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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 Pengertian Data Mining 2.1

Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, 

matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan 

mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari 

berbagai database besar (Turban, et al, 2005 dalam Nofriansyah, 2015). Data 

mining sering juga disebut sebagai knowledge discovery in database (KDD). 

KDD adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data historis untuk 

menemukan keteraturan, pola atau hubungan dalam set data berukuran besar 

(Santoso dalam Hidayah, 2014). Data mining terdiri dari berbagai teknik yang 

dapat digunakan untuk melakukan prediksi maupun klasifikasi, dimana teknik ini 

memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang dengan 

melihat beberapa informasi dan pola data yang ada (Mustakim, 2015). 

Secara garis besar metode pelatihan yang digunakan dalam teknik-teknik 

data mining dibedakan ke dalam dua pendekatan, yaitu (Santosa dalam Sarosa, 

2013): 

1. Unsupervised learning, metode ini diterapkan tanpa adanya latihan 

(training) dan tanpa ada guru (teacher). Guru di sini adalah label dari data. 

2. Supervised learning, yaitu metode belajar dengan adanya latihan dan 

pelatih. Dalam pendekatan ini, untuk menemukan fungsi keputusan, fungsi 

pemisah atau fungsi regresi, digunakan beberapa contoh data yang 

mempunyai output atau label selama proses training. 

Kemudian ada beberapa teknik yang dimiliki data mining berdasarkan 

tugas yang bisa dilakukan, yaitu (Larose dalam Sarosa, 2013) : 

a. Deskripsi 

Para peneliti biasanya mencoba menemukan cara untuk mendeskripsikan 

pola dan trend yang tersembunyi dalam data. 
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b. Estimasi 

Estimasi mirip dengan klasifikasi, kecuali variabel tujuan yang lebih 

kearah numerik dari pada kategori. 

c. Prediksi 

Prediksi memiliki kemiripan dengan estimasi dan klasifikasi. Hanya saja 

prediksi hasilnya menunjukkan sesuatu 

yang belum terjadi (mungkin terjadi di masa depan). 

d. Klasifikasi 

Dalam klasifikasi variabel, tujuan bersifat kategorik. Misalnya, kita akan 

mengklasifikasikan pendapatan dalam tiga kelas, yaitu pendapatan tinggi, 

pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. 

e. Clustering 

Clustering lebih ke arah pengelompokan record, pengamatan, atau kasus 

dalam kelas yang memiliki kemiripan. 

f.  Asosiasi 

Mengidentifikasi hubungan antara berbagai peristiwa yang terjadi pada 

satu waktu. 

 

 Metode Data Mining 2.2

Enam fase CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data 

Mining) (Larose, 2006).  

1. Fase Pemahaman Bisnis (Business Understanding Phase)  

a. Penentuan tujuan proyek dan kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis 

atau unit penelitian secara keseluruhan.  

b. Penerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan 

data mining.  

c. Menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan.  

2. Fase Pemahaman Data (Data Understanding Phase)  

a. Mengumpulkan data.  

b. Menggunakan analisis penyelidikan data untuk mengenali lebih lanjut data 

dan pencarian pengetahuan awal.  
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c. Mengevaluasi kualitas data.  

d. Jika diinginkan, pilih sebagian kecil kelompok data yang mungkin 

mengandung pola dari permasalahan  

3. Fase Pengolahan Data (Data Preparation Phase) 

a. Siapkan dari data awal, kumpulan data yang akan digunakan untuk 

keseluruhan fase berikutnya. Fase ini merupakan pekerjaan berat yang 

perlu dilaksanakan secara intensif.  

b. Pilih kasus dan variabel yang ingin dianalisis dan yang sesuai analisis 

yang akan dilakukan. 

c. Lakukan perubahan pada beberapa variabel jika dibutuhkan.  

d. Siapkan data awal sehingga siap untuk perangkat pemodelan.  

4. Fase Pemodelan (Modeling Phase)  

a. Pilih dan aplikasikan teknik pemodelan yang sesuai.  

b. Kalibrasi aturan model untuk mengoptimalkan hasil.  

c. Perlu diperhatikan bahwa beberapa teknik mungkin untuk digunakan pada 

permasalahan data mining yang sama.  

d. Jika diperlukan, proses dapat kembali ke fase pengolahan data untuk 

menjadikan data ke dalam bentuk yang sesuai dengan spesifikasi 

kebutuhan teknik data mining tertentu.  

5. Fase Evaluasi (Evaluation Phase)  

a. Mengevaluasi satu atau lebih model yang digunakan dalam fase 

pemodelan untuk mendapatkan kualitas dan efektivitas sebelum 

disebarkan untuk digunakan.  

b. Menetapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan pada fase awal. 

c. Menentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis atau 

penelitian yang tidak tertangani dengan baik.  

d. Mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan hasil dari data 

mining.  

6. Fase Penyebaran (Deployment Phase)  

a. Menggunakan model yang dihasilkan. Terbentuknya model tidak 

menandakan telah terselesaikannya proyek.  
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b. Contoh sederhana penyebaran: Pembuatan laporan.  

c. Contoh kompleks Penyebaran: Penerapan proses data mining secara 

paralel pada departemen lain.  

 

 Konsep Klasifikasi 2.3

Klasifikasi merupakan suatu aktivitas untuk memasukkan suatu objek ke 

dalam kelas tertentu dari total jumlah kelas yang tersedia (Prasetyo, 2012). Dalam 

klasifikasi ada dua pekerjaan utama yang dilakukan, yaitu (1) pembangunan 

model sebagai prototipe untuk disimpan sebagai memori dan (2) penggunaan 

model tersebut untuk melakukan pengenalan/klasifikasi/prediksi pada suatu objek 

data lain agar diketahui di kelas mana objek data tersebut dalam model yang 

sudah disimpannya (Prasetyo, 2014). 

 

 Algoritma Klasifikasi 2.4

Menurut Prasetyo (2014), berdasarkan cara pelatihan, algoritma klasifikasi 

dapat dibagi menjadi dua macam, yaiu eager learner dan lazy learner. Algoritma 

eager learner didesain untuk melakukan pembacaan/pelatihan/pembelajaran pada 

data latih agar dapat memetakan dengan benar setiap vektor masukkan ke label 

kelas keluarannya, sehingga di akhir proses pelatihan, model sudah dapat 

memetakan semua vektor data uji ke label kelas keluarannya dengan benar. 

Algoritma klasifikasi yang masuk kategori ini, di antaranya, adalah Artificial 

Neural Network (ANN), Support Vektor Machine (SVM), Decision Tree, Naïve 

Bayes, dan sebagainya. Sementara algoritma yang masuk dalam kategori lazy 

learner hanya sedikit melakukan pelatihan (atau tidak sama sekali), hanya 

menyimpan sebagian atau seluruh data latih kemudian menggunakannya dalam 

proses prediksi. Algoritma klasifikasi yang masuk kategori ini, di antaranya, K-

Nearest Neighbor, Fuzzy K-Nearest Neighbor, Regresi Linear, dan sebagainya. 
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 Algoritma K-Nearest Neighbor 2.5

Algoritma ini pertama kali diperkenalkan oleh Fix dan Hodges pada tahun 

1951 dan 1952 (Santoso, 2012). Algoritma ini juga merupakan salah satu teknik 

lazy learning. KNN dilakukan dengan mencari kelompok k objek dalam data 

training yang paling dekat (mirip) dengan objek pada data baru atau data testing 

(Wu dalam Leidiyana, 2013). 

K-NN termasuk metode klasifikasi data mining yang didasarkan pada 

pembelajaran dengan analogi. Sampel data pelatihan memiliki atribut dimensi 

numerik. Setiap sampel merupakan titik dalam ruang n-dimensi. Semua sampel 

pelatihan disimpan di ruang n-dimensi. Ketika pengujian data, akan mencari nilai 

k terdekat dengan data uji. Kedekatan didefinisikan dalam hal jarak Euclidean 

antara dua titik                                ) (Phyu, 2009 dalam 

Sari K. Mega, dkk, 2015). 

Langkah-langkah algoritma K-Nearest Neighbor adalah sebagai berikut 

(A. Karegowda, 2012): 

1 K merupakan nilai yang menjadi acuan untuk nearest neighbor dan D 

merupakan jarak dari dataset training (Yi) dan dataset testing (Xi). 

2 Setiap nilai data testing (Xi) hitung dengan menggunakan rumus jarak 

Euclidean Distance pada setiap nilai pada data training (Yi). 

3 Pilihlah nilai k yang terdekat antara data training dan data testing. 

4 Klasifikasikan nilai berdasarkan data testing (Xi) 

Untuk atribut dengan nilai kategori, pengukuran dengan euclidean 

distance tidak cocok. Sebagai penggantinya adalah menggunakan suatu 

pendekatan untuk menghitung kedekatan antara kasus baru dengan kasus lama, 

yaitu berdasarkan pada pencocokan bobot dari sejumlah fitur yang ada (Gustiani, 

2012) 

Secara umum untuk mendefinisikan jarak antara dua objek x dan y, 

digunakan rumus Euclidean Distance pada persamaan 2.1 (Mustafa, 2014). 

     √∑        
   ) ....................................................................(2.1) 

Keterangan : 

d = Jarak kedekatan  
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X = Data testing 

Y = Data Training 

n =Jumlah atribut 1 sampai n 

Kedekatan biasanya berada pada nilai antara 0 s/d 1. Nilai 0 artinya kedua 

kasus mutlak tidak mirip, sebaliknya untuk nilai 1 kasus mirip dengan mutlak 

(Jananto, 2010).  

 

 Kelebihan dan Kekurangan K-NN 2.6

Adapun kelebihan dari algoritma KNN adalah algoritma ini lebih efektif di 

data yang besar dan mampu menghasilkan data yang lebih akurat. Sedangkan 

kekurangan dari algoritma ini adalah pertama, perlu untuk menetukan nilai k  

yang optimal sehingga untuk menyatakan jumlah tetangga terdekatnya lebih 

mudah. Kedua, persoalan  terpenting pada metode K-NN adalah biaya komputasi 

karena dalam proses klasifikasi seluruh data dipakai untuk menentukan kelas dari 

pola tes. Oleh karena itu, diperlukan program komputer untuk melakukannya 

(Jayanti, 2014). 

 

 Algoritma  Naive Bayes Classifier 2.7

Algoritma Naive Bayes merupakan metode klasifikasi yang statistik 

berdasarkan pada teorema Bayes (Baby, et al, 2012). Naive Bayes Classifier 

merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang 

dikemukan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di 

masa depan berdasarkan pengalaman dimasa sebelumnya sehingga dikenal 

sebagai Teorema Bayes. Teorema tersebut dikombinasikan dengan Naive dimana 

diasumsikan kondisi antar atribut saling bebas. Klasifikasi Naive Bayes 

diasumsikan bahwa ada atau tidak ciri tertentu dari sebuah kelas tidak ada 

hubungannya dengan ciri dari kelas lainnya. Naïve Bayes berpotensi baik untuk 

mengklasifikasikan data karena kesederhanaannya (Ting, et al, 2011). 
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Persamaan dari Teorema Bayes adalah : 

   | )  
   | )    )

   )
 ………………………..………………… (2.2) 

Keterangan : 

   :Data dengan class yang belum diketahui 

   :Hipotesis data   merupakan suatu class spesifik 

 ( | )  :Probabilitas hipotesis   berdasar kondisi  (posteriori probability) 

 ( )  :Probabilitas hipotesis   (prior probability) 

 ( | )  :Probabilitas   berdasarkan kondisi pada hipotesis   

 ( )  :Probabilitas   

Kaitan antara Naïve Bayes dengan klasifikasi, korelasi hipotesis, dan bukti 

dengan klasifkasi adalah bahwa hipotesis dalam teorema Bayes merupakan label 

kelas yang menjadi target pemetaan dalam klasifikasi, sedangkan bukti 

merupakan fitur-fitur yang menjadi masukan dalam model klasifikasi. Jika X 

adalah vektor masukan yang berisi fitur  dan Y adalah label kelas, Naïve Bayes 

dituliskan dengan P(Y|X). Notasi tersebut berarti probabilitas label kelas Y 

didapakan setelah fitur-fitur X diamati. Notasi ini disebut juga probabilitas akhir 

(posterior probability) untuk Y, sedangkan P(Y) disebut probabilitas akhir (prior 

probability) Y (Prasetyo, 2014). 

Selama proses pelatihan harus dilakukan pembelajaran probalilitas akhir 

(P(Y|X) pada model untuk setiap kombinasi X dan Y berdasarkan informasi yang 

didapat dari data latih. Dengan membangun model tersebut, suatu data uji X’ 

dapat diklasifikasikan dengan mencari nilai Y’ dengan memaksimalkan nilai 

P(Y’|X’) yang didapat (Prasetyo, 2014). 

Persamaan Naive Bayes Classifier untuk klasifikasi seperti yang ditulis 

oleh Eko Prasetyo (2014:61) adalah sebagai berikut: 

   | )  
   ) ∏      | )

 
   

   )
  ..................................................................... (2.3) 

   | )                                                                        

   )                                                                                                 

          ∏     | )                                                                  
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Nilai P(X) selalu tetap sehingga dalam perhitungan prediksi nantinya tinggal 

menghitung bagian    ) ∏     | ) 
 
   dengan memilih bagian yang terbesar 

sebagai kelas yang dipilih sebagai hasil prediksi. 

 

2.8 Confusion Matriks 

Merupkan sebuah model evaluasi klasifikasi berdasarkan data uji dan 

seluruh data yang diprediksi dengan proporsi yang tepat (Faiza, 2009).  

Tabel 2.1 Tabel Confusion Matrix 2 Kelas 

Classification Prediction Class 

Class = Yes Class = No 

Class = Yes a (true positive 

TP) 

b (false negative 

FN) 

Class = No c (false positve 

FP) 

d (true negative 

TN) 

 

Adapun perhitungan tingkat akurasi pada Confusion Matriks 2 kelas 

berdasarkan persamaan 2.4  (Andriani, 2013) adalah : 

 

          
     

           
  

   

       
.........................................(2.4) 

 

2.9 Hypertext Pre-Processor (PHP) 

PHP merupakan bahasa server-side yang cukup handal, yang akan 

disatukan dengan HTML dan berada di server. Artinya, sintaks dan perintah yang 

diberikan akan sepenuhnya dijalankan di server sebelum dikirim ke komputer 

klien. Seluruh aplikasi yang berbasiskan web dapat dibuat menggunakan PHP. 

Salah satu kelebihan PHP adalah kemampuan untuk dapat melakukan koneksi 

dengan berbagai database, seperti MySQL, PostgreSQL, dan Access. Selain itu 

PHP juga bersifat open source. 
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2.10 Visual Basic for Application (VBA) 

Visual Basic for Application atau lebih dikenal dengan VBA adalah bahasa 

pemrograman yang syntax-nya hampir menyerupai Visual Basic dan memiliki 

beberapa tambahan kemampuan untuk membantu programmer dalam 

menggembangkan aplikasi yang membutuhkan kondisi khusus dengan lebih 

mudah. VBA didisain agar aplikasi dapat dikustomisasi dengan cara mengubah 

cara kerja dan tampilan aplikasi, atau bahkan menambahkan fitur-fitur yang 

benar-benar baru sesuai dengan kebutuhan. VBA merupakan teknologi 

pengembangan customizable application yang sangat tepat, agar dapat 

dikustomisasi dan diintegrasikan dengan data dan sistem yang ada. 

 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Metode K-Nearest Neighbor telah digunakan oleh Henny Leidiyana tahun 

2013 tentang penerapan Algoritma K-Nearest Neighbor untuk penentuan resiko 

kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Hasil testing untuk mengukur performa 

algoritma ini menggunakan metode Cross Validation, Confusion Matrix dan kurva 

ROC dan menghasilkan akurasi dan nilai AUC berturut-turut 81,46 % dan 0,984. 

Karena nilai AUC berada dalam rentang 0,9 sampai 1,0 maka metode tersebut 

masuk dalam kategori sangat baik (Leidiyana, 2013). Selanjutnya, metode K-

Nearest Neighbor juga diterapkan oleh Niswatin tahun 2015 tentang sistem 

pendukung keputusan penempatan jurusan mahasiswa baru menggunakan metode 

K-Nearest Neighbor. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode KNN 

merupakan metode yang cukup baik dan sesuai digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan klasifikasi (Niswatin, 2015). Selain itu pada tahun 2016, K-NN 

digunakan oleh Giantika Oktaviani untuk memprediksi tepat waktu studi dan 

predikat mahasiswa program studi Sistem Informasi dan hasil akurasi metode K-

NN pada penelitian tersebut mencapai 88% (Oktaviani, 2016). 

Sedangkan metode Naive Bayes Classifier  telah banyak di gunakan oleh 

peneliti sebelumnya, salah satunya yaitu, oleh Yusuf Sulistio Nugroho pada tahun 

2015 tentang klasifikasi dan klastering penjurusan siswa SMA Negeri 3 Boyolali 

dengan menggunakan 3 metode yaitu algoritma C4.5, Naïve Bayes, dan K-Means. 
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Hasil penelitian tersebut berdasarkan nilai precision menunjukkan metode Naïve 

Bayes lebih baik dibandingkan metode lain dengan nilai 77,51% (Nugroho, 2015). 

 

2.12 Profil MAN 2 Model Pekanbaru 

Pada awalnya, madrasah ini bernama Pendidikan Guru Agama Negeri 

(PGAN) 3 tahun dan selanjutnya berubah menjadi PGAN 6 Tahun. Saat itu 

PGAN sangat populer di kalangan pelajar kota Pekanbaru. Selain terkenal dengan 

pendidikan agamanya, PGAN juga terkenal dengan ekstrakulikulernya pada 

waktu itu yang paling menonjol adalah Gerakan Pramuka. 

Pada tahun 1993, PGAN beralih status menjadi MAN 2 Pekanbaru. Di 

bawah pimpinan Drs.H.Mukhlis Munaf sebagai kepala sekolah, prestasi MAN 2 

Pekanbaru terus menanjak sehingga membuat MAN 2 Pekanbaru sebagai MAN 

percontohan di Riau, hingga namanya berubah menjadi MAN 2 Model Pekanbaru. 

Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia Riau merencanakan 

MAN 2 Model Pekanbaru sebagai Madrasah Nasional Bertaraf Internasional pada 

tahun 2009. Untuk mewujudulkan MAN 2 Model Pekanbaru sebagai Madrasah 

Nasional Bertaraf Internasional, MAN 2 Model pekanbaru menjalin kerja sama 

dengan MAN Insan Cendikia Serpong, Banten. 

Pada tahun 2013, MAN 2 Model Pekanbaru didapuk sebagai madrasah 

terbaik keempat nasional dengan meraih Madrasah Award dari Kementrian 

Agama Republik Indonesia. Madrasah ini juga dipercaya sebagai Madrasah 

Pendamping Kurikulum 2013. Saat ini, MAN 2 Model Pekanbaru memiliki tiga 

program yaitu, program reguler, kelas reguler dan program SCIBI (Siswa Cerdas 

Istimewa Bakat Istimewa). 


