses yang berikutnya. 

6. Selanjutnya mengelompkan hasil cluster iterasi pertama yang belum 

konvergen. Untuk membangkitkan kembali centroid yang baru 

menggunakan rumus berikut: 

Rumus 2.4 Pembangkitan Centroid Baru 

   
∑ 

 
 

Dimana: 

C = Centroid data 

m = Anggota data yang termasuk ke dalam centroid 

tertentu 

n = Jumlah data yang menjadi anggota centroid 

tertentu 
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Contoh perhitungan pada cluster 1 adalah sebagai berikut:  

                       

  
     

                       

  
   

                       

  
   

 

Contoh perhitungan pada cluster 2 adalah sebagai berikut: 

         

 
     

         

 
   

         

 
     

 

Contoh perhitungan pada cluster 3 adalah sebagai berikut: 

                   

  
     

                   

  
     

                   

  
   

 

Pada pengelompokan data dengan menggunakan rumus tersebut diatas 

diperoleh titik pusat cluster dengan nilai sebagai berikut: 

Tabel 2.6 Titik Pusat Iterasi 1 Setelah Cluster 

Titik Pusat    

Centroid 1 1,5 1 2 

Centroid 2 1,2 3 1,8 

Centroid 3 1,4 1,6 1 

 

dikarenakan centroid baru yang digunakan belum konvergen jadi iterasi 

harus dilanjutkan. Pada penelitian ini, iterasi dapat terjadi sebanyak 3 kali 

iterasi, karena kondisi cluster sudah konvergen dan proses iterasipun 
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berhenti. Adapun hasil akhir clustering yang diperoleh dari 27 data 

mahasiswa baru dapat diperhatikan pada tabel berikut: 

Tabel 2.7 Contoh Hasil Perhitungan Data Ke Setiap Cluster Pada Iterasi 2 

Data Ke-i 
Jarak Ke Centroid Jarak 

Terdekat 

Cluster 

Diikuti 1 2 3 

K1 2,06 0,3 1,82 1,0969 2 

K2 0,5 2 1,31 0,1863 1 

K3 0,5 2 1,31 0,1863 1 

K4 0,5 2 1,31 0,1863 1 

K5 0,5 2 1,31 0,1863 1 

K6 2,06 0,3 1,82 0,3 2 

K7 0,5 2 1,31 0,5 1 

K8 0,5 2,3 1,23 0,5 1 

K9 1,12 2,5 0,72 0,72 3 

K10 1,5 1,8 0,57 0,57 3 

K11 0,5 2,3 1,23 0,5 1 

K12 1,12 2,5 0,72 0,72 3 

K13 1,5 1,8 0,57 0,57 3 

K14 2,06 1,2 1,77 1,2 2 

K15 1,12 2,5 0,72 0,72 3 

K16 1,5 1,8 0,57 0,57 3 

K17 1,5 1,8 0,57 0,57 3 

K18 0,5 2,3 1,23 0,5 1 

K19 0,5 2,3 1,23 0,5 1 

K20 1,12 2,5 0,72 0,72 3 

K21 0,5 2,3 1,23 0,5 1 

K22 2,06 1,5 1,65 1,5 2 

K23 1,5 2,2 1,98 1,5 1 

K24 2,69 1,1 2,13 1,1 2 

K25 1,5 2,2 1,98 1,5 1 

K26 2,06 1,5 1,65 1,5 2 

K27 2,5 0,8 2,35 0,8 2 
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Pada iterasi ketiga, titik pusat pada setiap cluster sudah tidak ada yang 

berubah dan sudah tidak ada data yang berpindah dari satu cluster ke 

cluster lainnya. 

 

 

2.2.10. Pengujian Data 

Pada iterasi terakhir yang biasa dikenal dengan rasio, dilakukan 

pengujian untuk menentukan kriteria penilaian bagus atau tidaknya hasil 

dari perhitungan Clustering algoritma K-Means. Adapun metode yang 

digunakan yaitu Between-Class Variation (BCV) dan Within-Class 

Variation (WCV). Semakin besar hasil perhitungan pengujian yang 

diperoleh, maka semakin baik tingkat kualitas Clustering tersebut. 

Between-Class Variation (BCV) yaitu rata-rata dari centroid, dan 

Within-Class Variation (WCV) yaitu nilai keseluruhan dari jarak minimum 

yang telah dijumlahkan. Berikut adalah rumusnya [24]: 

Rumus 2.5 Between-Class Variation (BCV) 

BCV = 
 

  
∑  (     )
 
    

Dimana: 

k  = Jumlah cluster 

   = Jumlah anggota dari cluster ke i 

i  = Nama yang mewakili cluster yang terbentuk 

   = Jumlah anggota dari cluster ke i 

 

Rumus 2.6 Within-Class Variation (WCV) 

WCV = ∑  ∑  (    )
 

    
 
    

Dimana: 

p€ci = Jumlah semua data 

k = Jumlah cluster 

p = Cluster jarak terdekat 

   = Jumlah anggota dari cluster ke i 
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Untuk menghitung rasio dapat menggunakan rumus persamaan [25]: 

Rasio= 
   

   
 

 

Semakin kecil nilai rasio yang diperoleh maka semakin baik hasil dari 

akurasi cluster. Berikut ini adalah kriteria hasil ukuran rasio: 

Tabel 2.8 Kriteria Pengukuran Rasio 

Nilai Rasio Kriteria 

≤ 0,25 Sangat Baik 

0,25-0,50 Baik 

0,50-0,75 Kurang Baik 

0,75-1,00 Buruk 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Pada tahap ini peneliti membuat suatu kerangka pemikiran secara 

bertahap. Kerangka pemikiran ini merupakan pola pikir peneliti dari awal 

sampai akhir penelitian dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan 

penelitian. 

Masalah 

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 SMK Luqman 

Al Hakim Kudus? 

3. Bagaimana klasterisasi tahfidz dengan kemampuan siswa yang seimbang 

dari cluster yang terbentuk? 

 

 

Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan di SMK Luqman Al Hakim Kudus dengan meminta 

ijin kepada Kepala Sekolah. Kemudian peneliti meminta data dari pengajar 

tahfidz. Pengumpulan data ini menggunakan metode studi pustaka, observasi, dan 

wawancara. Data yang diambil adalah data kemampuan tahfidz siswa SMK 

Luqman Al Hakim Kudus Tahun 2018 sampai dengan 2020. 

 

 

Metode Penelitian 

Algoritma Tools Evaluasi 

K-means 

(Euclidean Distance) 

Microsoft Excel dan 

RapidMiner 

Metode Between-Class 

Variation (BCV) dan 

Within-Class Variation 

(WCV) 

 

 

Tujuan atau Hasil 

1. Mengetahui cara menentukan kelompok tahfidz secara efektif. 

2. Menerapkan Data Mining dengan metode Clustering menggunakan 

algoritma K-means untuk menentukan kelompok tahfidz berdasarkan 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa SMK Luqman Al Hakim Kudus. 

3. Mengetahui klasterisasi tahfidz dengan kemampuan yang seimbang dari 

cluster yang terbentuk. 


