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PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, mengenai analisa performa

pemain dengan menggunakan algoritma K-means, maka dapat diambil beberapa

kesimpulan, yakni sebagai berikut :

1. Clustering performa pemain dilakukan terhadap 517 pemain, dari total

keseluruhan pemain yang ada, masing-masing terbagi kedalam 3 clustering

yakni, baik, sangat baik dan buruk. Dari 517 pemain, 225 pemain masuk

kedalam cluster 1 (buruk), 109 pemain masuk kedalam cluster 2 (sangat

baik), dan 183 pemain masuk dalam cluster 3 (baik).

2. Clustering performa pemain didasarkan pada beberapa kategori, yakni

berdasarkan negara, usia, rata-rata total main, total menit bermain, kartu

kuning, kartu merah dan jumlah gol. Berdasarkan kategori tersebut, secara

rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. Tingkat persentase performa pemain asing yang memiliki performa

buruk sangat baik dan baik secara berurut adalah 17%, 30% dan  17%.

Sedangkan persentase tingkat performa pemain dalam negeri yang

memiliki performa buruk sangat baik dan baik secara berurutan adalah

83%, 70% dan 83%.

b. Tingkat persentase performa pemain berdasarkan usia dari hasil

penelitian ini adalah pemain yang rata-rata berusia 25 tahun masuk

kedalam cluster 1 (buruk), sedangkan pemain dengan rata-rata usia 28

tahun masuk kedalam cluster 2 (sangat baik), dan pemain dengan rata-

rata usia 27 tahun masuk kedalam cluster 3 (baik), dengan kata lain

pemain dengan rentang usia 25 tahun hinga 30 tahun memilki performa

yang sangat baik.
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c. Tingkat persentase pemain berdasarkan rata-rata total main didapat suatu

kesimpulan yakni, pemain dengan rentang bermain 0-10 tergolong

kedalam cluster 1 (buruk), pemain yang rata-rata total bermainnya antara

10-20 akan tergolong kedalam cluster 3 (baik), sedangkan pemain yang

memiliki total rata-rata main lebih dari 20 akan tergolong kedalam

cluster 2 (sangat baik).

6.2 Saran
Pada penelitian ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan,

adapun saran yang peneliti berikan adalah melakukan optimasi kombinasi nilai-

nilai parameter algoritma K-Means untuk memperoleh hasil yang optimal,

menggabungkan beberapa algoritma agar hasil yang didapat lebih baik, untuk

peneliti selanjutnya dapat juga menggabungkan beberapa metode lainnya. Serta

menambahkan atribut – atribut lain pada penilitian selanjutnya.


