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ABSTRAK 

 

Karena banyak beragamnya nilai akademik yang ditempuh oleh para siswa 
yang ada di sebuah Sekolah Dasar. Maka dari semua proses pengelompokan nilai 
akademik siswa sangat diperlukan nilai-nilai mata pelajaran yang telah ditempuh 
oleh para siswa. Bagi pihak sekolah, untuk pengelompokan nilai akademik siswa 
ini sangat penting karena dapat mengetahui kadar kemampuan masing-masing 
siswa. Untuk meminimalisir kesalahan dalam pengelompokan nilai akademik 
siswa, dan bukan hanya menggunakan perkiraan saja. 

Oleh karena itu , pada pengerjaan tugas akhir ini akan diimplementasikan 
sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan untuk pengelompokan nilai 
akademik siswa di SDN Lakarsantri I/472 Surabaya. Variabel yang digunakan 
dalam sistem ini adalah variabel nilai mata pelajaran yang telah ditempuh oleh 
para siswa.  

Dari hasil uji coba yang telah dilakukan pada penelitian tersebut, user 
(karyawan) dapat melakukan proses pengelompokan nilai akademik siswa secara 
otomatis dari sistem dan dapat mengetahui siswa-siswa siapa saja yang tergolong 
dalam suatu kelompok-kelompok tertentu. Dan untuk admin dapat mengelola 
semua data tentang nilai akademik siswa dan data diri siswa. Dengan demikian 
diharapkan sistem yang telah dibuat ini dapat membantu pihak sekolah dalam 
pengelompokan nilai akademik siswa dan membantu mengelompokkan siswa-
siswi kedalam kelompok dengan lebih akurat. 

 

 
Kata kunci : Sistem pendukung keputusan,  metode k-means. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Seiring dengan perkembangan jaman, peran komputer semakin banyak di 

dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua bidang kehidupan telah 

menggunakan komputer sebagai alat bantu. Diharapkan pada perkembangannya, 

komputer dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu 

golongan masyarakat yang banyak menggunakan komputer adalah mahasiswa. 

Pada penelitian sebelumnya, penulis mencoba membangun suatu sistem untuk 

mengelompokkan data yang ada berdasarkan status gizi dan ukuran rangkanya 

dengan memasukkan parameter kondisi fisik dari orang tersebut. Pengelompokkan 

data dilakukan dengan menggunakan metode clustering K-Means yaitu dengan 

mengelompokkan n buah objek ke dalam k kelas berdasarkan jaraknya dengan 

pusat kelas. Dari hasil penelitian terhadap 20 data sampel diperoleh 3 kelompok 

mahasiswa berdasarkan nilai BMI dan ukuran rangka, yaitu : BMI normal dan 

kerangka besar, BMI obesitas sedang dan kerangka sedang, BMI obesitas berat 

dan kerangka kecil. (Rismawan, 2008) 

Perkembangan zaman yang semakin maju seperti sekarang ini membuat 

kebutuhan manusia semakin meningkat pula. Terlebih lagi didorong dengan 

adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Sebagai 

contoh, dengan adanya komputer segala kegiatan dapat dilakukan dengan cepat 

dan resiko kesalahan dapat dikurangi. Di dalam perkembangan komputer, para 
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ahli komputer mencoba membangun suatu sistem komputer yang dapat membantu 

para ahli dalam mengambil keputusan, sehingga dapat mengurangi resiko 

kesalahan yang dapat terjadi karena beberapa kekurangan yang dimiliki oleh 

manusia. Sistem inilah yang dikenal dengan istilah sistem pendukung keputusan. 

(Rismawan, 2008). 

Saat ini begitu banyak data yang terdapat dalam sebuah organisasi, 

sehingga menimbulkan kesulitan dalam hal pengelompokkan data. Namun dengan 

perkembangan Teknologi Informasi (TI) terdapat berbagai macam solusi untuk 

mengatasi kesulitan tersebut, salah satunya adalah dengan menggunakan teknik 

Data Mining (DM). (Baskoro, 2010) “DM merupakan proses pencarian pola dan 

relasi-relasi yang tersembunyi dalam sejumlah data yang besar dengan tujuan 

untuk melakukan klasifikasi, estimasi, prediksi, asosiasi rule, clustering, deskripsi 

dan visualisasi”. (Nango, 2012) 

Penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan dengan judul 

“Aplikasi K-Means Untuk Pengelompokan Mahasiswa Berdasarkan Nilai Body 

Mass Index (BMI) & Ukuran Kerangka” yang memiliki tujuan untuk membangun 

aplikasi untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan nilai BMI & ukuran 

kerangka menggunakan metode klasifikasi K-Means. Masalah kesehatan 

merupakan permasalahan yang sangat penting untuk diperhatikan, diantaranya 

adalah masalah BMI dan ukuran kerangka seseorang. Apabila seseorang telah 

mengetahui nilai BMInya, orang tersebut dapat mengontrol berat badan sehingga 

dapat mencapai berat badan normal yang sesuai dengan tinggi badan. Sedangkan 

apabila orang tersebut mengetahui ukuran kerangka tubuhnya maka orang tersebut 

dapat mengontrol berat badannya agar dapat selalu berada dalam keadaan ideal. 
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Pada penelitian ini, penulis mencoba membangun suatu sistem untuk 

mengelompokkan data yang ada berdasarkan status gizi dan ukuran rangkanya 

dengan memasukkan parameter kondisi fisik dari orang tersebut. Pengelompokkan 

data dilakukan dengan menggunakan metode clustering K-Means yaitu dengan 

mengelompokkan n buah objek ke dalam k kelas berdasarkan jaraknya dengan 

pusat kelas. Dari hasil penelitian terhadap 20 data sampel diperoleh 3 kelompok 

mahasiswa berdasarkan nilai BMI dan ukuran rangka, yaitu : BMI normal dan 

kerangka besar, BMI obesitas sedang dan kerangka sedang, BMI obesitas berat 

dan kerangka kecil. (Rismawan, 2008) 

Penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan dengan judul 

“Analisis Algoritma K-Means Untuk Sistem Pendukung Keputusan Penjurusan 

Siswa Di MAN Binong Subang” yang memiliki maksud dan tujuan tertentu yaitu 

mempunyai maksud untuk menganalisis algoritma K-Means untuk sistem 

pendukung keputusan penjurusan siswa di MAN Binong Subang. Dan adapun 

tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menguji tepat atau tidaknya algoritma k-

means dalam sistem pendukung keputusan penjurusan siswa. MAN Binong, 

merupakan salah satu Sekolah Madrasah Aliyah negeri di kabupaten Subang yang 

mengadakan penjurusan siswa kelas X (sepuluh) yang akan melanjutkan study ke 

kelas XI (sebelas). Kendala yang sering ditemukan dalam proses penjurusan di 

MAN Binong yaitu sulitnya menentukan siswa mana yang memenuhi kriteria 

untuk menempati jurusan tertentu. Hal ini dikarenakan proses penjurusan masih 

dilakukan dengan manual, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan 

dinilai kurang efisien. Pada penelitian ini akan diangkat suatu kasus yaitu 

menganalisis algoritma K-Means untuk sistem pendukung keputusan penjurusan 
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siswa di MAN Binong Subang. Algoritma K-Means dapat mengelompokkan 

(segmentasi) data yang mempunyai atribut dan mempunyai jumlah data yang 

banyak, sehingga dapat dimanfaatkan dalam sistem penentuan penjurusan siswa 

yang sesuai dengan kemampuan akademik siswa. Berdasarkan hasil analisis 

terhadap algoritma K-Means untuk sistem pendukung keputusan penjurusan, 

maka kesimpulan yang dapat diambil adalah algoritma K-Means kurang tepat 

untuk sistem pendukung keputusan penjurusan tetapi algoritma K-Means lebih 

tepat untuk mengelompokan data siswa berdasarkan data nilai yang bisa 

memberikan gambaran untuk penjurusan siswa. (Wijaya, 2010) 

Jurnal tentang judul “Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Pocket PC 

Sebagai Penentu Status Gizi Menggunakan Metode KNN (K-Nearest Neighbor)” 

yaitu membahas masalah gizi adalah masalah yang sangat penting yang perlu 

perhatian lebih. Jika seseorang tidak tahu tentang status gizi, ia tidak dapat 

mengontrol berapa banyak nilai gizi yang harus dibutuhkan oleh tubuhnya. Dalam 

penelitian ini, telah dibangun sebuah Sistem Pendukung Keputusan (DSS) untuk 

menghitung status gizi. Sistem ini membutuhkan kondisi fisik dari pengguna 

melalui antarmuka pengguna. Platform Pocket PC digunakan untuk 

mengembangkan DSS ini. Perhitungan status gizi berdasarkan Neighbor K-

Nearest (K-NN). Metode K-NN akan mencari jarak terpendek antara data dan 

dievaluasi K data yang terdekat dalam pelatihan data set Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa sistem ini dapat membantu pengguna untuk mendapatkan 

informasi tentang status gizi, sehingga dia bisa menjaga gizi nya yang normal 

Status untuk menghindari serangan penyakit dia. (Rismawan, 2008) 
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Jurnal internasional tentang judul “Clustering K-Means Optimization with 

Multi-Objective Genetic Algorithm” yaitu dengan membahas K-Means merupakan 

salah satu teknik pengelompokan dipartisi dimana setiap segmen diwakili oleh 

nilai rata-ratanya. Sebuah masalah dalam teknik ini adalah bahwa prosedur iterasi 

yang optimal tidak dapat menjamin konvergensi optimal global, karena tergantung 

pada titik awal. (Arkeman, 2012) 

Algoritma genetika multi-tujuan dengan pendekatan pangkat Pareto dapat 

digunakan untuk meningkatkan K-berarti kinerja. Pendekatan ini menghasilkan 

seperangkat solusi yang terdiri dari beberapa bidang berdasarkan barisan mereka. 

Pertama Pareto depan terdiri dari solusi non-didominasi, dalam penelitian ini 

terdiri dari sepasang nilai dimana jarak antara titik dalam cluster adalah minimum, 

dan jarak antar-claster antara cluster maksimum. Minimum Davies-Bouldin 

indeks validitas dan jumlah cluster yang cocok digunakan untuk mengetahui 

solusi optimal. (Arkeman, 2012) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan dua teknik, yaitu 

K-sarana dan K-means dengan algoritma genetika multi-tujuan dengan non-

didominasi peringkat pareto untuk data Iris. K-berarti untuk Iris Data 

menghasilkan indeks 0,20. K-berarti algoritma genetika multi-tujuan dengan 

ukuran populasi 50 dan 200 generasi menghasilkan indeks optimum 0,18 untuk 

jumlah cluster 3. K-berarti untuk data Wine menghasilkan indeks 0,08. K-berarti 

algoritma genetika multi-tujuan dengan ukuran populasi 50 dan 100 generasi. 

Indeks yang lebih kecil menunjukkan bahwa K-berarti algoritma genetika multi-

tujuan memiliki solusi yang lebih baik dibandingkan dengan K-berarti. (Arkeman, 

2012) 
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Solusi pemanfaatan teknologi komputer sebagai alat bantu dalam 

mendukung kegiatan operasional suatu bidang usaha memudahkan manusia dalam 

mendapatkan data atau informasi secara cepat, tepat dan akurat sehingga 

efektivitas dan efisiensi kerja tercapai. K-means adalah algoritma clustering untuk 

data mining yang diciptakan tahun 70an dan berguna untuk melakukan clustering 

secara unsupervised learning (pembelajaran yang tidak terawasi) dalam suatu 

kumpulan data berdasarkan parameter tertentu. Menurut Kardi (2007), K-means 

adalah sebuah algoritma untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan objek-

objek (dalam hal ini data) berdasarkan parameter tertentu ke dalam sejumlah 

group, sehingga dapat berjalan lebih cepat daripada hierarchical clustering (jika k 

kecil) dengan jumlah variable yang besar dan menghasilkan cluster yang lebih 

rapat. (Susanto, 2010) 

Terdapat berbagai algoritma yang digunakan dalam teknik DM dengan 

metode clustering salah satunya adalah algoritma K-Means. “Algoritma K-Means 

adalah salah satu algoritma unsupervised learning yang paling sederhana yang 

dikenal dapat menyelesaikan permasalahan clustering dengan baik” (Mac Queen, 

1967). Penulis memilih algoritma k-means dalam pengerjaan tugas akhir ini 

adalah karena untuk mengelompokan dengan tipe data numeric (angka) paling 

cocok menggunakan k-means, dan k-means sangat efisien untuk data dengan 

volume besar dengan cepat walaupun ada beberapa kelemahan. maka dengan itu 

penulis mengusulkan sebuah penulisan yang berjudul “Sistem Pendukung 

Keputusan Untuk Pengelompokan Nilai Akademik Siswa Menggunakan Metode 

K-Means Untuk Siswa SDN Lakarsantri I/472 Surabaya”.  
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dikemukakan di atas, 

maka permasalahan yang akan diteliti dalam Tugas Akhir ini akan dirumuskan 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana membuat sistem pendukung keputusan untuk dapat 

mengetahui kelompok nilai akademik siswa SDN Lakarsantri I/472 

Surabaya. 

b. Bagaimana menemukan siswa-siswi yang mempunyai nilai akademik yang 

serupa dengan menerapkan suatu sistem pendukung keputusan yang 

menggunakan metode k-means. 

c. Bagaimana membuat sistem pendukung keputusan dengan metode k-

means menggunakan bahasa pemrograman PHP, dengan menggunakan 

database yaitu My SQL. 

d. Bagaimana membuat sistem yang  hanya dapat digunakan dalam 

penentuan kelompok nilai akademik para siswa-siswi yang berada di 

dalam SDN Lakarsantri I/472 Surabaya.  

 

1.3. Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang akan ditetapkan dalam penelitian tugas akhir ini 

adalah ditujukan untuk membatasi ruang lingkup dari penelitian dan pengerjaan 

aplikasi, diantaranya sebagai berikut : 

a. Dapat membuat sistem pendukung keputusan yang berguna untuk dapat 

mengetahui kelompok nilai akademik siswa SDN Lakarsantri I/472 

Surabaya. 
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b. Dapat menemukan siswa-siswi yang mempunyai nilai akademik yang 

serupa dengan menerapkan suatu sistem pendukung keputusan yang 

menggunakan metode k-means. 

c. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database yang 

digunakan adalah My SQL. 

d. Sistem ini menggunakan metode k-means didalam menentukan 

pengelompokan nilai akademik para siswa SDN Lakarsantri I/472. 

e. Sistem ini hanya dapat digunakan dalam penentuan kelompok nilai 

akademik para siswa-siswi yang berada di dalam SDN Lakarsantri I/472 

Surabaya.  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang di buat dari pengerjaan aplikasi  tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Dapat membuat Sistem pendukung keputusan yang berguna untuk 

mengetahui kelompok nilai akademik siswa SDN Lakarsantri I/472 

Surabaya. 

b. Mampu menemukan kelompok siswa-siswi yang mempunyai nilai 

akademik yang sama dengan menerapkan sistem pendukung keputusan 

menggunakan metode k-means. 

c. Dapat membuat sistem pendukung keputusan dengan metode k-means 

menggunakan bahasa pemrograman PHP, dengan menggunakan 

database yaitu My SQL. 
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d. Sistem ini dapat berguna dan  hanya dapat digunakan dalam penentuan 

kelompok nilai akademik para siswa-siswi yang berada di dalam SDN 

Lakarsantri I/472 Surabaya.  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ada dari pengerjaan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Sistem pendukung keputusan ini dapat membantu pihak SDN 

Lakarsantri I/472 dalam menentukan kelompok nilai-nilai akademik 

siswa yang sama. 

b. Sistem pendukung keputusan ini diharapkan lebih mudah dipahami 

oleh user / karyawan, sehingga dapat mempermudah user / karyawan  

dalam melakukan proses menentukan kelompok nilai akademik siswa. 
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