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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam rancangan 

penelitian, yaitu identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisis 

data, pengolahan data dan evaluasi. 

3.1. Studi Literatur  

Pada tahap studi literature dilakukan pemahaman konsep algoritma ang 

digunakan dalam penelitian ini. Literature yang di gunakan adalah berupa buku dan 

jurnal yang membahas tentang klustering data mining, Self Organizing Map (SOM), 

analisis regresi, dan factor-faktor yang mempengaruhi lama studi mahasiswa. 

 

3.2. Algoritma Self Organizing Map (SOM) 

Algoritma pembelajaran unsupervised  pada SOM dalam pengelompokan 

data adalah sebagai berikut: 

1. Tetapkan 

a. Jumlah Variabel 

b. Jumlah Data 

c. Jumlah Cluster 

2. Inisialisasi 

Nilai  bobot  wij    secara  acak dengan nilai (0-1) 

 wij   =  bobot  dari  koneksi antara   node   input   ke-i 

terhadap node output ke-j 

 i    = nilai node pada layer input 

 j    = nilai node pada layer output 

3. Besar  ukuran  neighbourhood awal Nm(0) dengan nilai yang cukup besar 

tetapi lebih kecil dari jumlah node output. 

 m = indeks node pemenang 

 Nm(0)   = jumlah tetangga/neighbour   dari   node pemenang awal 

a. Parameter α(t) (learning rate) dan σ2(t) (koefisien fungsi aktifasi) antara 

0 sampai 1 
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b. Parameter  Ω(epoch),  yaitu jumlah berapa kali sebuah data dimasukkan ke 

dalam jaringan untuk proses training sebelum ukuran neighbour   

berkurang pada setiap iterasi. 

4. Masukkan   vektor   input   kedalam lapisan input dan hitung distance (d) dari 

input ini ke bobot w dari setiap node j dengan persamaan Euclidean distance: 

.
√∑ (𝑥𝑖−𝑤𝑖𝑗)2𝑛

𝑖=1

𝑑𝑗=||𝑥− 𝑤𝑗||=
 

Dimana: 

 xi = node input ke – i 

 wij = bobot dari koneksi antara node input ke –i terhadap node output ke-j 

 n = jumlah node pada lapisan input 

Pilih node dengan distance terkecil sebagai pemenang m (disebut 

dengan best matching unit) 

5. Lakukan update vector bobot pada node pemenang m dari node tetangganya 

dengan rumus: 

 wij (t+1) = bobot koneksi antara node  input ke-1 dan output pada iterasi 

selanjutnya. 

 C = α(t)hib(t) 

 hib(t) = fungsi tetangga yaitu fungsi Gaussian untuk semua nodej dalam 

Nm(t) 

 ri – Nm = jumlah node atau jarak fisik antara node, dan node pemenang m 

dengan jarak Euclidean. 

6. Lanjutkan dari langkah ketiga untuk Ω epoch, tambahkan 1 pada t, dan kurangi 

ukuran neighbourhood, α(t) dan σ2(t) 

𝑎(𝑡 + 1) = 𝑎(𝑡) ∗  
𝑁𝑚(𝑡 + 1)

𝑁𝑚(𝑡)
 

Dimana: 

 α(t+1) = learning rate pada iterasi berikutnya 

 Nm (t+1) = ukuran tetangga pada iterasi berikutnya 
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Ulangi hingga bobot tidak berubah atau hingga Ω epochs. Setelah 

itu tes kondisi berhenti 

Gambar 3. 1 Struktur SOM dengan input  dan output layer[21] 

 

3.3. Parameter yang Digunakan SOM 

Parameter input (𝑥) merupakan data yang di olah untuk menghasilkan 

parameter output (𝛾), nilai output (𝛾) merupakan hasil dari clustering perhitungan 

bobot (𝑤). parameter input (𝑥) dapat dilihat dalam tabel 3.1, dan nilai bobot (𝑤) 

dari perhitungan parameter input (𝑥) dapat dilihat pada implementasi SOM, dan 

output (𝛾) berupa map SOM yang didapatkan dari perhitungan clustering 

menggunakan metode SOM. 

Tabel 3. 1 Contoh Parameter Input (𝒙) 

kota Sekolah tgl_masuk_sp Tgl_Lulus ipk 

Mataram SMK NEGERI 2 MATARAM 15-Sep-14 27-Oct-18 3.53 

Hulu Sungai 
Selatan 

SMA NEGERI 1 KANDANGAN 15-Sep-14 26-Jul-18 3.9 

Sumbawa SMA NEGERI 2 SUMBAWA BESAR SUMBAWA 15-Sep-14 26-Oct-18 3.88 

Ambon SMA NEGERI 11 AMBON 15-Sep-14 27-Oct-18 3.74 

Kutai Timur SMK MUHAMMADIYAH 1 SANGATTA 15-Sep-14 26-Jul-18 3.24 

Balikpapan SMA MUHAMMADIYAH 2 AL-MUJAHIDIN 
BALIKPAPAN 

15-Sep-14 27-Jul-18 3.61 

Mojokerto SMK NEGERI 1 MOJOKERTO 15-Sep-14 27-Jul-18 3.55 

Balikpapan SMA NEGERI 5 BALIKPAPAN 15-Sep-14 29-Oct-18 3.86 

Makassar SMA COKROAMINOTO MAKASSAR 15-Sep-14 27-Oct-18 3.44 

Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG LOMBOK TIMUR 15-Sep-14 27-Oct-18 3.82 

Jombang SMA NEGERI 2 JOMBANG 15-Sep-14 27-Jul-18 3.76 

Lampung 
Tengah 

SMA NEGERI 1 SEPUTIH MATARAM 15-Sep-14 27-Oct-18 3.66 
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Gambar 3. 2 Flowchart Self Organizing Map (SOM) 
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3.4. Analisa kebutuhan  

Analisa kebutuhan ini bertujuan untuk mengidentifikasi penelitian yang 

akan dibuat, yang meliputi perangkat lunak serta perangkat keras yang digunakan 

selama penelitian. Adapun tahapan-tahapan dalam menyusun analisa penelitian ini 

adalah analisa data yang dipakai dan kebutuhan perangkat. 

1.2.1 Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang 

didapatkan langsung dari jurusan Teknik Informatika Universitas 

Muhammadiyah Malang. Dimana setiap data menggambarkan pola yang akan 

dijadikan sebagai masukan yang akan di proses oleh algoritma Self Organizing 

Map (SOM) dan uji akurasi. 

1.2.2 Kebutuhan perangkat (Hardware dan Software) 

Untuk dapat menjalankan aplikasi dengan sempurna kebutuhan 

perangkat keras merupakan bagian yang harus diperhatikan untuk saling 

menjaga keseimbangan performance antara perangkat lunak dan perangkat 

keras. Sifat umum dari perangkat keras adalah dapat dilihat dan dipegang 

bentuk fisiknya. Kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan yaitu : 

a. Processor Intel pentium atau lebih, 

b. Memory 1GB atau lebih, 

c. Hardisk 160 Gb atau lebih, 

d. Monitor dengan resolusi minimal 1336 x 780, 

Perangkat lunak merupakan bentuk fisik yang tidak dapat dipegang. 

Perangkat lunak merupakan perangkat yang penting guna membangun 

aplikasi. Adapun perangkat lunak yang dibutuhkan yaitu : 

a. Sistem operasi menggunakan Microsoft Windows 7 atau diatasnya, 

b. Microsoft excel untuk kelola dataset 

c. Menggunakan spyder (python 3.7) 

d. Web browser untuk membuka halaman website seperti Mozilla Firefox, 

Internet Explorer, Opera atau Chrome. 
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3.5. Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data dilakukan pengajuan permintaan data yang 

diperlukan untuk penelitian ini, yaitu data alumni mahasiswa jurusan Teknik 

Informatika Universitas Muhammadiyah Malang yang lulus tahun 2015 hingga 

2018 kepada kantor Biro Administrasi Akademik (BAA). Data yang didapatkan 

berjumlah 1294 data mahasiswa dengan rincian 242 mahasiswa lulus tepat waktu 

dan 1.052 mahasiswa lulus tidak tepat waktu. Gambaran data penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 1 berikut 

Tabel 3. 2 Gambaran Data Penelitian 

 

Data kriteria yang di perlukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Asal daerah, Atribut ini digunakan sebagai primary key untuk menghubungkan 

table induk mahasiswa dan table alumni. Atribut ini diambil dari table alumni 

mahasiswa, karena data alumni yang dijadikan sebagai acuan dalam proses 

mining 

b. Asal sekolah, Asal sekolah digunakan untuk mengetahui asal sekolah 

mahasiswa tersebut. Atribut ini dapat dikategorikan menjadi 3 variable input 

yaitu MA, SMA dan SMK. 

c. Masa studi, Atribut ini digunakan untuk mengetahui berapa lama mahasiswa 

tersebut lulus. 

Tabel 3. 3 Kategori Masa Studi 

NO MASA STUDI KETERANGAN 

1 Lama studi <= 4 tahun Tepat waktu 

2 Lama studi > 4 tahun Terlambat  
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d. IPK adalah singkatan dari Indeks Pretasi Kumulatif atau Bahasa kerennya GPA 

(Grade Point Average) merupakan ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada 

periode tertentu yang dihitung berdaarkan jumlah SKS yang telah ditempuh. 

Tabel 3. 4 keterangan Index Prestasi Komulatif 

NO INDEX PRESTASI PREDIKAT PRESTASI 

1 3.50 – 4.00 AMAT BAIK 

2 3.00 – 3.49 BAIK 

3 2.50 – 2.49 CUKUP BAIK 

4 2.00 – 2.49 CUKUP 

5 0.00 – 1.99 TIDAK LULUS 

 

3.6. Preprocessing data 

Dalam penelitian ini hanya dilakukan 2 teknik preprocessing data, yaitu data 

cleaning dan binary encoding. Data cleaning dilakukan untuk menghilangkan dan 

memperbaiki data-data yang mengandung noise atau kosong. Binary encoding 

mengacu pada mengubah label kata menjadi bentuk bilangan binary sehingga 

algoritma dapat memahami cara mengoperasikannya. Jumlah keseluruhan data 

sebelum dilakukan data cleaning adalah 1296 rule. Dan setelah melalui tahapan ini 

berkurang menjadi 859 rule. 

 

3.7. Parameter pengujian SOM 

Untuk parameter pengujian yang digunakan diantaranya sebagai berikut : 

a. Epoch 

Epoch adalah perulangan atau iterasi dari proses yang dilakukan untuk 

mencapai target yang telah di tentukan. Maksimum epoch adalah jumlah epoch 

maksimum yang boleh dilakukan selama proses pelatihan. Iterasi akan 

dihentika apabila nilai epoch melebihi maksimum epoch. 

b. Learning rate (α) 

Learning rate merupakan salah satu parameter training untuk menghitung nilai 

koreksi bobot pada waktu proses training. Nilai α ini berada pada range nol (0) 

sampai (1). Semakin besar nilai learning rate, maka proses training akan 

berjalan semakin cepat. 
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3.8. Skenario pengujian  

SOM tidak memerlukan data pelatihan untuk proses pembelajaran, tetapi 

menggunakan data input sebagai pembelajarannya [22]. Maka data mahasiswa yang 

telah di kumpulkan digunakan untuk pelatihan dan pengujian secara bersamaan. 

Pada skenario pengujian menggunakan dataset mahasiswa dari Universitas 

Muhammadiyah Malang. Parameter yang diujikan adalah sebagai berikut : 

- Epoch : 100, 200, 300, 400, 500 

- Learning rate (α) : 0,2, 0,5, dan 0,7  

Tabel 3. 5 Skenario pengujian 

No Dataset Learning rate (α) epoch 

1 

Data Kelulusan 
Mahasiswa 

0.2 

100 

200 

300 

400 

500 

2 0.5 

100 

200 

300 

400 

500 

3 0.7 

100 

200 

300 

400 

500 

 

3.9. Pengujian  

Pengujian di setiap skenario menggunakan metode Mean Square Error 

(MSE). Mean Square Error (MSE) merupakan salah satu metode untuk 

mengevaluasi hasil cluster, metode ini untuk mengukur tingkat kesalahan (error) 

dengan menggunakan fungsi akar kuadrat dari Euclidean Distance antara bobot 

awal epoch dengan epoch sampai memenuhi nilai optimal yang telah ditentukan. 

Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung MSE [10] 
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𝑀𝑆𝐸 = 𝑛 ∑ (
(𝑦−�̂�)

𝑛
)2

𝑡=1   

Dimana : 

MSE = nilai Mean Square Error 

y = nilai bobot akhir 

�̂� = nilai bobot awal 

t  = urutan data pada dataset 

n = jumlah data 

 


