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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1.  Pre-processing Data 

Dalam melakukan perhitungan Data Mining dibutuhkan data yang 

baik dan berkualitas supaya hasil yang diperoleh juga baik dan bermanfaat. 

Pre-processing data merupakan suatu tahapan atau proses untuk melakukan 

pengolahan data mentah yang diperoleh, supaya didapatkan data yang sesuai 

dengan kebutuhan analisa dan siap untuk masuk ke dalam proses data 

mining. Tahap ini termasuk dalam tahapan penting yang harus diperhatikan 

dan dilakukan dengan teliti, karena data yang akan diproses dalam data 

mining penulisan harus benar, format sesuai, tidak boleh ada data yang 

kosong, data yang berganda/duplikasi data, dan lain-lain. Sehingga dengan 

data yang baik dan berkualitas diharapkan dapat diperoleh hasil perhitungan 

yang baik dan berkualitas pula. Sebaliknya, dengan data yang kurang baik, 

dikhawatirkan akan diperoleh hasil perhitungan yang kurang baik pula. 

Gambar 4.1 Data Siswa SMK Luqman Al Hakim Kudus 

 

Demi mengatasi data mentah yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

analisa, seperti kesalahan penulisan, singkatan, salah satu huruf yang hilang 

pada kata, duplikasi data. Maka pre-processing data segera dilakukan. 

Tahapan dari pre-processing data seperti berikut ini: 
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4.1.1. Data Reduction 

Merupakan suatu proses untuk mengurangi data yang tidak 

dibutuhkan dari data mentah yang sudah diperoleh. Tidak semua data 

diambil dari database, hanya data yang sesuai dengan kebutuhan analisa 

yang akan digunakan. Dalam penelitian ini data yang akan diambil dari data 

mentah hanya data siswa saja. Maka dari itu yang diambil adalah kolom 

nomor urut dan nama siswa SMK Luqman Al Hakim Kudus tahun 2018 

sampai dengan 2020. 

Gambar 4.2 Tahapan Data Reduction 

 

File data mentah yang diterima dari pihak sekolah yaitu file data siswa 

tahun 2018 sampai dengan 2020, dilakukan proses reduksi data. Karena 

yang dibutuhkan adalah data siswa, maka data yang tidak direduksi adalah 

Nomor Urut dan Nama Siswa. Selain itu data yang direduksi adalah NIPD 

(Nomor Induk Peserta Didik), Jenis Kelamin, NISN (Nomor Induk Siswa 

Nasional), Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Alamat, Nama Ayah, dan Nama 

Ibu. Sehingga data siswa SMK Luqman Al Hakim Kudus tahun 2018 

sampai dengan 2020 setelah malalui proses reduksi, didapatkan data siswa 

dengan jumlah 70 data siswa. 

 

 

4.1.2. Data Cleaning 

Demi data yang sesuai dengan kebutuhan analisa, maka proses data 

cleaning harus dilakukan. Data cleaning yaitu suatu proses untuk 
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memeriksa data inkonsisten, membuang data berganda atau duplikasi data, 

memperbaiki kesalahan penulisan, sehingga diperoleh data yang baik untuk 

diproses dalam data mining. Data siswa dilakukan proses data cleaning 

melalui aplikasi Microsoft Excel, dengan memeriksa setiap kolom yang 

kosong atau data yang tidak sesuai.  

Pada data siswa SMK Luqman Al Hakim Kudus tahun 2018 sampai 

dengan 2020 yang berjumlah 70 data siswa dan sudah melewati proses data 

reduction, peneliti memeriksa setiap kolom tetapi tidak menemukan data 

yang kosong, data inkonsisten, ataupun data dengan penulisan yang salah. 

Maka dari itu, data siswa yang sudah melewati proses data reduction dan 

data cleaning akan diteruskan ke proses selanjutnya. 

 

 

4.1.3. Data Transformation 

Sebelum masuk ke dalam proses data transformation, data siswa yang 

sudah melewati proses data reduction dan data cleaning akan disesuaikan 

terlebih dahulu. Pada file data siswa ditambahkan kolom yang sesuai dengan 

atribut yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu kecepatan 

menghafal, makhorijul huruf, tajwid, dan kelancaran membaca Al Qur’an. 

Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan data yang sesuai dengan kebutuhan 

analisa. 

Gambar 4.3 Penyesuaian Atribut Pada Data 



61 

 

 

 

Setelah file sudah siap dengan ditambahkannya 4 atribut yang akan 

digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya peneliti meminta data 

kemampuan tahfidz siswa SMK Luqman Al Hakim Kudus kepada 

pengampu tahfidz. 

Gambar 4.4 Data Kemampuan Tahfidz Siswa 

 

Data tersebut dapat diperhatikan pada Lampiran 1 Tabel Data 

Kemampuan Tahfidz Siswa. Kemudian data siswa sudah lengkap dan nilai 

kemampuan tahfidz siswa sudah terisi, maka data tersebut sudah siap untuk 

masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses data transformation. 

Data Transformation adalah suatu proses untuk mengubah data yang 

sudah diperoleh untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan 

analisa. Data siswa SMK Luqman Al Hakim Kudus tahun 2018 sampai 

dengan 2020 yang sudah melewati proses data reduction dan data cleaning 

sudah memiliki atribut yang dibutuhkan dalam analisa. Tetapi data ini 

belum bisa masuk ke dalam proses perhitungan dengan algoritma k-means. 

Dalam proses k-means data yang bisa diolah adalah data yang memiliki 

bentuk angka. Karena nilai dari atribut memiliki bentuk huruf, maka peneliti 

harus menggunakan proses transofrmasi data untuk mengubah data tersebut 

menjadi data yang memiliki bentuk angka, dengan begitu data tersebut dapat 

diteruskan ke proses perhitungan dengan algoritma k-means. 
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Langkah yang dilakukan peneliti dalam proses transformasi data 

adalah menulis data/ nilai dari atribut yang digunakan kemudian setiap nilai 

diinisialisasi ke dalam bentuk angka. Nilai diinisialisasi berdasarkan value 

tertinggi sampai dengan value terendah. Seperti nilai A dengan value 

tertinggi diinisialisasi dengan angka 1. Nilai B diinisialisasi dengan angka 2. 

Nilai C diinisialisasi dengan angka 3. Nilai D diinisialisasi dengan angka 4. 

Karena semua atribut memiliki jenis penilaian yang sama yaitu A, B, C, D, 

maka proses transformasi data dilakukan seperti berikut ini:  

Tabel 4.1 Inisialisasi Atribut 

Nilai dari Atribut Inisialisasi 

A 1 

B 2 

C 3 

D 4 

  

Setelah data siswa melewati proses data reduction, data cleaning, dan 

data transformation, maka diperoleh data siswa SMK Luqman Al Hakim 

Kudus tahun 2018 sampai dengan 2020 seperti berikut ini: 

Gambar 4.5 Data Kemampuan Tahfidz Siswa Setelah Diinisialisasi 
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4.2. Penerapan Algoritma K-Means 

Setelah data mentah yang diterima dari pihak sekolah sudah melewati 

proses pre-processing data dan akhirnya didapat dataset yang sudah siap 

untuk masuk ke dalam proses perhitungan, maka langkah selanjutnya adalah 

penerapan algoritma k-means terhadap dataset yang sudah diperoleh. Pada 

penelitian ini, penerapan algoritma k-means dalam perhitungannya 

digunakan dua aplikasi yaitu aplikasi Microsoft Excel dan RapidMiner. 

Peneliti menggunakan dua aplikasi tersebut dalam melakukan perhitungan  

terhadap data siswa SMK Luqman Al Hakim Kudus tahun 2018 sampai 

dengan 2020 dengan tujuan untuk mendapatkan hasil perhitungan yang 

lebih banyak kemudian dilakukan perbandingan supaya didapatkan hasil 

yang maksimal. Langkah pertama yang dilakukan peneliti dalam 

menerapkan algoritma k-means adalah menerapkan algoritma k-means 

tersebut menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2010 kemudian 

menerapkannya dengan menggunakan aplikasi RapidMiner. 

 

 

4.3. Penerapan Algoritma K-Means dengan Microsoft Excel 2010 

Pada penerapan algoritma k-means dengan menggunakan aplikasi 

Microsoft Excel 2010 dilakukan beberapa tahapan, berikut ini adalah 

tahapan tahapan tersebut: 

1. Tentukan Jumlah Cluster 

Sebelum masuk ke dalam perhitungan dengan algoritma k-means. 

Tentukan terlebih dahulu jumlah cluster yang akan dibentuk. Pada 

penelitian ini, peneliti memutuskan untuk membentuk cluster dengan 

jumlah 4 cluster. 

2. Menentukan Titik Pusat Cluster 

Pada metode clustering algoritma k-means ada yang namanya titik 

pusat cluster atau biasa dikenal dengan centroid. Centroid adalah suatu nilai 

yang digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan jarak antara data 

dengan setiap cluster. Penentuan nilai dari titik pusat cluster dapat 

dilakukan dengan menggunakan rata rata dari setiap atribut, ataupun dengan 
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menggunakan metode acak. Tetapi apabila menggunakan metode acak, 

terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu, nilai titik pusat cluster masih 

termasuk dalam range nilai data pada setiap atribut. Pada penelitian ini, 

metode yang digunakan untuk menentukan nilai titik pusat cluster yaitu 

metode acak. Data yang terpilih ditempatkan pada cluster satu sampai 

dengan cluster empat. sehingga nilai dari setiap titik pusat cluster seperti 

berikut ini: 

Tabel 4.2 Titik Pusat Awal Setiap Cluster 

Titik 

Pusat 
Nama 

Kecepatan 

Menghafal 

Makhorijul 

Huruf 
Tajwid 

Kelancaran 

Membaca 

Cluster 1 
Fatimah Az-

Zahra 
1 1 1 1 

Cluster 2 
Nadyah 

Khoiryah 
2 2 2 2 

Cluster 3 Sri Ayu 3 3 2 3 

Cluster 4 
Iqdam Haidar 

Ahmad 
3 3 3 3 

 

3. Menghitung Jarak Data ke Setiap Cluster 

Setelah menentukan jumlah cluster dan titik pusat cluster, langkah 

selanjutnya adalah melakukan perhitungan jarak data ke setiap cluster. 

Dalam menghitung jarak data ke setiap cluster peneliti menggunakan rumus 

euclidean distance. Euclidean distance adalah rumus jarak yang biasa 

digunakan karena mudah dipahami dan mendukung hasil perhitungan 

cluster. Dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel peneliti 

mengadaptasi rumus euclidean distance untuk melakukan perhitungan jarak 

data. Rumus tersebut terlihat seperti berikut ini: 

= SQRT(((data pertama kecepatan menghafal-centroid kecepatan 

menghafal)^2)+((data pertama makhorijul huruf-centroid 

makhorijul huruf)^2)+((data pertama tajwid-centroid 

tajwid)^2)+((data pertama kelancaran membaca-centroid 

kelancaran membaca)^2)) 
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Dimana: 

- SQRT yaitu fungsi yang mewakili akar 

- Data pertama dari setiap atribut yaitu data ke satu pada 

masing masing atribut 

- Centroid dapat berubah sehingga disesuaikan dengan cluster 

masing masing, pada rumus tersebut berikan absolute pada 

kolom centroid supaya nilainya tidak berubah ubah 

- ^2 yaitu fungsi yang mewakili pangkat 2 

Gambar 4.6 Perhitungan Jarak Data Terhadap Titik Pusat Cluster 

Dengan Microsoft Excel 

 

Hasil dari perhitungan diatas dapat perhatikan pada Lampiran 2 Tabel 

Perhitungan Jarak Data ke Setiap Cluster Dengan Microsoft Excel. 

4. Mengalokasikan Data ke dalam Cluster 

Langkah berikutnya yaitu mengalokasikan data ke dalam cluster 

tertentu. Data dimasukkan ke dalam cluster tertentu berdasarkan jarak data 

ke setiap cluster. Apabila suatu data memiliki jarak terdekat ke suatu 

cluster, maka  data tersebut akan dimasukkan ke dalam cluster terdekat itu. 

Misalnya data pertama memiliki jarak terdekat terhadap cluster ke 3 atau 

bisa dikatakan nilai jarak data pertama ke cluster 3 lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai jarak data pertama ke cluster 1, cluster 2, ataupun cluster 4. 

Maka data tersebut dimasukkan ke dalam cluster 3. Pada proses ini peneliti 

memanfaatkan rumus yang ada di aplikasi Microsoft Excel untuk membantu 
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mengalokasikan data ke cluster tertentu. Rumus yang digunakan yaitu 

seperti berikut ini (misalkan data masuk ke dalam cluster satu): 

= IF(nilai dari hasil jarak data pertama ke cluster 1<nilai dari hasil 

jarak data pertama ke cluster 2; IF(nilai dari hasil jarak data 

pertama ke cluster 1<nilai dari hasil jarak data pertama ke cluster 

3; IF(nilai dari hasil jarak data pertama ke cluster 1<nilai dari hasil 

jarak data pertama ke cluster 4;”1”;””);””);””) 

Dimana: 

- IF yaitu fungsi yang biasa digunakan untuk menentukan 

suatu nilai dengan kondisi tertentu. Arti dari rumus tersebut 

adalah jika nilai dari hasil jarak data pertama ke cluster 1 

lebih kecil dari nilai hasil jarak data pertama ke cluster 2 dan 

nilai dari hasil jarak data pertama ke cluster 1 lebih kecil dari 

nilai hasil jarak data pertama ke cluster 3 dan nilai dari hasil 

jarak data pertama ke cluster 1 lebih kecil dari nilai hasil 

jarak data pertama ke cluster 4 maka 1. (hasilnya data 

pertama masuk ke dalam cluster 1) 

Gambar 4.7 Pengalokasian Data Ke Dalam Cluster 
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5. Menentukan Titik Pusat Cluster Baru 

Apabila proses pengalokasian data ke setiap cluster sudah selesai, 

maka langkah berikutnya yaitu menentukan titik pusat cluster baru. Cara 

untuk menentukan titik pusat cluster baru ini menggunakan nilai rata rata 

sesuai dengan data yang telah dikelompokan ke dalam masing masing 

cluster. Dengan menggunakan cara tersebut peneliti mendapatkan hasil titik 

pusat cluster baru seperti berikut ini: 

Pada cluster 1 yang berjumlah 19 data. 

Tabel 4.3 Titik Pusat Cluster Baru (Cluster 1) 

Titik Pusat 

Cluster Baru 

Kecepatan 

Menghafal 

Makhorijul 

Huruf 
Tajwid 

Kelancaran 

Membaca 

Cluster 1 1,158 1,053 1,211 1 

 

Pada cluster 2 yang berjumlah 36 data. 

Tabel 4.4 Titik Pusat Cluster Baru (Cluster 2) 

Titik Pusat 

Cluster Baru 

Kecepatan 

Menghafal 

Makhorijul 

Huruf 
Tajwid 

Kelancaran 

Membaca 

Cluster 2 1,972 2 2,083 1,944 

 

Pada cluster 3 yang berjumlah 1 data. 

Tabel 4.5 Titik Pusat Cluster Baru (Cluster 3) 

Titik Pusat 

Cluster Baru 

Kecepatan 

Menghafal 

Makhorijul 

Huruf 
Tajwid 

Kelancaran 

Membaca 

Cluster 3 3 3 2 3 

 

Pada cluster 4 yang berjumlah 14 data. 

Tabel 4.6 Titik Pusat Cluster Baru (Cluster 4) 

Titik Pusat 

Cluster Baru 

Kecepatan 

Menghafal 

Makhorijul 

Huruf 
Tajwid 

Kelancaran 

Membaca 

Cluster 4 2,929 3 3 2,643 
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6. Verifikasi Titik Pusat Cluster 

Proses selanjutnya adalah verifikasi titik pusat cluster. Proses ini 

merupakan suatu proses untuk melakukan verifikasi terhadap titik pusat 

cluster baru dengan titik pusat cluster lama. Apabila ditemukan perbedaan 

dari nilai centroid yang dimiliki dari kedua titik pusat cluster tersebut, maka 

proses k-means akan tetap berlanjut dan dimulai lagi dari proses ke tiga 

yaitu (proses menghitung jarak data ke setiap cluster) dengan menggunakan 

titik pusat cluster yang baru. Namun apabila nilai centroid dari kedua titik 

pusat cluster tersebut sama, maka proses k-means dihentikan, atau bisa 

dikatakan selesai pada proses tersebut. Pada proses verifikasi ini dilakukan 

dalam rangka untuk mengetahui apakah proses k-means sudah selesai atau 

masih perlu dilakukan perhitungan ulang sampai nilai centroid tidak 

mengalami perubahan. Pada penelitian ini perhitungan dilakukan sebanyak 

dua kali sampai proses k-means selesai atau sudah tidak ada nilai centroid 

yang mengalami perubahan lagi. 

Gambar 4.8 Verifikasi Titik Pusat Cluster (Microsoft Excel) 

 

Selanjutnya peneliti akan menghitung jumlah data di setiap kriteria 

pada masing masing atribut yang digunakan. Dengan menggunakan rumus 
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di Microsoft Excel untuk membantu proses perhitungan. Berikut ini adalah 

rumus yang digunakan: 

= COUNTIF(Range;”Syarat”) 

Dimana: 

- COUNTIF yaitu rumus untuk menghitung jumlah data 

dengan kondisi tertentu 

- Range yaitu rentang data yang akan dihitung 

- Syarat berarti syarat yang digunakan untuk menghitung 

jumlah data 

Misalkan data yang akan dihitung adalah kriteria A (memiliki nilai 1) 

pada atribut kecepatan menghafal, maka rumusnya seperti berikut ini: 

= COUNTIF(AX84:AX153;”1”) 

Artinya COUNTIF melakukan perhitungan jumlah data dengan 

kondisi tertentu pada range AX84:AX153 dan syarat yang digunakan adalah 

nilai 1. Maka data yang akan dijumlah pada area tersebut adalah data yang 

memiliki nilai 1 saja. 

Gambar 4.9 Perhitungan Jumlah Data Di Setiap Kriteria Dengan 

Microsoft Excel 

 

Setelah semua proses perhitungan dengan algoritma k-means 

menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2010 telah dilalui dan didapatkan 

hasil dari perhitungan, maka selanjutnya adalah menampilkan hasil 

perhitungan tersebut. Proses perhitungan pada penelitian ini terjadi 

sebanyak dua kali, dan hasil yang didapatkan dapat diperhatikan pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 4.7 Hasil Penerapan Algoritma K-Means Dengan Microsoft Excel 

(Cluster 1) 

HASIL CLUSTER 1 

KRITERIA 

ATRIBUT 

KECEPATAN 

MENGHAFAL 

MAKHORIJUL 

HURUF 
TAJWID 

KELANCARAN 

MEMBACA 

A 16 18 15 19 

B 3 1 4 0 

C 0 0 0 0 

D 0 0 0 0 

TOTAL 19 19 19 19 

Jumlah siswa yang terdapat di dalam cluster 1 adalah 19 siswa 

 

Dapat diperhatikan bahwa terdapat sejumlah 19 data siswa. Pada tabel 

tersebut terdapat data kriteria kemampuan tahfidz siswa sesuai dengan 

atribut yang digunakan yaitu kecepatan menghafal, makhorijul huruf, 

tajwid, kelancaran membaca. Jumlah data siswa pada cluster 1 lebih sedikit 

dari cluster 2 tetapi lebih banyak dari pada cluster 3 dan cluster 4 artinya 

cluster 1 menempati urutan kedua berdasarkan banyaknya jumlah siswa 

dalam cluster. Informasi yang menonjol pada cluster 1 yaitu terdapat 2 

kriteria yang terisi pada masing masing atribut. Kriteria A dan B sama sama 

terisi tetapi kriteria A memiliki jumlah data yang lebih banyak. Berdasarkan 

hal ini, dapat diperhatikan bahwa, kebanyakan siswa yang berada di dalam 

cluster 1 memiliki tingkat yang sangat baik pada masing masing atribut, 

sedangkan sisanya berada pada tingkat yang baik. 

Tabel 4.8 Hasil Penerapan Algoritma K-Means Dengan Microsoft Excel 

(Cluster 2) 

HASIL CLUSTER 2 

KRITERIA 

ATRIBUT 

KECEPATAN 

MENGHAFAL 

MAKHORIJUL 

HURUF 
TAJWID 

KELANCARAN 

MEMBACA 

A 2 0 0 2 

B 33 36 33 34 

C 1 0 3 0 

D 0 0 0 0 

TOTAL 36 36 36 36 

Jumlah siswa yang terdapat di dalam cluster 2 adalah 36 siswa 
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Berdasarkan hasil dari cluster 2, dapat diperhatikan bahwa terdapat 

sejumlah 36 data siswa. Jumlah data siswa pada cluster 2 adalah jumlah data 

yang terbanyak dibandingkan dengan cluster lainnya. Berdasarkan 

banyaknya jumlah data di dalam cluster, maka cluster 2 berada di peringkat 

pertama. Pada tabel tersebut terdapat nilai dari masing masing atribut yang 

digunakan yaitu kecepatan menghafal, makhorijul huruf, tajwid, kelancaran 

membaca, dengan jumlah data yang variatif. Dapat diperhatikan bahwa 

jumlah data yang variatif ini menunjukkan kemampuan tahfidz yang variatif 

pula. Pada tabel tersebut kriteria yang terisi adalah kriteria A, B, dan C. 

Maka tabel tersebut menunjukkan sebuah informasi yaitu kebanyakan siswa 

yang berada di dalam cluster 2 memiliki tingkat kemampuan yang baik pada 

masing masing atribut, selain itu terdapat beberapa siswa yang memiliki 

kecepatan menghafal dan kelancaran membaca Al Qur’an dengan sangat 

baik. Dan terdapat beberapa siswa yang memiliki kecepatan menghafal dan 

kemampuan tajwid dengan kriteria cukup baik. 

Tabel 4.9 Hasil Penerapan Algoritma K-Means Dengan Microsoft Excel 

(Cluster 3) 

HASIL CLUSTER 3 

KRITERIA 

ATRIBUT 

KECEPATAN 

MENGHAFAL 

MAKHORIJUL 

HURUF 
TAJWID 

KELANCARAN 

MEMBACA 

A 0 0 0 0 

B 0 0 1 0 

C 1 1 0 1 

D 0 0 0 0 

TOTAL 1 1 1 1 

Jumlah siswa yang terdapat di dalam cluster 3 adalah 1 siswa 

 

Berdasarkan hasil dari cluster 3, dapat diperhatikan bahwa terdapat 1 

data siswa. Maka dari itu, jumlah data siswa pada cluster 3 adalah jumlah 

data yang paling sedikit dibandingkan dengan cluster yang lainnya. Artinya 

cluster 3 berada di peringkat terakhir berdasarkan banyaknya jumlah data di 

dalam cluster. Pada tabel tersebut dapat diperhatikan bahwa siswa yang 

berada di dalam cluster 3 memiliki kemampuan yang cukup baik. Selain itu  

siswa tersebut memiliki kemampuan tajwid yang baik. 
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Tabel 4.10 Hasil Penerapan Algoritma K-Means Dengan Microsoft 

Excel (Cluster 4) 

HASIL CLUSTER 4 

KRITERIA 

ATRIBUT 

KECEPATAN 

MENGHAFAL 

MAKHORIJUL 

HURUF 
TAJWID 

KELANCARAN 

MEMBACA 

A 0 0 0 0 

B 1 0 0 5 

C 13 14 14 9 

D 0 0 0 0 

TOTAL 14 14 14 14 

Jumlah siswa yang terdapat di dalam cluster 4 adalah 14 siswa 

 

Berdasarkan hasil dari cluster 4, dapat diperhatikan bahwa terdapat 

sejumlah 14 data siswa. Pada tabel tersebut terdapat informasi yang 

berkaitan dengan kriteria kemampuan tahfidz siswa sesuai dengan atribut 

yang digunakan yaitu kecepatan menghafal, makhorijul huruf, tajwid, 

kelancaran membaca. Jumlah data siswa pada cluster 4 adalah jumlah data 

yang lebih sedikit dibandingkan dengan cluster 1, cluster 2 dan memiliki 

jumlah data lebih banyak dari cluster 3. Berdasarkan banyaknya jumlah 

data, cluster 4 berada di peringkat ke tiga dari cluster yang lain, terdapat 2 

kriteria yang terisi pada tabel tersebut, yaitu kriteria B dan C. kriteria C 

memiliki jumlah data yang lebih banyak dari kriteria B. Informasi yang 

dapat diperhatikan pada cluster 4 yaitu kebanyakan siswa yang berada di 

dalam cluster 4 memiliki kemampuan tahfidz dengan tingkat yang cukup 

baik. Selain itu terdapat beberapa siswa yang memiliki kecepatan menghafal 

serta kelancaran membaca Al Quran dengan tingkat yang baik.  

 

 

4.4. Evaluasi Dengan Metode BCV dan WCV 

Dalam penelitian terhadap data siswa ini, dilakukan evaluasi untuk 

mengetahui baik tidaknya hasil perhitungan yang diperoleh. Semakin kecil 

nilai error yang didapat maka semakin baik hasil perhitungan yang 

diperoleh. Berikut ini adalah proses evaluasi tersebut: 
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1. Menentukan iterasi keberapa akan dihitung 

Pada penelitian ini data yang digunakan yaitu data siswa SMK 

Luqman Al Hakim Kudus tahun 2018 sampai dengan 2020. Iterasi yang 

akan digunakan adalah iterasi terakhir, karena iterasi terakhir mempunyai 

kualitas centroid yang lebih baik dari iterasi sebelumnya. Berikut ini adalah 

iterasi terakhir yang digunakan: 

Tabel 4.11 Nilai Titik Pusat Cluster Pada Iterasi Terakhir 

Titik 

Pusat 

Kecepatan 

Menghafal 

Makhorijul 

Huruf 
Tajwid 

Kelancaran 

Membaca 

Cluster 1 1,158 1,053 1,211 1 

Cluster 2 1,972 2 2,083 1,944 

Cluster 3 3 3 2 3 

Cluster 4 2,929 3 3 2,643 

 

Selanjutnya lakukan perhitungan dengan persamaan Between-Class 

Variation (BCV) untuk nilai centroid. 

BCV = √(           )  (       )  (           )  (       )   

√(       )  (       )  (       )  (   )   

√(           )  (       )  (       )  (       )   

√(       )  (   )  (       )  (       )   

√(           )  (   )  (       )  (           )   

√(       )  (   )  (   )  (       )  

= 5,950 

 

2. Menentukan jarak minimum centroid 

Dalam proses ini digunakan jarak minimum centroid dari iterasi 

terakhir, yang dapat diperhatikan pada tabel 4.11. Setelah didapat jarak 

minimum centroid langkah selanjutnya yaitu menghitung seluruh jarak 

minimum dengan menggunakan persamaan Within-Class Variation (WCV). 

Berikut ini adalah perhitungannya: 

WCV =                                               

 = 18,386 

Pada perhitungan diatas diperoleh hasil yaitu 18,386. 
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3. Menghitung Perbandingan BCV dan WCV  

Setelah diperoleh hasil perhitungan BCV dan WCV maka langkah 

terakhir adalah menghitung nilai perbandingan BCV dan WCV, sehingga 

diperoleh nilai error dengan menggunakan persamaan rasio seperti berikut 

ini: 

Rasio = 
     

      
 

 = 0,324 

Untuk dapat mengetahui baik atau tidaknya hasil pengujian dari nilai 

rasio, maka perlu diperhatikan tabel kriteria penilaian rasio, dapat dilihat 

pada tabel 2.8. Pada pengujian ini yang menggunakan perbandingan 

Between-Class Variation (BCV) dan Within-Class Variation (WCV) 

diperoleh nilai rasio yaitu 0,324 jika diperhatikan pada tabel kriteria 

penilaian rasio, maka nilai rasio tersebut memiliki kualitas yang baik. 

 

 

4.5. Penerapan Algoritma K-Means dengan Aplikas RapidMiner 

Penerapan algoritma k-means selanjutnya dengan menggunakan 

aplikasi RapidMiner. Aplikas RapiMiner adalah suatu perangkat lunak atau 

software yang biasa digunakan untuk melakukan pengolahan data. Dengan 

prinsip dan algoritma data mining, di dalam RapidMiner bisa digunakan 

berbagai macam metode dan algoritma sesuai dengan kebutuhan analisa. 

Aplikasi ini sangat membantu peneliti untuk mengolah data mentah, 

sehingga diperoleh suatu informasi yang bermanfaat. Aplikasi RapidMiner 

memudahkan pengguna dalam mengolah data yang banyak. Hasil dari 

pengolahan data dapat ditampilkan dengan tampilan yang baik, misalnya 

dengan tabel ataupun grafik. 

Dengan menggunakan aplikasi RapidMiner dalam penelitian ini, maka 

perlu dipersiapkan dataset yang akan diimpor ke dalam aplikasi 

RapidMiner. Dataset tersebut disiapkan dengan menggunakan aplikasi 

Microsoft Excel. Selanjutnya import dataset, dan tentukan indikator atribut 

yang terdapat di dalamnya. Dengan menggunakan atribut yang telah 
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disiapkan, dan atribut tersebut berisi lebih dari dua klasifikasi, maka atribut 

tersebut bertipe polynominal. 

Cara pengaturan dari dataset dalam mengimpor ke dalam aplikasi 

RapidMiner dapat diperhatikan seperti berikut ini: 

Gambar 4.10 Proses Import Data Ke Aplikasi RapidMiner 

 

Desain dari metode clustering algoritma k-means yang dibuat peneliti 

dapat diperhatikan seperti berikut ini: 

Gambar 4.11 Desain Clustering di Aplikasi RapidMiner 
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Proses dimulai dengan retrive data siswa SMK Luqman Al Hakim 

Kudus tahun 2018 sampai dengan 2020, dataset disimpan dengan nama 

Data Siswa SMK LH 2018-2020. Selanjutnya dataset disambungkan ke 

Nominal to Numerical sebelum dilakukan pengujian algoritma k-means. 

Kemudian disambungkan ke Apply Model, setelah itu ke Performance dan 

yang terakhir disambungkan ke Result. Setelah pengujian berjalan maka 

diperoleh informasi tentang lama waktu proses dengan algoritma k-means, 

hal ini dapat diperhatikan pada gambar 4.12. 

Gambar 4.12 Result History Clustering di Aplikasi RapidMiner 

 

Pada gambar 4.13 dapat diperhatikan hasil dari nilai Davies Bouldin 

Index (DBI) dan deskripsi Performance yang menghasikan Centroid 

Distance pada setiap cluster. 

Gambar 4.13 Centroid Distance Clustering di Aplikasi RapidMiner 

 

Dalam penelitian ini cluster yang digunakan yaitu 4 cluster, dimulai 

dari cluster 0 dan terakhir adalah cluster 3. Sesuai dengan pendefinisian 

nilai k pada cluster 0 yang berjumlah 33 items, cluster 1 yang berjumlah 19 

items, cluster 2 yang berjumlah 4 items, cluster 3 yang berjumlah 14 items, 

dengan total dataset yang di klasterisasi sebanyak 70 items. 
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Gambar 4.14 Hasil Cluster Model di Aplikasi RapidMiner 

 

Dengan menggunakan aplikasi RapidMiner, berikut ini adalah hasil 

dari perhitungan jarak cluster dengan centroid. 

Gambar 4.15 Hasil Perhitungan Jarak Cluster Terhadap Centroid di 

Aplikasi RapidMiner 

 

Hasil Set Cluster Visualizations berdasarkan grafik scatter, dapat 

diperhatikan pada gambar 4.16. 
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Gambar 4.16 Diagram Scatter Hasil Set Clustering di Aplikasi 

RapidMiner 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap data siswa SMK 

Luqman Al Hakim Kudus tahun 2018 sampai dengan 2020. Menggunakan 

perhitungan dengan 2 aplikasi yaitu Microsoft Excel dan RapidMiner. 

Berikut ini adalah perbandingan dari hasil perhitungan yang diperoleh. 

Tabel 4.12 Perbandingan Hasil Perhitungan Clustering Algoritma K-

Means 

Perbandingan 

Perhitungan 
Microsoft Excel RapidMiner 

Banyaknya 

Iterasi 
2 - 

Jumlah 

Cluster 

C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 

19 36 1 14 33 19 4 14 

Jumlah 

Centroid 
4 4 

Jumlah Nilai 

Rasio 
27,1% 51,4% 1,4% 20% 47,1% 27,1% 5,7% 20% 

 

 

 

 


