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ABSTRAK 

 Salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan adalah rasio kelulusan terhadap 

jumlah siswa.Untuk menghitung rasio kelulusan siswa dibutuhkan sebuah sistem yang dapat 

menemukan pola kelulusan siswa yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk 

memperkirakan pola kelulusan siswa pada tahun berikutnya. Sistem ini menggunakan teknik data 

mining yang dapat menemukan informasi tersembunyi dalam sebuah basis data. Metode ARM 

(Association Rules Mining) merupakan  metode data mining yang mampu menemukan aturan 

assosiatif dari analisa data kelulusan setiap tahunnya. Metode ARM mencari hubungan antar item 

dalam suatu data set yang ditentukan (itemset). Dalam penelitian ini, penerapan data mining untuk 

prediksi kelulusan siswa dengan menggunakan itemset jurusan, jenis kelamin, asal SMP, 

pendidikan orang tua, dan ujian nasional untuk mendapatkan pola kelulusan siswa. Dengan 

menghitung nilai support dan nilai confidence dari setiap kombinasi, maka akan didapat 

kesimpulan prediksi kelulusan siswa, hasil dari penerapan data mining untuk prediksi guna 

mendapatkan pola kelulusan siswa SMA yang menunjukkan bahwa metode ARM dapat 

digunakan untuk menghitung dan menganalisa prediksi kelulusan siswa SMAN 08 BATAM. 

Karena semakin tinggi nilai confidence dan support maka semakin kuat nilai hubungan antar item 

set. 
 

 

Kata Kunci :Data mining, item set, association rules mining, support ,confidence. 

 
  

ABSTRACT 
One of the aspects that affect the success of education is the ratio of the number of pass students. 

To calculate the grade point of students needed a system that can find patterns of graduation 

students can then be used as a basis for estimating the pattern of student graduation next year. The 

system uses data mining techniques to discover hidden information in a database. Method ARM 

(Association Rules Mining) is a data mining method that is able to find the associative rules of 

data analysis graduation each year. ARM methods seek relationships between items in a specified 

set of data (itemset). In this study, the application of data mining to predict students graduation at 

itemset used are majors, gender, the origin junior high school, parents education, and a national 

examination to obtain patterns of students graduation. By calculating the value of the support and 

confidence values of each combination, it will be concluded prediction of students' graduation, the 

results of the application of data mining for the prediction to obtain a high school student 

graduation pattern which indicates ARM is the method, isn’t it ? , and analyze the prediction of 

graduation students of SMAN 08 BATAM. Because higher the value of the confidence and 

support then the stronger relationship between an item set. 
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I. PENDAHULUAN 

 Pendidikan adalalah suatu proses 

pembelajaran bagi peserta didik untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang diterapkan di suatu 

negara. Pendidikan tidak terlepas dari 

kurikulum yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Kurikulum merupakan suatu 

metode yang digunakan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan disuatu negara. Siswa dalam 

dunia pendidikan memiliki peran penting dalam 

evaluasi keberhasilan penyelenggaraan 

pendidikan. Beberapa hal yang mempengaruhi 

tingkat keberhasilan pendidikan antara lain: 

nilai siswa yang masuk Sekolah Menengah Atas 

(SMA), peningkatan kemampuan siswa dalam 

bidang akademik, prestasi yang dicapai oleh 

siswa, rasio kelulusan terhadap jumlah siswa, 

dan latar belakang pendidikan orang tua. 

Dengan kemajuan teknologi informasi saat 

ini, kebutuhan akan informasi yang akurat 

sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari 

dan dunia pendidikan, sehingga informasi akan 

menjadi suatu elemen penting dalam 

perkembangan masyarakat saat ini dan waktu 

mendatang. Data mining merupakan gabungan 

dari berbagai ilmu pengetahuan, yang meliputi: 

basis data, statistika algoritma dan machine 

learning. Bidang ini telah berkembang sejak 

lama, namun mungkin terasa pentingnya 

sekarang ini dimana muncul keperluan untuk 

mendapatkan informasi yang lebih dari data 

transaksi maupun fakta yang terkumpulan 

selama bertahun-tahun. Data mining adalah cara 

menemukan  informasi tersembunyi dalam 

sebuah basis data dan merupakan bagian dari 

proses Knowledge Discovery in Database 

(KDD) untuk menemukan informasi dan pola 

yang berguna dalam data. Dengan arti lain data 

mining adalah proses untuk penggalian pola-

pola dari data. Data mining menjadi alat yang 

semakin penting untuk mengubah data tersebut 

menjadi informasi. 

Dengan menggunakan metode ARM 

(Association Rules Mining) teknik data mining 

untuk menemukan aturan assosiatif antara suatu 

kombinasi item, contoh aturan assosiatif dari 

analisa data kelulusan tingkat 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian ini akan dicantumkan 

beberapa hasil penelitian terdahulu antara lain 

sebagai berikut : 

 Suchita Borkah, K.Rajeswari (2013) 

meneliti tentang meramalkan prestasi sekolah siswa 

menggunakan pendidikan data mining. Sejumlah 

penelitian telah dilakukan dalam pendidikan data 

mining untuk menemukan pola yang berbeda untuk 

meningkatkan kinerja siswa. Mahendra Triwari 

(2013) melakukan penelitian pada mahasiswa 

teknik untuk mengevaluasi kinerja dengan 

menerapkan teknik data mining yang akan 

membantu untuk pengambilan keputusan serta 

dengan menggunakan algoritma K-Means.  Hasil 

prediksi dalam penelitian ini adalah jika siswa yang 

kurang mampu hadir dan mengerjakan tugas maka 

ada kemungkinan bahwa 75% nilai-nilai mereka 

kurang memuaskan. Pendidikan data mining 

menggunakan aturan association rules dalam 

meningkatkan kualitas dan memprediksi kinerja 

siswa dalam universitas. Brijesh Kumar Baradwaj 

dan Saurabh Pal (2011) menjelaskan penilaian 

siswa dengan menggunakan berbagai metode data 

mining. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa 



kinerja universitas tergantung pada siswa, tugas, 

kehadiran dan persentase kelulusan. Hasil ini 

menunjukkan bahwa tingkat kinerja siswa dapat 

ditingkatkan dalam universitas dengan 

mengidentifikasi siswa, tugas, kehadiran dan 

persentase kelulusan dengan cara memberi mereka 

bimbingan tambahan untuk meningkatkan nilai 

mereka di universitas.  Dari nilai koefisien korelasi 

di atas asosiasi yang di dapat dari algoritma Apriori 

tidak identik dengan nilai korelasi atribut. 

Dony Mitra Virgiawan dan Imam Mukhlas 

(2013) meneliti tentang aplikasi Association Rules 

Mining untuk menemukan pola pada data nilai 

Mahasiswa Matematika ITS.  Association rule 

mining atau analisis asosiasi adalah teknik data 

mining untuk menemukan aturan asosiasi antara 

suatu kombinasi item. Contoh aturan asosiasi dari 

analisa pembelian di suatu pasar swalayan adalah 

dapat diketahuinya berapa besar kemungkinan 

seorang pelanggan membeli roti bersamaan dengan 

susu. Dengan pengetahuan tersebut pemilik pasar 

swalayan dapat mengatur penempatan barangnya 

atau merancang promosi pemasaran dengan 

memakai kupon diskon untuk kombinasi barang 

tertentu. Analisis asosiasi menjadi terkenal karena 

aplikasinya untuk menganalisa isi keranjang belanja 

di pasar swalayan. Analisis asosiasi juga sering 

disebut dengan istilah market basket analysis, 

analisis asosiasi dikenal juga sebagai salah satu 

teknik data mining yang menjadi dasar dari 

berbagai teknik data mining lainnya. Khususnya 

salah satu tahap dari analisis asosiasi yang disebut 

analisis pola frekuensi tinggi (frequent pattern 

mining) menarik perhatian banyak peneliti untuk 

menghasilkan algoritma yang efisien. Pada proses 

data mining salah satu hal yang penting untuk 

dilakukan adalah proses cleaning. Proses cleaning 

pada penelitian ini dilakukan secara terpisah dengan 

pencarian aturan asosiasi.  Pada proses ini data 

yang tidak konsisten (noise) akan dihapus, sehingga 

tidak mengganggu jalannya proses algoritma nanti. 

Mujib Ridwan, Hadi suyono, dan 

M.Saroso (2013) meneliti tentang penerapan data 

mining untuk evaluasi kinerja akademik mahasiswa 

dengan menggunakan Algoritma Naive Bayes 

Classifier. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengevaluasi kinerja akademik mahasiswa pada 

tahun ke-2 dan diklasifikasikan dalam kategori 

mahasiswa yang dapat lulus tepat waktu atau tidak. 

Dari klasifikasi tersebut sistem akan memberikan 

rekomendasi solusi untuk memandu mahasiswa 

lulus dalam waktu yang paling tepat dengan nilai 

optimal berdasarkan histori yang telah ditempuh 

mahasiswa.  

D. Magdalene Delighta Angeline, I. 

Samuel Peter James (2012) meneliti tentang 

penerapan association rules dengan Algoritma 

Apriori untuk penempatan siswa. Dalam penelitian 

ini association rules diperlukan untuk menjamin 

ditentukan minimnya dukungan dan minimnya 

kepercayaan yang ditentukan pengguna pada waktu 

yang sama. Metode association rules mining terdiri 

dari dua langkah: pertama, untuk satu set item 

dukungan minimum diterapkan. Kedua, 

menggunakan kepercayaan minimum dan aturan set 

item. Banyak algoritma untuk menghasilkan 

association rules mining disajikan dari waktu ke 

waktu. Beberapa algoritma yang dikenal populer 

adalah Apriori, FP-Eclat dan FP-Growth yang 

melakukan pekerjaan tertentu seperti data mining 

item set. Dalam penelitian ini teknik data mining 

yaitu association rules mining digunakan untuk 

mencapai tujuan dan ekstrak pola dari set data yang 

besar. Algoritma FP-Growth hanya melakukan satu 



kali scan database diawal, sedangkan algoritma 

apriori harus melakukan scan database setiap kali 

iterasi. 

2.2. Landasan Teori  

2.2.1 Data Warehouse 

Data warehouse adalah sebuah sistem yang 

mengambil dan menggabungkan data secara 

periodik dari sistem sumber data ke penyimpanan 

data bentuk dimensional atau normal (Rainardi, 

2008). Data warehouse merupakan penyimpanan 

data yang berorientasi objek, terintegrasi, 

mempunyai varian waktu, dan menyimpan data 

dalam bentuk nonvolatile sebagai pendukung 

manejemen dalam proses pengambilan keputusan 

(Han, 2006). Data warehouse menyatukan dan 

menggabungkan data dalam bentuk multi dimensi. 

Pembangunan data warehouse meliputi 

pembersihan data, penyatuan data dan transformasi 

data dan dapat dilihat sebagai praproses yang 

penting untuk digunakan dalam data mining.  

2.2.2 Data Mining 

Data mining adalah penambangan atau 

penemuan informasi baru dengan mencari pola atau 

aturan tertentu dari sejumlah data yang sangat besar 

(Davies, 2004). Data mining juga disebut sebagai 

serangkaian proses untuk menggali nilai tambah 

berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui 

secara manual dari suatu kumpulan data. 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, 2007). 

Data mining didefinisikan sebagai proses 

menemukan pola-pola dalam data. Proses ini 

otomatis atau seringnya semiotomatis. Pola yang 

ditemukan harus penuh arti dan pola tersebut 

memberikan keuntungan, biasanya keuntungan 

secara ekonomi. Data yang dibutuhkan dalam 

jumlah besar (Witten, 2005). Karakteristik data 

mining sebagai berikut: 

 Data mining berhubungan dengan 

penemuan sesuatu yang tersembunyi dan 

pola data tertentu yang tidak diketahui 

sebelumnya. 

 Data mining biasa menggunakan data 

yang sangat besar, biasanya data yang 

besar digunakan untuk membuat hasil 

lebih dipercaya.  

 Data mining berguna untuk membuat 

keputusan yang kritis, terutama dalam 

strategi (Davies, 2004).  

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa data mining adalah suatu 

teknik menggali informasi berharga yang 

terpendam atau tersembunyi pada suatu koleksi data 

(database) yang sangat besar sehingga ditemukan 

suatu pola yang menarik yang sebelumnya tidak 

diketahui.  

2.2.3 Tahap Data Mining 

Tahap-tahap data mining ada 6 yaitu : 

1. Pembersihan Data (data cleaning) 

Pembersihan data merupakan proses 

menghilangkan noise dan data yang tidak 

konsisten atau data tidak relevan.  

2. Integrasi Data (data integration) 

Integrasi data merupakan penggabungan data 

dari berbagai database ke dalam satu database 

baru.  

3. Seleksi Data (Data Selection)  



Data yang ada pada database sering kali tidak 

semuanya dipakai, oleh karena itu hanya data 

yang sesuai untuk dianalisis yang akan diambil 

dari database. 

4. Transformasi Data (Data Transformation) 

Data diubah atau digabung ke dalam format 

yang sesuai untuk diproses dalam data mining.  

5. Proses Mining 

Merupakan suatu proses utama saat metode 

diterapkan untuk menemukan pengetahuan 

berharga dan tersembunyi dari data.  

6. Evaluasi Pola (pattern evaluation) 

Untuk mengidentifikasi pola-pola menarik 

kedalam knowledge based yang ditemukan.  

2.2.4 Association Rules Mining 

Association rules mining adalah suatu prosedur 

untuk mencari hubungan antar item dalam 

suatu data set yang ditentukan. Association 

rules meliputi dua tahap: 

1. Mencari kombinasi yang paling sering 

terjadi dari suatu itemset. 

2. Mendefinisikan Condition dan Result 

(untuk conditional association rule) 

Dalam menentukan suatu association rules, 

terdapat ukuran yang menyatakan bahwa suatu 

informasi atau knowledge dianggap menarik 

(interestingness measure). Ukuran ini didapatkan 

dari hasil pengolahan data dengan perhitungan 

tertentu. 

III. METODE PENELITIAN 

Pengumpulan data diperoleh dari SMAN 08 

Batam yang berlokasi di Bengkong Sadai. 

Pada tahap pengembangan sistem, penulis 

memilih model sekuensial liniear.Model sekuensial 

linear melakukan pendekatan pada perkembangan 

perangkat lunak yang sistemik dimulai pada tingkat 

dan kemajuan sistem pada analysis, design, code, 

dan test. 

 

IV. PEMBAHASAN 

4.1. Analisa Data Mining 

Dalam penelitian ini akan mencari nilai support 

dan confidence tertinggi dari data siswa dengan 

nilai ujian nasional siswa SMAN 08 BATAM. 

Data tersebut akan diolah menggunakan metode 

association rules mining. 

4.1.1. Input Kombinasi A dan B 

Berikut ini pembahasan data mining 

menggunakan  metode Association Rules 

Mining. User memilih kombinasi A dan 

Bmenggunakan persamaan 2.2 untuk 

menghitung nilai support dan persamaan 2.3 

untuk menghitung nilai confidence yaitu: 

 

Tabel 4.1. Kombinasi untuk itemset Adan B 

No Kombinasi A Kombinasi B 

a.  Jurusan IPA Nilai ujian nasional Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Inggris 

b.  Jurusan IPS Nilai ujian nasional Bahasa 

Indonesia, Matematika, Bahasa 

Inggris 

c.  Jurusan IPS dan 

Jenis kelamin 

Perempuan 

nilai ujian nasional Matematika 

d.  itemset jurusan IPA, 

jenis kelamin=’P’, 

asal SMP=’Batam 

nilai ujian nasional MP1(Fisika) 

e.  Kombinasi jurusan 

IPS, jenis 

kelamin=’P’ dan 

Asal 

SMP=’BATAM’ 

dengan nilai ujian nasional 

Bahasa Indonesia, Bahasa 

Inggris, Matematika, MP1 

(Geografi) MP2 (Sosiologi), 

MP3 (Ekonomi) 

f.  Jurusan=’IPS’, jenis 

kelamin =’P’ 

Dan ujian nasional B_Indonesia, 

B_Inggris, Matematika, MP1, 

MP2, MP3. 



 

4.1.2. Mining Processing untuk nilai support dan confidence  

Tabel 4.2. Hasil perhitungan support dan confidence IPA dan UN B_ Indonesia, 

Matematika, B_Inggris 

Keterangan : Hasil nilai confidence tertinggi dari proses perhitungan dari jurusan IPA 

dengan nilai ujian nasional  

1. Dari jurusan IPA dengan nilai ujian nasional mata pelajaran Bahasa 

Indonesia = 8 memiliki nilai confidence tertinggi 48.73 % dengan 

demikian dapat di artikan bahwa selama empat tahun terakhir 

persentase nilai ujian nasional mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa di 

SMAN 08 BATAM hanya 48.73% ; 

2. Dari jurusan IPA dengan nilai ujian nasional mata 

pelajaran Matematika = 8 memiliki nilai confidence tertinggi 

26.94 % dengan demikian dapat di artikan bahwa selama empat 

tahun terakhir persentase nilai ujian nasional mata pelajaran 

Matematika siswa di SMAN 08 BATAM hanya 26.94% ; 

 Dari jurusan IPA dengan nilai ujian nasional mata 

pelajaran Bahasa Inggris = 8 memiliki nilai confidence tertinggi 

32.59 % dengan demikian dapat di artikan bahwa selama empat 

tahun terakhir persentase nilai ujian nasional mata pelajaran 

Bahasa Inggris siswa di SMAN 08 BATAM hanya 32.59% ; 

Sedangkan hasil untuk nilai confidence rendah adalah : 

1. Dari jurusan IPA dengan nilai ujian nasional mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dengannilai 10 dan ≤5 (kurang sama dengan lima) 

memiliki nilai confidence 0.63 % dengan demikian dapat di artikan 

bahwa selama empat tahun terakhir persentase nilai ujian nasional 

mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa di SMAN 08 BATAM 

hanya 0.63% ; 

2. Dari jurusan IPA dengan nilai ujian nasional mata pelajaran 

Matematika dengan nilai 10 memiliki nilai confidence 0.54 % 

dengan demikian dapat di artikan bahwa selama empat tahun 

terakhir persentase nilai ujian nasional mata pelajaran Bahasa 

Indonesia siswa di SMAN 08 BATAM hanya 0.54 % ; 

3. Dari jurusan IPA dengan nilai ujian nasional mata pelajaran Bahasa 

Inggris dengan nilai 10 nilai confidence 0.95 % dengan demikian 

dapat di artikan bahwa selama empat tahun terakhir persentase nilai 

ujian nasional mata pelajaran Bahasa Inggris siswa di SMAN 08 

BATAM hanya 0.95% ; 

Nilai UN 

 

Bahasa Indonesia Matematika Bahasa Inggris 

Support Confidence Support Confidence Support Confidence 

10 0.19% 0.63% 0.38% 0.54% 0.29% 0.95% 

9 3.71% 12.34% 14.94% 21.36% 5.71% 18.99% 

8 14.65% 48.73% 18.84% 26.94% 9.80% 32.59% 

7 9.13% 30.38% 10.85% 15.51% 9.04% 30.06% 

6 2.19% 7.28% 7.04% 10.07% 4.38% 14.56% 

≤5 0.19% 0.63% 17.89% 25.58% 0.86% 2.85% 



Tabel 4.3. Hasil Perhitungan nilai support dan confidence kombinasi Jurusan=’IPS’, jenis kelamin =’P’ dan ujian nasional B_Indonesia,B_Inggris, 

Matematika, MP1 (Geografi), MP2 (Sosiologi), MP3 (Ekonomi). 

Keterangan : Hasil nilai confidence tertinggi dari proses perhitungan jurusan IPS, jenis kelamin=’P’  dengan Nilai ujian nasional Bahasa Indonesia,Bahasa 

Inggris, Matematika, MP1(Geografi) MP2(Sosiologi), MP3(Ekonomi). 

 

1. Dari jurusan IPS, jenis kelamin=’P’ dengan ujian nasional Bahasa Indonesia dengan nilai 7(tujuh) memiliki nilai confidence tertinggi 33.57% dengan 

demikian dapat diartikan bahwa selama empat tahun terakhir persentase nilai ujian nasional jurusan IPS, jenis kelamin=’P’ dengan mata pelajaran 

bahasa indonesia siswa SMAN 08 BATAM hanya 33.57% ; 

 

Nilai 

UN 

B_Indonesia B_Inggris Matematika MP1 MP2 MP3 

S C S C S C S C S C S C 

10 0 0 1.05% 0.24% 0.29% 0.71% 0 0 0 0 0 0 

9 
2.95% 7.38% 3.71% 9.29% 8.75% 21.90% 1.62% 4.05% 3.33% 8.33% 1.14% 2.86% 

8 
11.70% 29.29% 9.51% 23.81% 11.23% 28.10% 5.99% 15.00% 11.89% 29.76% 8.09% 20.24% 

7 
13.42% 33.57% 11.13% 27.86% 5.90% 14.76% 9.61% 24.05% 14.94% 37.38% 14.65% 36.67% 

6 
7.14% 17.86% 9.90% 24.76% 4.00% 10.00% 9.71% 24.29% 5.14% 12.86% 8.09% 20.24% 

≤5 
4.76% 11.90% 5.61% 14.05% 9.90% 24.76% 13.04% 32.62% 4.66% 11.67% 7.99% 20.00% 



2. Dari jurusan IPS, jenis kelamin=’P’ dengan 

ujian nasional bahasa inggris dengan nilai 

7(tujuh) memiliki nilai confidence tertinggi 

27.86% dengan demikian dapat diartikan bahwa 

selama empat tahun terakhir persentase nilai 

ujian nasional jurusan IPS, jenis kelamin=’P’ 

dengan mata pelajaran bahasa inggris siswa 

SMAN 08 BATAM hanya 27.86% ; 

3. Dari jurusan IPS, jenis kelamin=’P’ dengan 

ujian nasional Matematika dengan nilai 8 

(delapan) memiliki nilai confidence tertinggi 28. 

10% dengan demikian dapat diartikan bahwa 

selama empat tahun terakhir persentase nilai 

ujian nasional jurusan IPS, jenis kelamin=’P’ 

dengan mata pelajaran matematika siswa 

SMAN 08 BATAM hanya 28.10% ; 

4. Dari jurusan IPS, jenis kelamin=’P’ dengan 

ujian nasional MP1(Geografi), dengan nilai ≤5 

(kurang dari atau sama dengan lima) memiliki 

nilai confidence tertinggi 32.62% dengan 

demikian dapat diartikan bahwa selama empat 

tahun terakhir persentase nilai ujian nasional 

jurusan IPS, jenis kelamin=’P’ dengan mata 

pelajaran MP1 (Geografi) siswa SMAN 08 

BATAM hanya 32.62% ; 

5. Dari jurusan IPS, jenis kelamin=’P’ dengan 

ujian nasional MP2 (Sosiologi), dengan nilai 7 

(tujuh) memiliki nilai confidence tertinggi 

37.38% dengan demikian dapat diartikan bahwa 

selama empat tahun terakhir persentase nilai 

ujian nasional jurusan IPS, jenis kelamin=’P’ 

dengan mata pelajaran MP2 (Sosiologi) siswa 

SMAN 08 BATAM hanya 37.38% ; 

6. Dari jurusan IPS, jenis kelamin=’P’ dengan 

ujian nasional MP3 (Ekonomi), dengan nilai 7 

(tujuh) memiliki nilai confidence tertinggi 

36.67% dengan demikian dapat diartikan bahwa 

selama empat tahun terakhir persentase nilai 

ujian nasional jurusan IPS, jenis kelamin=’P’ 

dengan mata pelajaran MP3 (Ekonomi) siswa 

SMAN 08 BATAM hanya 36.67% ; 

 

Sedangkan nilai confidence rendah yaitu : 

1. Dari jurusan IPS, jenis kelamin=’P’ dengan ujian 

nasional Bahasa Indonesia, MP1 (Geografi), MP2 

(Sosiologi), MP3 (Ekonomi)  dengan nilai 10 

(sepuluh) memiliki nilai confidence 0% dengan 

demikian dapat diartikan bahwa selama empat tahun 

terakhir persentase nilai ujian nasional jurusan IPS, 

jenis kelamin=’P’ dengan mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, MP1 (Geografi), MP2 (Sosiologi), MP3 

(Ekonomi) siswa SMAN 08 BATAM yaitu 0% 

dengan demikian dapat diketahui bahwa itemset 

jurusan IPS dengan jenis kelamin=P dan ujian 

nasional Bahasa Indonesia, MP1 (Geografi), MP2 

(Sosiologi), MP3 (Ekonomi)  dengan nilai 10 

(sepuluh) tidak ada; 



 

2. Dari jurusan IPS, jenis kelamin=’P’ dengan 

ujian nasional Bahasa Inggris  dengan nilai 

10 (sepuluh) memiliki nilai confidence 0.24% 

dengan demikian dapat diartikan bahwa 

selama empat tahun terakhirMP1 (Geografi), 

MP2 (Sosiologi), MP3 (Ekonomi)  dengan 

nilai 10 (sepuluh)  nilai ujian nasional jurusan 

IPS, jenis kelamin=’P’ dengan mata pelajaran 

Bahasa Inggris siswa SMAN 08 BATAM 

hanya 0.24% ; 

3.          Dari jurusan IPS, jenis kelamin=’P’ dengan 

ujian nasional matematika, dengan nilai 10 

(sepuluh) memiliki nilai confidence 0.71% 

dengan demikian dapat diartikan bahwa 

selama empat tahun terakhir nilai ujian 

nasional jurusan IPS, jenis kelamin=’P’ 

dengan mata pelajaran matematika siswa 

SMAN 08 BATAM hanya 0.71% . 

 

4.1.3. Mining Proceesing untuk menghitung final association rules 

Mining Processing untuk menghitung final associatin rules yaitu menggunakan rumus pada 

persamaan 2.4, yang mana hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 5.7. 

 

4.1.4. Pola kelulusan siswa SMA dengan metode Association Rules Mining 

Sistem menghasilkan Frequent Item set (Item set yang paling sering muncul), yang mana 

menghasilkan nilai confidence ( nilai kepastian) tertinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5.3. Final Association Rules 

No Kombinasi_a Atribut Kombinasi_b Atribut Support Confidence 
Support * 

Confidence 

1 Jurusan Jurusan= 'IPA'  B_INDONESIA  B_INDONESIA = 8  14.65% 48.73% 7.14% 

2 Jenis_Kelamin Jenis_Kelamin = 'P'  B_INDONESIA  B_INDONESIA = 8  21.12% 35.86% 7.57% 

3 Jenis_Kelamin Jenis_Kelamin = 'L'  B_INDONESIA  B_INDONESIA = 8  14.65% 35.65% 5.22% 

4 Jurusan Jurusan = 'IPS'  B_INDONESIA  B_INDONESIA = 7  24.17% 34.56% 8.35% 

5 Jurusan Jurusan= 'IPA'  MATEMATIKA  MATEMATIKA ≤5  9.51% 31.65% 3.01% 

6 Jurusan Jurusan= 'IPA'  B_INDONESIA  B_INDONESIA = 7  9.13% 30.38% 2.77% 

7 Jurusan Jurusan = 'IPS'  B_INDONESIA  B_INDONESIA = 8  21.12% 30.20% 7.14% 

 

Keterangan :Hasil nilai confidence tertinggi dari kombinasi sebagai berikut : 

1. Pada tabel di atas persentase nilai confidence tertinggi 48.73% di dapat pada jurusan IPA dengan nilai ujian nasional Bahasa Indonesia 

sama dengan 8 (delapan); 

2. Hasil persentase untuk nilai ujian nasional Bahasa Indonesia sama dengan 8 (delapan) berdasarkan jenis kelamin siswa mendapatkan 

nilai confidence yang tidak jauh berbeda yakni 35.86% untuk jenis kelamin Perempuan dan 35.65% untuk jenis kelamin laki-laki; 

3. Berdasarkan kombinasi jurusan IPA dengan nilai ujian nasional Matematika kurang dari atau sama dengan lima memiliki nilai 

confidence31.65% ; 

4. Berdasarkan kombinasi jurusan IPA dengan nilai ujian nasional Bahasa Indonesia sama dengan 7 (tujuh) memiliki nilai 

confidence30.38% ; 

5. Berdasarkan kombinasi jurusan IPS dengan nilai ujian nasional Bahasa Indonesia sama dengan 8 (Delapan) memiliki nilai 

confidence30.20% ; 



Berdasarkan  aturan asosiasi dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pola kelulusan yang didapat 

dari metode ini adalah jumlah siswa dengan 

jurusan IPA, nilai ujian nasional Bahasa 

Indonesia sama dengan 8 menghasilkan nilai 

confidence yang paling tinggi yang disebut 

dengan frequent item set (item set yang paling 

sering muncul), karena semakin tinggi nilai 

confidence dan support maka semakin kuat nilai 

hubungan antar atribut. 

Tabel final association rules menjelaskan 

tentang support dan confidence dari masing-

masing kombinasi. Hasil perhitungan support  

pada tabel final association rules didapatkan dari 

jumlah siswa dengan kombinasi jurusan dan jenis 

kelamin dengan  nilai ujian nasional. Sedangkan 

confidence didapatkan dari jumlah  siswa dengan 

kombinasi jurusan dan jenis kelamin dibagi 

dengan total transaksi yang ada. Hasil perkalian 

support dan confidence itulah yang menjadi hasil 

akhir dari algoritma apriori. 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan metode Association rules mining: 

1. Association rules mining telah berhasil 

diimplementasikan pada sekolah SMA Negeri 08 

Bengkong Sadai dengan data siswa sebanyak 1051.  

2. Berdasarkan hasil dari sistem yang mempunyai 

pengaruh tinggi dalam  nilai kelulusan yaitu: “ Jurusan 

IPA dengan nilai ujian nasional Bahasa Indonesia  

sama dengan 8 menghasilkan nilai confidence 48.73% 

“. Dengan demikian dapat diartikan bahwa persentase 

nilai selama empat tahun pada item set Jurusan IPA 

dengan nilai ujian nasional Bahasa Indonesia sama 

dengan 8 yaitu 48.73%. Karena Semakin tinggi nilai 

confidence dan support berarti semakin kuat nilai 

hubungan antar atribut. Pada perhitungan dalam 

penelitian ini diperoleh nilai confidence tertinggi 

sebesar  48% pada atribut jurusan IPA dengan nilai 

ujian nasional Bahasa indonesia sama dengan 8; 

3. Sejumlah kombinasi dari itemset yang dihitung pada 

penelitian ini menghasilkan nilai confidence 0% yang 

artinya tidak ada keterkaitan sama sekali antara 

itemset  jurusan IPS, jenis kelamin perempuan dengan 

ujian  nasional Bahasa Indonesia, MP1(Geografi), 

MP2(Sosiologi), MP3(Ekonomi), dengan nilai sama 

dengan10 (sepuluh). Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa selama 4 tahun terakhir tidak ada 

siswa dari jurusan IPS khususnya dengan jenis 

kelamin perempuan yang mendapatkan nilai ujian 

nasional sama dengan 10 untuk mata pelajaran 

tersebut. 

4. Persentase ujian nasional untuk 3 mata pelajaran umum 

Bahasa Indonesia, Matematika dan Bahasa Inggris dengan 

nilai sama dengan 10 (sepuluh) untuk jurusan IPA pada  

mata pelajaran Bahasa Indonesia nilai confidence 0.63%  

matematika 0.54% dan Bahasa Inggris 0.95%. Sedangkan 

persentase ujian nasional untuk 3 (tiga) mata pelajaran 

umum Bahasa Indonesia, Matematika dan Bahasa Inggris 

dengan nilai sama dengan 10 (sepuluh) untuk jurusan IPS 

pada  mata pelajaran Bahasa Indonesia nilai confidence 

0%  matematika 0.54% dan Bahasa Inggris 0.14%. 

Dengan demikian selama empat tahun terakhir nilai ujian 

nasional untuk nilai 10 (sepuluh) pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia tidak pernah diraih oleh siswa pada 

jurusan IPS. 

5.2. Saran 



1. Penelitian selanjutnya diharapkan 

mengambil data yang jauh lebih 

banyak, karena penggunaan data yang 

lebih banyak akan meningkatkan 

keakuratan hasil penelitian; 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan 

menggunakan metode dan algoritma 

yang lebih baik, efisien dan terbaru 

guna mencari hasil yang lebih baik 

untuk proses pengolahan data mining. 

Pola kelulusan ini mungkin dapat 

dikembangankan dengan penerapan 

metode dan algoritma yang lain, guna 

membandingkan metode atau 

algoritma mana yang baik dan efisien. 
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