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1.1 Latar belakang 

Data Mining merupakan suatu proses penggalian data atau penyaringan data 

dengan memanfaatkan kumpulan data yang cukup besar melalui serangkaian proses 

untuk mendapatkan informasi yang berharga dari data tersebut (Sulastri & Gufroni, 

2017), selain itu data mining merupkan salah satu teknik yang dapat melakukan 

klasifikasi dengan teknik pengelompokan data.  

Melakukan klasifikasi tentang klasifikasi siswa masuk kelas unggulan 

sangatlah penting dimana informasi yang dihaslikan oleh hasil klasifikasi ini dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak sekolah untuk melakukan 

langkah secara persuasif dalam rangka meningkatkan kualitas dan standar mutu 

untuk kelas unggulan, klasifikasi ini telah dilakukan bertahun-tahun sebelum 

penguasaan komputer, yaitu menggunakan perhitungan manual. 

Dengan bertambahnya pendaftar siswa baru setiap tahun maka data-data 

siswa yang dimiliki juga semakin bertambah banyak. Meningkatnya jumlah data 

siswa mengakibatkan kesulitan dalam menentukan siswa kelas unggulan dalam 

mengelompokkan siswa sesuai dengan nilai bakat kemampuan. Salah satu cara 

untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan teknik data mining yang 

bisa digunakan untuk pengolahan data menjadi sumber informasi strategis. Data 

mining dapat membantu sebuah organisasi yang memiliki data melimpah untuk 

memberikan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan (Bhardwaj, 

et al., 2012). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini akan 

mengklasifikasikan siswa kelas unggulan menggunakan metode clustering dengan 

algoritma k-means, serta pemilihan atribut sesuai dengan kebutuhan. Kelas 



unggulan yang diharapkan adalah 3 kelas favorit meliputi siswa-siswa pilihan yang 

memiliki nilai rapot sesuai dengan standar nilai kemampuan siswa.   

K-Means merupakan salah satu metode data clustering non hirarki yang 

berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih 

cluster/kelompok. Data-data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokan  

dalam satu  cluster/kelompok dan data yang memiliki karakteristik yang berbeda 

dikelompokan dengan cluster/kelompok yang lain sehingga data yang berada dalam 

satu cluster/kelompok memiliki tingkat variasi yang kecil (Agusta, 2007). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumusakan suatu masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana menerapkan algoritma K-means Clustering untuk 

menentukan kelas unggulan. 

2. Bagaimana cara mengkalsifikasi siswa kelas unggulan. 

1.3 Batasan Masalah 

1. Metode yang digunakan yaitu metode k-means clustering 

2. Menggunakan 6 jenis kriteria yaitu nilai Fisika, Kimia, 

Matematika, Bahasa Indonesia, dan Biologi 

3. Penelitian dilakukan di MAN 1 METRO 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. mengklastering siswa kelas unggulan serta memberikan rencana 

strategis bagi MAN 1 METRO berdasar hasil penelitian. 

2. Menggunakan metode k-means clustering untuk mengklasifikasi 

kelas unggulan. 



1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Menambah pemahaman tentang algoritma  K-Means Clustering dalam 

mengelompokan suatu data khusunya di bidang pendidikan. 

2. Membantu MAN 1 METRO dalam membuat kebijakan untuk 

menetapkan siswa unggulan. 


