
 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Knowledge Discovery in Database (KDD) 

KDD adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian dan historis 

untuk menentukan keteraturan, pola atau hubungan dalam set data yang berukuran 

besar. Data mining  merupakan bagian dari tahapan KDD. Tahapan KKD 

merupakan suatu rangkaian proses data mining  dan dapat dibagi menjadi 

beberapa tahap (Megawati, 2015). Adapun tahap-tahap KDD adalah sebagai 

berikut: 

 
Gambar 2.1. Tahapan dalam KDD 

 (Sumber: Han dkk, 2012) 

1. Pembersihan Data (Data Cleaning)  

Data-data yang tidak relevan itu juga lebih baik dibersihkan karena 

keberadaannya bisa mengurangi mutu atau akurasi dari hasil data mining 

merupakan istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan tahapan ini. 

Pembersihan data juga akan mempengaruhi performasi dari sistem data 

mining karena data yang ditangani akan berkurang jumlah dan 

kompleksitasnya.  
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2. Integrasi Data (Data Integration) 

Data mining tidak hanya berasal dari suatu database tetapi juga berasal 

dari beberapa database atau file teks, integrasi data dilakukan pada atribut-

atribut yang mengidentifikasi entitas entitas yang unik seperti atribut 

nama, jenis produk, nomor pelanggan dan sebagainya.  

3. Data Transformation  

Data diubah atau digabung kedalam format yang sesuai untuk proses data 

mining. 

4. Data Mining  

Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam 

data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, 

metode, atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Pemilihan 

metode atau algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan 

proses KDD secara keseluruhan.  

5. Evaluasi Pola (Pattern Evolution) 

Dalam tahap ini hasil dari teknik data mining berupa pola-pola yang khas 

maupun model prediksi dievaluasi untuk menilai apakah hipotesa yang ada 

memang tercapai. Bila ternyata hasil yang diperoleh tidak sesuai hipotesa, 

ada beberapa alternative yang dapat diambil seperti menjadikannya umpan 

balik untuk memperbaiki proses data mining, mencoba teknik data mining 

lain yang lebih sesuai, atau menerima hasil ini sebagai suatu hasil yang di 

luar dugaan yang mungkin bermanfaat. Ada beberapa teknik data mining 

yang menghasilkan hasil analisa berjumlah besar seperti analisa prediksi. 

Visualisasi hasil analisis akan sangat membantu untuk memudahkan 

pemahaman dari hasil data mining.  

6. Knowledge  

Tahap terakhir dari proses data mining adalah bagaimana 

memformulasikan keputusan atau aksi dari hasil analisa yang didapat. Ada 

kalanya hal ini harus melibatkan orang-orang yang tidak memahami data 

mining. Karenanya presentasi hasil data mining dalam bentuk pengetahuan 
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yang bisa dipahami semua orang adalah satu tahapan yang diperlukan 

dalam proses data mining. 

2.2 Data Mining 

Data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan 

penemuan pengetahuan di dalam database. Data mining adalah proses yang 

menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan dan machine 

learning untuk mengekstraksi mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan 

pengetahuan yang terikat dari berbagai database besar (Turban dkk, 2005 dalam 

Kusrini dkk, 2009). 

 Menurut Gatner Group data mining adalah suatu proses menemukan 

hubungan yang berarti, pola dan kecenderungan dengan memeriksa dalam 

sekumpulan besar data yang tersimpan dalam penyimpanan, dengan menggunakan 

teknik pengenalan pola seperti teknik statisitik dan matematika. Kemajuan luar 

biasa yang terus berlanjut dalam bidang data mining didorong oleh beberapa 

faktor antara lain: (Larose, 2005 dalam Kusrini dkk, 2009) 

1. Pertumbuhan yang cepat dalam kumpulan data. 

2. Penyimpanan data dalam data warehouse, sehingga seluruh perusahaan 

memiliki akses ke dalam database yang handal. 

3. Adanya peningkatan akses data melalui navigasi web dan internet. 

4. Teknik kompetisi bisnis untuk meningkatkan penguasaan pasar dalam 

globalisasi ekonomi. 

5. Perkembangan teknologi perangkat lunak untuk data mining (ketersediaan 

teknologi). 

6. Perkembangan yang hebat dalam kemampuan komputasi dan 

pengembangan kapasitas media penyimpanan. 

 Dari definisi-definisi yang telah disampaikan, hal penting yang terkait 

dengan data mining adalah: 

1. Data mining merupakan suatu proses otomatis terhadap data yang sudah 

ada. 

2. Data yang akan diproses berupa data yang sangat besar. 
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3. Tujuan dari data mining adalah mendapatkan hubungan atau pola yang 

mungkin memberikan indikasi yang bermanfaat. 

Jika dilacak dari bidang keilmuan, data mining mempunyai 4 akar bidang 

ilmu, adapun bidang ilmunya adalah sebagai berikut: (Prasetyo, 2014) 

1. Statistik 

Bidang ini merupakan bidang yang paling tua tanpa adanya statistik 

mungkin data mining tidak akan ada. Dengan menggunakan statistik 

klasik ternyata data yang diolah dapat diringkas dalam apa yang umum 

dikenal sebagai exploratory data analysis (EDA). EDA berguna untuk 

mengidentifikasi hubungan sistematis antarvariabel atau fitur ketika tidak 

ada informasi alami yang dibawanya. 

2. Kecerdasan Buatan atau Artifical Intelligent (AI) 

Teori yang dibangun berdasarkan teknik heuristik sehingga AI 

berkontribusi terhadap teknik pengolahan informasi berdasarkan pada 

model penalaran manusia. 

3. Pengenalan Pola 

Sebenarnya data mining juga menjadi turunan bidang pengenalan pola, 

tetapi hanya mengelola data dari basis data. Data yang diambil dari basis 

data untuk diolah bukan dalam bentuk relasi, melainkan dalam bentuk 

normal pertama sehingga set data dibentuk menjadi bentuk normal 

pertama. Akan tetapi data mining mempunyai khas yaitu pencarian pola 

asiosiasi dan pola sekuensial. 

4. Sistem Basis Data 

Akar bidang ilmu ke empat dari data mining yang menyedikan informasi 

berupa data yang akan di “gali” menggunakan metode-metode. 
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Gambar 2.2 Bidang Ilmu Data mining 

(Sumber: Kusrini dkk, 2009) 

Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang 

dapat dilakukan yaitu: (Prasetyo, 2014) 

1. Deskripsi 

Terkadang peneliti dan analis secara sederhana ingin mencoba mencari 

cara untuk menggambarkan pola dan kecenderungan yang terdapat dalam 

data. Sebagai contoh: Petugas pengumpulan suara mungkin tidak dapat 

menemukan keterangan atau fakta bahwa siapa yang tidak cukup 

professional akan sedikit didukung dalam pemilihan presiden. Deskripsi 

dari pola dan kecenderungan sering memberikan kemungkinan penjelasan 

untuk suatu pola atau kecenderungan.  

2. Estimasi 

Estimasi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target estimasi 

lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Model dibangun 

menggunakan record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target 

sebagai nilai prediksi. Selanjutnya pada peninjauan berikutnya, estimasi 

nilai dari variabel target dibuat berdasar nilai variabel prediksi. Sebagai 

contoh: akan dilakukan estimasi tekanan darah systolic dari pasien rumah 

sakit berdasarkan umur pasien, jenis kelamin, index berat badan dan level 

sodium darah. Hubungan antara tekanan darah systolic dan nilai variabel 
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prediksi dalam proses pembelajaran akan menghasilkan model estimasi. 

Model estimasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk kasus baru lainnya.  

Contoh lain yaitu estimasi nilai indeks prestasi kumulatif mahasiswa 

program pascasarjana dengan melihat nilai indeks prestasi mahasiswa 

tersebut pada saat mengikuti program sarjana. 

3. Prediksi 

Prediksi hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali bahwa 

dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang.  

Contoh dari prediksi dalam bisnis dan penelitian adalah:  

a. Prediksi harga beras dalam tiga bulan yang akan datang.  

b. Prediksi persentase kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan jika 

batas bawah kecepatan dinaikan.  

Beberapa metode dan teknik yang digunakan dalam klasifikasi dan 

estimasi dapat pula digunakan (untuk keadaan yang tepat) untuk prediksi.  

4. Klasifikasi 

Dalam klasifikasi, terdapat target variabel kategori. Contoh: Penggolongan 

pendapatan, dapat dipisahkan dalam 3 kategori yaitu pendapatan tinggi, 

pendapatan sedang dan pendapatan rendah.  

Contoh lain klasifikasi dalam bisnis dan penelitan adalah:  

a. Menentukan apakah suatu transaksi kartu kredit merupakan transaksi 

yang curang atau bukan.  

b. Memperkirakan apakah suatu pengajuan hipotek oleh nasabah 

merupakan suatu kredit yang baik atau buruk.  

c. Mendiagnosa penyakit seorang pasien untuk mendapatkan termasuk 

kategori penyakit apa.  

5. Pengklusteran 

Pengklusteran merupakan pengelompokan record, pengamatan, atau 

memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki 

kemiripan. Kluster adalah kumpulan dari record yang memiliki kemiripan 

satu dengan yang lainnya dan memiliki ketidak miripan dengan record-

record dalam kluster lain. Pengklusteran berbeda dengan klasifikasi yaitu 
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tidak adanya variabel target dalam pengklusteran. Pengklusteran tidak 

mencoba untuk melakukan klasifikasi, mengestimasi atau memprediksi 

nilai dari variabel target. Akan tetapi algoritma pengklusteran mencoba 

untuk melakukan pembagian terhadap keseluruhan data menjadi 

kelompok-kelompok yang memiliki kemiripan (homogen), yang mana 

kemiripan record dalam satu kelompok akan bernilai maksimal sedangkan 

kemiripan dengan record dalam kelompok lain akan bernilai minimal.  

Contoh pengklusteran dalam bisnis dan penelitian adalah:  

a. Mendapatkan kelompok-kelompok konsumen untuk target pemasaran 

dari suatu produk bagi perusahaan yang tidak memiliki dana 

pemasaran yang besar.  

b. Untuk tujuan audit akuntansi, yaitu melakukan pemisahan terhadap 

perilaku financial dalam baik dan mencurigakan.  

c. Melakukan pengklusteran terhadap ekspresi dari gen, untuk 

mendapatkan kemiripan perilaku dari gen dalam jumlah besar.  

6. Asosiasi 

Tugas assosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang 

muncul dalam satu waktu. Dalam dunia bisnis lebih umum disebut sebagai 

analisis keranjang belanja.  

Contoh assosiasi dalam bisnis dan penelitian adalah:  

a. Meneliti jumlah pelanggan dari perusahaan telekomunikasi seluler 

yang diharapkan untuk memberikan respon positif terhadap 

penawaran upgrade layanan yang diberikan.  

b. Menemukan barang dalam supermarket yang dibeli secara bersamaan 

dan barang yang tidak pernah dibeli secara bersamaan.  

Secara sistematis, ada 3 langkah utama dalam data mining: (Gonunescu, 

2011 dalam Prasetyo, 2014) 

1. Eksplorasi/pemrosesan awal data  

Eksplorasi/pemrosesan awal data terdiri dari „pembersihan‟ data, 

normalisasi data, transformasi data, penangan data yang salah, reduksi 

dimensi, pemilihan subset fitur, dan sebagainya. 
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2. Membangun model dan melakukan validasi terhadapnya 

Membangun model dan melakukan validasi terhadapnya berarti 

melakukan analisa berbagai model dan memilih model dengan kinerja 

prediksi yang baik. 

3. Penerapan 

Penerapan berarti menerapkan model pada data yang baru untuk 

menghasilkan perkiraan/prediksi masalah yang diinvestigasi. 

2.3 Normalisasi Data 

Normalisasi adalah proses transformasi untuk merubah nilai data. 

Normalisasi digunakan untuk menyamakan skala atribut data kedalam range 

yang spesifik yang lebih kecil seperti -1 sampai 1 atau 0 sampai 1 (Junaedi 

dkk, 2011). Ada beberapa metode/teknik yang diterapkan untuk proses 

normalisasi diantaranya: 

a. Min-Max Normalization merupakan teknik normalisasi dengan 

melakukan transformasi linier pada atribut data asli untuk menghasilkan 

range nilai yang sama (Pramesti dkk, 2017). Adapun persamaan 

normalisasi data dapat dilihat pada Persamaan 2.1 berikut: 

   
 -   

   -    
                      (2.1) 

Dimana: 

v‟    = Normalisasi data. 

v     = Nilai data. 

min = Nilai data terkecil dari atribut. 

max = Nilai data terbesar dari atribut. 

b. Z-Score Normalization 

Z-Score Normalization disebut juga zero-mean normalization, dimana 

value dari sebuah atribut A dinormalisasi berdasarkan nilai rata-rata dan 

standar deviasi dari atribut A. Adapun persamaannya dapat dilihat pada 

Persamaan 2.2 berikut: 

   
 - 

  
                                (2.2) 
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Dimana: 

v‟ = Normalisasi data. 

v  = Nilai data. 

A  = Nilai rata-rata. 

    = Standar deviasi dari atribut A. 

c. Normalization by Decimal Scaling 

Normalisasi yang diperoleh dengan melakukan penggeseran titik 

desimal dari value sebuah atribut A. Jumlah titik desimal yang digeser 

tergantung dari nilai absolut maksimum dari atribut A. 

2.4 Clustering 

Clustering yaitu menemukan kumpulan objek hingga objek-objek dalam 

satu kelompok sama (atau punya hubungan) dengan yang lain dan berbeda (atau 

tidak berhubungan) dengan objek-objek dalam kelompok lain. Teknik 

pengelompokan banyak diterapkan diberbagai bidang seperti kedokteran, 

kesehatan, psikologi, hukum, statistika, astronomi, klimatologi, dan sebagainya 

(Prasetyo, 2012). Tujuan dari clustering adalah untuk meminimalkan jarak di 

dalam cluster dan memaksimalkan jarak antar cluster (Setiyawati, 2017). 

Clustering data dapat dibedakan menjadi dua tujuan (Tan et al, 2006 

dalam Prasetyo, 2014) yaitu cluster untuk pemahaman dan cluster untuk 

penggunaan. Jika tujuan untuk penggunaan makan cluster terbentuk harus 

menangkap struktur alami data. Sementara jika tujuan untuk penggunaan, 

biasanya tujuan utama untuk mencari prototipe cluster yang paling representatif 

terhadap data dan memberikan abstraksi dari setiap objek data dalam cluster 

dimana sebuah data terletak didalamnya. 

Banyak metode cluster yang sudah dikembangkan oleh para ahli, masing-

masing metode mempunyai karakter, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. 

Cluster yang sudah ada dapat dibedakan menurut struktur cluster, keanggotaan 

data dalam cluster, dan kekompakan data dalam cluster. 

Menurut struktur, cluster terbagi menjadi 2, yaitu hierarki dan partisi. 

Dalam pengelompokan berbasis hirarki suatu data tunggal bisa dianggap cluster, 

dua atau lebih cluster kecil dapat bergabung menjadi cluster besar, begitu 
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seterusnya hingga semua data bergabung menjadi sebuah cluster. 

Menurut keanggotaan data dalam cluster, clustering dapat dibagi menjadi 

2, yaitu eksklusif dan tumpang tindih. Dalam kategori eksklusif sebuah data bisa 

dipastikan hanya menjadi anggota satu cluster dan tidak menjadi anggota di 

cluster lain seperti (K-Means, DBSCAN, dan SOM). Sementara yang termasuk 

kategori tumpang tindih adalah metode cluster yang membolehkan sebuah data 

menjadi anggota di lebih dari satu cluster seperti (Fuzzy C-Means dan 

Pengelompokan Berbasis Hirarki). 

Sementara menurut kategori kelompok, cluster terbagi menjadi dua, yaitu 

komplek dan persial. Jika semua bisa bergabung menjadi satu (dalam kontek 

partisi) maka bisa dikatakan semua data kompak menjadi satu cluster, tetapi jika 

ada satu atau dua data yang tidak ikut bergabung dalam cluster mayoritas maka 

data tersebut dikatakan data yang mempunyai perilaku yang menyimpang. Data 

yang menyimpang itu dikenal dengan sebutan outlier, noise uninterested 

background.  

Dalam mengukur jarak dalam clustering dapat dilakukan dengan 

menggunakan Euclidean Distance (ED). ED merupakan pengukuran jarak objek 

dan pusat cluster yang banyak digunakan secara luas dalam berbagai kasus 

pattern matching, termasuk clustering. ED dinyatakan dengan persamaan yang 

dapat dilihat pada Persamaan 2.3 berikut: 

      √  
 
     

  
 
- 

 
 
 
                     (2.3) 

Dimana: 

n = Jumlah fitur suatu data. 

k = Indeks data. 

pk = Nilai atribut (fitur) ke-k dari p. 

qk = Nilai atribut (fitur) ke-k dari q. 

Perbedaan clustering dengan klasifikasi yaitu tidak adanya variabel target 

dalam melakukan pengelompokan pada proses clustering. Clustering sering 

dilakukan sebagai langkah awal dalam proses data mining. Terdapat banyak 

algoritma clustering yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya seperti K-

Means, Improved K-Means, Fuzzy C-Means, DBSCAN, K-Medoids (PAM), 
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CLARANS dan Fuzzy Substractive. Setiap algortima memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing, namun prinsip algoritma sama, yaitu 

mengelompokan data sesuai dengan karakteristik dan mengukur jarak kemiripan 

antar data dalam satu kelompok (Pramesti, 2017). 

2.5 Partitioning Around Medoids (PAM) 

Algoritma PAM atau dikenal juga dengan K- Medoids adalah algoritma 

pengelompokan yang berkaitan dengan algoritma K-Means dan algoritma 

medoids. Algoritma K-Medoids ini diusulkan pada tahun 1987 (Setiyawati, 2017). 

Algoritma PAM dikembangkan oleh Leonard Kaufman dan Peter J. Rousseeuw.   

Algoritma PAM menggunakan metode partisi clustering untuk 

mengelompokkan sekumpulan n objek menjadi sejumlah cluster. Algoritma ini 

menggunakan objek pada kumpulan objek untuk mewakili sebuah cluster. Objek 

yang terpilih untuk mewakili sebuah cluster disebut dengan medoid. Cluster 

dibangun dengan menghitung kedekatan yang dimiliki antara medoid dengan 

objek non-medoid. 

K-Medoids atau PAM adalah algoritma clustering yang mirip dengan K-

Means. Perbedaan dari kedua algoritma ini yaitu algoritma K-Medoids atau PAM 

menggunakan objek sebagai perwakilan (medoid) sebagai pusat cluster untuk 

setiap cluster, sedangkan K-Means menggunakan nilai rata-rata (mean) sebagai 

pusat cluster (Kaur dkk, 2014). Algoritma K-Medoids memiliki kelebihan untuk 

mengatasi kelemahan pada algoritma K-Means yang sensitive terhadap noise dan 

outlier, dimana objek dengan nilai besar yang memungkinkan menyimpang dari 

distribusi data. Kelebihan lainnya yaitu hasil proses clustering tidak bergantung 

pada urutan masuk dataset. Berikut adalah Tabel 2.1 yang lebih menjelaskan 

tentang kajian perbandingan antara K-means dengan K-Medoids dalam beberapa 

aspek. 

Tabel 2.1 Perbandingan K-Means dan K-Medoids. 

Poin Perbandinga K-Means K-medoids 

Kompleksitas O (i k n) O (i k (n-k)
2 
) 

Efesiensi Relatief lebih efesien Relatief kurang efesien 

Implementasi Mudah Rumit 

Sensitif terhadap pencilan 

(outliers) 
Ya Tidak 
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Tabel 2.1 Perbandingan K-Means dan K-Medoids (Lanjutan) 

Poin Perbandinga K-Means K-medoids 

Perlunya berbentuk 

cembung (connnvex shape) 
Ya Tidak terlalu 

Penetapan jumlah cluster 

diawal 
Ya Ya 

Optimal untuk Cluster yang terpisah 
Cluster yang terpidah, 

ukurannya kesil 

Sumber:  [Online] www.beritati.blogspot.co.id, diakses 16 April 2018. 

2.5.1 Algoritma Partitioning Around Medoids (PAM) 

Algoritma dari PAM atau K-Medoids adalah sebagai berikut: (Pramesti, 

2017) 

a. Inisialisasi pusat cluster sebanyak k (jumlah cluster). 

b. Alokasikan setiap data (objek) ke cluster terdekat menggunakan 

persamaan ukuran jarak ED dapat dilihat pada Persamaan 2.3. 

c. Pilih secara acak objek pada masing-masing cluster sebagai kandidat 

medoid baru.  

d. Hitung jarak setiap objek yang berada pada masing-masing cluster dengan 

kandidat medoid baru.  

e. Hitung total simpangan (S) dengan menghitung nilai total distance baru – 

total distance lama. Jika S < 0, maka tukar objek dengan data cluster 

untuk membentuk sekumpulan k objek baru sebagai medoid.  

f. Ulangi langkah Poin c sampai Poin e hingga tidak terjadi perubahan 

medoid, sehingga didapatkan cluster beserta anggota cluster masing-

masing. 

Nilai total biaya/cost dinyatakan dengan Persamaan 2.4 sebagai berikut: 

             ∑                (2.4) 

Dimana dist = merujuk pada Persamaan 2.3. 

Nilai S dinyatakan dengan Persamaan 2.5 sebagai berikut: 

                   -                                      (2.5) 

Dimana: 

Total cost baru = jumlah biaya/cost non-medoids.  

Total cost lama = jumlah biaya/cost medoids. 

http://www.beritati.blogspot.co.id/
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2.6 Silhouette 

2.6.1 Silhouette Index (SI) 

Jika Indeks  Davies-Bouldin (DBI) digunakan untuk mengukur validasi 

seluruh cluster dalam set data, maka SI dapat digunakan untuk menvalidasi baik 

sebuah data, cluster tunggal (satu cluster dari sejumlah cluster), atau bahkan 

keseluruhan cluster. Metode ini yang paling banyak digunakan untuk 

memvalidasi cluster yang menggabungkan nilai kohesi dan separasi. Untuk 

menghitung nilai SI  dari sebuah data ke-i, ada 2 komponen yaitu ai dan bi. ai 

adalah rata-rata jarak ke-i terhadap semua data lainnya dalam satu cluster, 

sedangkan bi didapatkan dengan menghitung rata-rata jarak data ke-i terhadap 

semua data dari cluster yang lain tidak dalam satu cluster dengan data ke-i, 

kemudian diambil yang terkecil (Tan dkk, 2006 dan Petrovic, 2003 dalam 

Prasetyo, 2014). 

Untuk mendapatkan SI data ke-i dapat dilihat pada Persamaan 2.6 berikut: 

     
  
 
-   

   {      }
               (2.6) 

Dan dapat ditulis dengan persamaan 2.7 berikut: 

 ( )  

{
 
 

 
  -

 ( )

 ( )
         ( )  ( )

                      ( )  ( )
    

    
-         ( )  ( )

}
 
 

 
 

                                                     (2.7) 

Dimana: 

    = Silhouette Index data ke-i dalam satu cluster. 

    = Rata-rata jarak data ke-i terhadap semua data lainnya dengan satu cluster. 

  
  = Nilai terkecil dari rata-rata jarak data ke-i terhadap semua data dari cluster 

yang lain tidak dalam satu cluster dengan data ke-i. 

Nilai ai mengukur seberapa tidak mirip sebuah data dengan cluster yang 

diikutinya, nilai yang semakin kecil menandakan semakin tepatnya data tersebut 

berada dalam cluster tersebut. Nilai bi yang besar menandakan seberapa jeleknya 

data terhadap cluster yang lain. Nilai SI yang didapat dalam rentang -1 sampai  +1. 

Nilai SI yang mendekati 1 menandakan bahwa data tersebut semakin tepat berada 
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dalam cluster tersebut. Nilai SI negatif (ai > bi) menandakan bahwa data tersebut 

tidak tepat berada di dalam cluster tersebut (karena lebih dekat ke cluster yang 

lain). SI bernilai 0 (atau mendekati 0) berarti data tersebut posisinya berada di 

perbatasan di antara dua cluster. 

Untuk nilai SI dari sebuah cluster didapatkan dengan menghitung rata-rata 

nilai SI semua data yang bergabung dalam cluster tersebut, dapat dilihat pada 

Persamaan 2.8 berikut: 

      
 

  

∑    
   

   
           (2.8) 

Dimana: 

    = Rata-rata silhouette index cluster j. 

   = Jumlah data dalam cluster ke-j. 

   
 
 = Silhouette index data ke-i dalam satu cluster. 

      = Index. 

Sementara nilai SI global didapatkan dengan menghitung rata-rata nilai SI 

dari semua cluster seperti pada Persamaan 2.9 berikut: 

    
 

  
 ∑    

 
    .          (2.9) 

Dimana: 

   = Rata-rata Silhouette Index dari dataset. 

   = Jumlah cluster. 

    = Rata-rata Silhouette Index cluster j. 

2.6.2 Silhouette Coefficient (SC) 

SC adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui apakah cluster 

yang terbentuk adalah cluster yang memiliki struktur kuat, struktur baik, struktur 

lemah, maupun struktur yang buruk. Untuk menghitung nilai SC, terlebih dahulu 

menghitung nilai Silhouette Index dari sebuah data ke-i. Nilai SC didapatkan 

dengan mencari nilai maksimal dari nilai SI Global dari jumlah cluster 2 sampai 

jumlah cluster n-1, seperti pada Persamaan 2.10 berikut: 

              ( )          (2.10) 

Dimana: 
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   = Silhouette Coefficient. 

   = Silhouette Index Global. 

   = Jumlah cluster. 

Kriteria subjektif pengukuran baik atau tidaknya pengelompokan 

berdasarkan Silhouette Coefficient (SC) menurut Kauffman dan Roesseeuw 

(1990) dalam (Setiyawati, 2017)  dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Kriteria Subjektif Pengukuran Pengelompokan Berdasarkan SC 

Nilai SC Intepretasi oleh Kauffman dan Roesseeuw 

0.71 – 1.00 Struktur kuat 

0.51 – 0.70 Struktur baik 

0.26 – 0.50 Struktur lemah 

≤ 0.25 Struktur buruk 

Sember: Setiyawati (2012). 

2.7  Ujian Nasional 

Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi 

lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada 

Standar Kompetensi Lulusan. UN terbagi menjadi 2 yaitu Ujian Nasional Berbasis 

Komputer yang selanjutnya disebut UNBK adalah ujian yang menggunakan 

komputer sebagai media untuk menampilkan soal dan proses menjawabnya dan 

Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil yang selanjutnya disebut UNKP adalah 

UN yang menggunakan naskah soal dan Lembar Jawaban UN (LJUN) berbasis 

kertas dan menggunakan pensil (BSNP, 2017).  

Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut (SHUN) adalah 

surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi 

Lulusan yang dinyatakan dalam kategori. Nilai UN yang selanjutnya disebut Nilai 

UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari hasil UN yang telah ditempuh 

(BSNP, 2017). 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah badan mandiri dan 

profesional yang bertugas menyelenggarakan UN dari BSNP informasi kisi-kisi 

UN didapatkan. Adapun kisi-kisi UN berisi tentang acuan dalam pengembangan 

dan perakitan soal UN yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian, SKL, 

standar isi, dan kurikulum yang berlaku. Dimana untuk Soal UN Program IPA 
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mata pelajaran Fisika Kimia, dan Biologi masing-masing terdapat 40 butir soal 

yang harus dikerjakan dalam waktu 120 menit. 

Tujuan pelaksanaan UN seperti yang tertuang dalam Perubahan Peraturan 

Pemerintah No 19 Tahun 2005, Pasal 68 adalah untuk menilai pencapain SKL 

pada mata pelajaran tertentu secara nasional. Selain itu UN adalah upaya 

Pemerintah untuk mengevaluasi tingkat Pendidikan secara Nasional dengan 

menetapkan standarisasi nasional pendidikan. 

Adapun fungsi hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk 

(Perubahan PP No. 19 Tahun 2005, pasal 68) adalah sebagai berikut: 

a. Pemetaan mutu suatu dan/ atau program pendidikan. 

b. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. 

c. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam 

upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Pelaksanaan UN sebagai bahan evaluasi untuk mengukur pencapaian hasil 

belajar siswa dengan tujuan dan fungsi seperti tersebut diatas hendaknya tetap 

sejalan dengan hakikat evaluasi dan landasan hukum evaluasi sebagaimana dalam 

UU Sistem Pendidikan Nasional. 

Menurut Profesor Nizam (2015), Batas nilai minimal tersebut 

diberlakukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam mata pelajaran yang 

diujikan. Dimana Tahun 2015 UN tidak lagi menjadi standar kelulusan namun 

sebagai alat pemetaan. Meski demikian, standar nilai nasional tetap diberlakukan 

yaitu minimal 5,5. Pemberlakuan standar nilai dapat mendorong semangat siswa 

untuk meraih nilai baik meski UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan. Pasalnya, 

bila tidak ada standar nilai minimal, pelajar yang mendapat nilai empat akan 

merasa biasa saja. 

2.8 Daya Serap (DS) Peserta Didik 

Daya serap dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai 

kemampuan seseorang atau sesuatu untuk menyerap. Daya serap diartikan sebagai 

suatu kemampuan peserta didik untuk menyerap atau menguasai materi yang 

dipelajarinya sesuai dengan bahan mata pelajaran yang diajarkan gurunya. Daya 

serap merupakan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta 
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didik terhadap mata pelajaran yang diajarkan oleh seorang guru dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. Pemahaman ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor 

seperti, minat peserta didik terhadap belajar, lingkungan yang nyaman atau 

kondusif, dan guru yang bisa bersahabat (dekat) dengan peserta didiknya 

(Najahah, 2015). 

2.8.1 Unsur-Unsur Daya Serap dalam Proses Pembelajaran 

Ada beberapa unsur daya serap antaralain sebagai berikut: 

1. Ingatan 

Secara teoritis, ada 3 aspek yang berkaitan dengan berfungsinya ingatan, 

yakni (1) menerima kesan, (2) menyimpan kesan, dan (3) memproduksi 

kesan. Mungkin karena fungsi-fungsi inilah, istilah “ingatan” selalu 

didefinisikan sebagai kecakapan untuk menerima, menyimpan dan 

mereproduksi kesan. 

2. Berfikir 

Definisi yang paling umum dari berfikir adalah berkembangnya ide dan 

konsep di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini 

berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian 

informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-

pengertian.  

3. Motif 

Motif adalah keadaan dalam diri peserta didik yang mendorongnya untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Motif boleh jadi timbul dari 

rangsangan luar, seperti pemberian hadiah bila seseorang dapat 

menyelesaikan satu tugas dengan baik. 

2.8.2 Faktor-Faktor Daya Serap 

   Sebelum membahas lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang 

meningkatkan dan melemahkan daya serap, perlu disampaikan terlebih dulu jenis-

jenis tingkat daya serap belajar siswa. Tingkat daya serap belajar siswa 

bermacam-macam yaitu terdapat siswa yang memiliki daya serap belajar tinggi, 

sedang, dan rendah. Menurut Piet A Sahertian ukuran tingkat daya serap belajar 
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siswa dapat dibedakan menjadi tiga hal yaitu: siswa yang maju, siswa yang cukup 

dan siswa yang kurang. Mengapa daya serap belajar setiap siswa/peserta didik 

bermacam-macam, tentunya hal ini disebabkan banyak faktor diantaranya: 

1. Faktor daya serap belajar siswa yang tinggi, antara lain:  

a. Minat peserta didik terhadap belajar.  

b. Lingkungan yang nyaman atau kondusif. 

c. Guru yang bisa bersahabat (dekat) dengan peserta didiknya. 

2. Faktor daya serap belajar siswa yang rendah dikarenakan: 

a. Kurang optimal dalam penggunaan fungsi otak, misalanya tidak 

terbiasa dengan budaya membaca, sehingga otak lambat dalam 

menganalisa, biasanya kebiasaan dalam belajar cuma menghafal. 

b. Kurang latihan dan terarah daya ingat/pikirannya. 

c. Terdapat gangguan fungsi dan sistem otak. 

d. IQ atau kapasitas anak kurang memadai. 

e. Gangguan indrawi (kurangnya fungsi pendengaran, penglihatan, 

pembau, perasa dan peraba). 

f. Hilangnya informasi yang diserap/lupa.  

g. Kadang sengaja dibuat lupa. 

h. Adanya faktor gen atau keturunan.  

2.8.3 Fungsi Daya Serap Siswa dalam Belajar 

Menurut tulisan Abdul Wahid yang menulis tentang fungsi daya serap bagi 

anak yang dikutup oleh Najahah (2015) sebagai berikut: 

1. Daya serap dapat meningkatkan wawasan dan pola pikir anak.  

2. Daya serap sebagai tenaga pendorong yang kuat. 

3. Prestasi selalu dipengaruhi daya serap yang tinggi.  

4. Daya serap dapat meningkatkan minat belajar.  

5. Untuk memahami, menyerap atau menguasai materi yang dipelajarinya 

sesuai dengan bahan mata pelajaran yang diajarkan gurunya dalam proses 

kegiatan belajar mengajar.  

6. Untuk meningkatkan kualitas belajar siswa.  
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2.9 RapidMiner 

RapidMiner ialah software tool Open Source untuk data mining. 

RapidMiner dioperasikan pada sebuah lingkungan untuk machine learning, data 

mining, text mining dan predictive analytics. Desain proses analisa pada 

rapidminer sudah memenuhi sebagai berikut: (Nugroho, 2014) 

1. Fleksibilitas 

Fleksibelitas karena sangat feksibel untuk mendefinisikan proses analisa 

secara visual dengan GUI. 

2. Fungsionalitas 

Fungsionalitas karena meliputi lebih dati 500 fungsionalitas data mining 

dalam bentuk operator-operator. 

3. Skalabilitas 

a. Mulai versi 4.6 fokus untuk pada skalabilitas untuk data ukuran besar. 

b. Konsep view untuk data mirip seperti database. 

c. Transformasi data on-time fly tanpa copy. 

d. 100 juta data set bukanlah data yang besar. 

4. Format data 

a. Terhubung sangat baik dengan berbagai macam sumber data seperti 

Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, MySQL, Microsoft Excel, 

Microsoft Access, SPSS, CSV, dan berbagai format lainnya. 

b. Bersama-sama dengan operator-operator untuk data preprocessing, 

bisa sebagai extraction transformation, loading (ETL) dengan hasil 

yang menakjubkan ( Romi, 2012 dalam Nugroho, 2014). 

2.10 Matlab 

Matlab ialah sebuah singkatan dari Matrix Laboratory adalah bahasa 

tingkat tinggi dan interaktif yang memungkinkan untuk melakukan komputasi 

secara intensif (Team Lab Kumputer UMM, 2011). Matlab pertama kali 

dikenalkan oleh University of New Mexico dan University of Stanford pada tahun 

1970 oleh Cleve Moler, software ini pertama kali memang digunakan untuk 

keperluan analisis numerik, aljabar linier dan teori tentang matriks (Tjolleng, 

2017). Saat ini, kemampuan dan fitur yang dimiliki oleh Matlab sudah jauh lebih 
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lengkap dengan ditambahkannya toolbox-toolbox yang sangat luar biasa. 

Beberapa manfaat yang didapatkan dari Matlab antara lain: 

1. Perhitungan Matematika. 

2. Komputasi numerik. 

3.  Simulasi dan pemodelan. 

4. Visualisasi dan analisis data. 

5. Pembuatan grafik untuk keperluan sains dan teknik. 

6. Pengembangan aplikasi, misalnya dengan memanfaatkan GUI. 

Matlab dapat dipandang sebagai sebuah kalkulator dengan fitur yang 

lengkap. Pernah menggunakan kalkulator dengan fasilitas minimal, misalnya 

hanya terdapat fasilitas penambahan, pengurangan perkalian dan pembagian. 

Kalkulator yang lebih lengkap lagi adalah kalkulator scientific dimana fasilitas 

yang diberikan tidak hanya yang disebutkan di atas, melainkan sudah ada fungsi-

fungsi trigonometri, bilangan kompleks, akar kuadrat dan logaritma. Matlab mirip 

dengan kalkulator tersebut, tetapi dengan fitur-fitur yang lengkap diantaranya 

dapat digunakan untuk memprogram, aplikasi berbasis GUI dan lengkap dengan 

toolbox yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah sains dan teknik. 

Matlab menyajikan pengolahan data tentang: 

1. Variabel dan Oprator. 

2. Aray, Matriks, Dan Polinominal. 

3. M-File dan Grafik. 

4. Statemant Kontrol. 

5. Analisa Data dan Interpolasi. 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang dapat dilihat dalam 

Tabel 2.3 berikut: 
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Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Judul Hasil Penelitian 

1. Kalpit G. et 

al (2017) 

Comparative Analysis 

of K-Means and K-

Medoids Algoritma on 

IRIS Data 

K-Medoids menghasilkan analisa lebih 

baik dari pada K-Means dapat dilihat hasil 

akurasi kluster dimana K-Medoids dengan 

nilai akurasi 92% sedangkan K-Means 

dengan nilai akurasi 88,7%. 

2. Yulison 

Herry 

Crisnanto, 

Dkk (2015) 

Penerapan Algoritma 

Partitioning Around 

Medoids (Pam) 

Clustering Untuk 

Melihat Gambaran 

Umum Kemampuan 

Akademik Mahasiswa 

Algoritma k-medoids telah bekerja 

dengan baik untuk menentukan setiap 

objek pada dataset untuk setiap cluster 

dengan jumlah iterasi sebanyak 20 dengan 

jumlah cluster sebanyak 3. mutu setiap 

cluster telah diuji menggunakan teknik 

silhouette, dimana setiap objek telah 

dikelompokkan sesuai dengan tingkat 

kesamaan yang tinggi. 

3. Budi Dwi 

Satoto, Dkk 

(2015) 

Pengelompokan 

Wilayah Madura 

Berdasar Indikator 

Pemerataan Pendidikan 

Menggunakan 

Partition 

Around Medoids Dan 

Validasi Adjusted 

Random Index. 

metode (Pam) mampu diterapkan untuk 

memecahkan kasus pengelompokan 

Wilayah / Kecamatan berdasar indikator 

pemerataan Pendidikan di 4 wilayah 

kabupaten di madura melalui pihak Dinas 

Pendidikan Kabupaten Bangkalan. adapun 

hasil clustering terbaik yang diperoleh 

selama ujicoba penelitian ini 

menghasilkan nilai dari sebesar 0.825. 

hasil tersebut diperoleh pada saat ujicoba 

pertama menggunakan euclidean distance. 

hal ini menunjukkan bahwa kombinasi 

terbaik dari algoritma dalam penelitian ini 

adalah partition around medoid 

menggunakan euclidian 

distance diikuti validasi clustering 

mengunakan adjusted random index. 

4. Astri 

Widiastuti 

Setiyawati 

(2017) 

Implemetasi Algoritma 

Partitioning Around 

Madoids (PAM) Untuk 

Pengelompokan 

Sekolah Menengah 

Atas Di DIY 

Berdasarka Nilai Daya 

Serap UN. 

metode clustering dengan algoritma PAM 

terbukti dapat digunakan untuk 

mengelompokkan data sekolah 

berdasarkan nilai daya serap UN jurusan 

IPA mata pelajaran matematika tahun 

ajaran 2014/2015 di DIY. 

5. Megawati 

Mariana 

(2015) 

Implementasi 

Algpritma Fuzzy C-

Means Untuk 

Pengelompokan 

Sekolah Menengah 

Atas DI DIY 

Berdasarkan Nilai 

Ujian Nasional dan 

Nilai Sekolah. 

Metode clustering dengan algoritma FCM 

terbuktu dapat mengelompokkan data 

sekolah dengan valid. 


