
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Algoritma Partitioning Around Medoids (PAM) dapat diimplementasikan 

untuk mengelompokkan SMA/MA Se-Kota Pekanbaru berdasarkan nilai 

Ujian Nasional dan nilai Daya Serap Ujian Nasional pada mata pelajaran 

Fisika, Kimia, dan Biologi sesuai dengan langkah-langkah perhitungan 

algoritma PAM. 

2. Berdasarkan hasil evaluasi dari hasil pengelompokan nilai UN dan nilai 

DS UN mata pelajaran Fisika, Kimia, dan Biologi dengan percobaan 

jumlah 2, 3, 4, 5 cluster, maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Kualitas clustering yang dihasilakan berdasarkan perhitungan validasi 

yang dilakukan didapatkan hasil Silhouette Score tertinggi pada 

cluster ke 2 dengan nilai rata-rata silhouette tertinggi yaitu 0,300275.  

Dan selanjutnya adalah cluster ke 3 dengan nilai rata-rata silhouette 

yaitu 0,259975. Dan selanjutnya adalah cluster ke 4 dengan nilai rata-

rata silhouette yaitu 0,2566125. Dan nilai terendah adalah cluster ke 5 

dengan nilai rata-rata silhouette yaitu 0,1928625. maka jumlah cluster 

terbaik untuk pengelompokan nilai UN dan nilai daya serap UN adalah 2 

cluster, dan dapat dilihat bahwa semakin banyak jumlah cluster maka 

semakin buruk kualitas cluster yang dihasilkan. 

b. Kualitas clustering yang didapatkan dengan jumlah 2 cluster dimana 

untuk nilai UN Fisika mendapatkan hasil 0,2773, UN Biologi 

mendapatkan hasil 0,4647, UN Kimia mendapatkan hasil 0,3029, UN 

seluruh mendapatkan hasil 0,2083, DS Fisika mendapatkan hasil 

0,2346, DS Biologi mendapatkan hasil 0,4059, DS Kimia 

mendapatkan hasil 0,2281, dan DS seluruh mendapatkan hasil 0,2804. 

3. Hasil dari pengelompokan berdasarkan nilai UN dan nilai DS UN dengan 

menggunakan algoritma PAM didapatkan hasil bahwa hampir semua 
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sekolah berada pada cluster yang sama, namun ada beberapa sekolah yang 

berada pada cluster yang berbeda. Selain cluster 1 memiliki nilai lebih 

baik dari pada cluster 2 untuk setiap mata pelajaran dan keseluruhan mata 

pelajaran. 

4. Berdasarkan pengelompakan nilai DS UN didapatkan bahwa nilai pada 

cluster 1 lebih baik dari pada nilai pada cluster 2 dengan adanya beberapa 

indikator soal yang berada dibawah batas standar minimal kelulusan UN. 

5.2 Saran 

 Pada penelitian ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, 

adapun saran terkait penelitian ini untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya dapat mengembahkan penelitian dengan 

membangun perangkat lunak dengan menggunakan metode penelitian ini. 

2. Dianjurkan melakukan penambahan jumlah data dan parameter cluster, 

dimana dalam penentuan parameter dilakukan peninjauan ulang dan 

dengan bantuan sebuah algoritma atau dengan bantuan para ahli untuk 

prosedur pemilihan parameter, sehingga dapat menghasilkan kualitas 

cluster yang lebih baik. 

3. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan 

menggunakan metode clustering  lainnya seperti K-means ataupun 

CLARA, dengan menggunakan data yang sama untuk membandingkan 

nilai kualitas cluster yang dihasilkan. 

 


