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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi nilai UAS Siswa SMKN 4 

Tanjungpinang menggunakan algortima Levenberg Marquardt. Penelitian ini 

menggunakan nilai siswa dari tahun 2013 – 2015 dengan variabel penelitian berupa nilai 

rapor mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Matematika dan mata pelajaran 

Produktif pada semester 3,4,5. Sebelum melakukan prediksi terlebih dahulu dilakukan 

proses pelatihan data pada tiap matapelajaran yang akan diprediksi dengan arsitektur 

terbaik untuk mencari bobot akhir dengan nilai MSE terkecil. Hasil prediksi dengan 

arsitektur pelatihan terbaik pada matapelajaran bahasa Inggris menghasilkan nilai MSE 

0,03879, bahasa Indonesia dengan nilai MSE 0,01115, matematika menghasilkan MSE 

0,03701 dan matapelajaran produktif sebesar 0,06146. Dapat disimpulkan bahwa dengan 

Jaringan Saraf Tiruan Algortima Levenberg Marquardt yang dihasilkan  cukup handal 

untuk melakukan prediksi nilai uas siswa SMK. 

 

 

Kata Kunci : Jaringan Saraf Tiruan, Levenberg Marquardt, Prediksi, Nilai Uas, MSE 

 

ABSTRACT 

 This research was to predict the school examination’s score of SMKN 4 students 

in Tanjungpinang by using the Levenberg Marquardt algorithm. This research used the 

student’s score from 2013-2015. The variable of this research was the raport’s score of 

English, Bahasa indonesia,mathematic and productive lesson on 3,4,5 semester. Before 

doing the prediction, firstly did the data training process on each subject which would be 

predicted with the best architecture to find out the last score with the smallest MSE 

value.the prediction result with the best training architecture at the English subject 

produced the MSE value 0,03879, Bahasa Indonesia with the MSE value 0,01115, 

mathematic produced the MSE value 0,03701, and productive lesson was 0,06146. It could 

be concluded that by using the Artificial Neural Network of Levenberg Marquardt 

Algorithm produced, it is quite reliable to predict the school exam’s value of the student’s 

of Vocational High School. 

 

 

Keywords : Artificial Neural Network, Levenberg Marquardt, Prediction, school 

examination’s score, MSE. 

mailto:dwikuntoro_dhanisusanto@yahoo.com
mailto:mbettiza@gmail.com
mailto:private.niken@gmail.com


I. PENDAHULUAN 

 

Prediksi nilai ujian sekolah siswa 

merupakan hal yang penting untuk 

mengetahui tingkat kelulusan, oleh 

karena itu dibutuhkan suatu sistem yang 

dapat melakukan prediksi nilai uas siswa 

agar pihak sekolah dapat melakukan 

tindakan perbaikan pembelajaran 

terhadap peserta didik yang bertujuan 

untuk meningkatkan jumlah kelulusan 

siswa setiap tahunnya.  Untuk 

memprediksi nilai ujian sekolah 

dibutuhkan data nilai siswa tiap semester 

sebelumnya. Data yang digunakan adalah 

data dari tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2015 yang diperoleh dari SMKN 4 

Tanjungpinang. Kemudian data tersebut 

akan direkapitulasi berdasarkan data nilai 

siswa yang ingin diprediksi. Langkah 

selanjutnya mengukur tingkat akurasi 

sekaligus melakukan prediksi nilai uas 

pada tahun berikutnya menggunakan 

algoritma Levenberg Marquardt.  

Berdasarkan latar belakang 

diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimana 

melakukan prediksi nilai ujian sekolah 

(UAS) menggunakan algoritma 

Levenberg Marquardt? 

Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah memprediksi nilai ujian 

sekolah (UAS) menggunakan 

algoritma Levenberg-Marquardt. 

Manfaat dari penelitian ini adalah Sistem 

yang dibangun diharapkan dapat 

digunakan untuk memperkirakan nilai 

ujian sekolah yang ada dilingkungan 

SMKN 4 Tanjungpinang, sehingga dapat 

dijadikan sebagai acuan evaluasi bagi 

guru dalam meningkatkan kualitas 

belajar siswa untuk menunjang tingkat 

kelulusan yang lebih baik. 

 

 

II.  KAJIAN LITERATUR 

A.  Kajian Terdahulu 

 

Kosasi (2014) Penerapan metode 

jaringan saraf tiruan backpropagation 

untuk memprediksi nilai ujian sekolah. 

Dalam penelitiannya memaparkan 

pengukuran tingkat akurasi keluaran 

jaringan yaitu menggunakan ambang 

batas berupa toleransi error. Dalam hal 

ini, batas toleransi error tidak lebih dari 

0,9. Alasan pemilihan error sebesar 0,9 

yaitu klasifikasi rentang nilai ujian 

sekolah. 

Mokosuli dkk (2014) Prediksi 

tingkat kriminalitas menggunakan 

jaringan syaraf tiruan Backpropagation : 

Algortima Levenberg Marquardt di kota 

manado berbasis sistem informasi 

geografi. Dalam penelitiannya untuk 

menentukan prediksi tingkat kriminalitas 

tidak memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat kriminalitas 

tersebut terjadi. Selanjutnya dilakukan 

clustering  (pengelompokan) tingkat 

kriminalitas dengan bobot kedekatan 

(contiguity) yang dipilih adalah Queen’s 

Case. Dari hasil prediksi yang diperoleh, 

epoch dari setiap kecamatan 

menghasilkan iterasi yang berbeda-beda. 

Tanoto dkk (2011) Levenberg-

Marquardt Recurrent Networks For 

Long- Term Electricity Peak Load 

Forecasting dalam penelitiannya 

memaparkan untuk menentukan beban 

puncak penggunaan listrik. Dimana 

untuk mengatasi hal ini, algoritma Elman 

dan Jordan Neural Network dengan 

algoritma pelatihan Levenberg 

Marquardt digunakan untuk 

memperkirakan beban puncak 

penggunaan listrik tahunan pada tahun 

2009-2011. Data histori di sektor 

ekonomi, statistik kelistrikan, dan cuaca 

selama 1995-2008 diaplikasikan sebagai 

input jaringan. Struktur jaringan 

didapatkan melalui percobaan 

menggunakan data histori 1995-2005 

untuk memperkirakan beban puncak 

2006-2008. 

Utomo (2015), Prediksi nilai ujian 

nasional produktif sekolah menengah 

kejuruan menggunakan metode Neural 



Network, dalam penelitiannya melakukan 

prediksi nilai UN mata pelajaran bahasa 

Indonesia, bahasa Inggris, mtematika dan 

produktif menggunakan metode 

Artificial Neural Network dengan 

mengukur tingkat Root Mean Square 

Error (RMSE) yang paling rendah, Maka 

hasil yang didapatkan adalah RMSE 

terkecil 0.169+/-016 dengan number of 

validation 5, Hidden Layer 3, learning 

rate 0,2, momentum 0,1, training of 

cycles 500.   

 

B. Landasan Teori 

1. Jaringan Syaraf Tiruan 

 

Jaringan saraf tiruan meniru prinsip 

komputasi jaringan saraf biologis yang 

terdapat pada otak manusia. Manusia 

memiliki jaringan neural sekitar 1011 sel 

saraf (neuron). Di dalam ANN sebuah 

neuron diibaratkan sebagai sebuah 

simpul (node) yang berfungsi sebagai 

elemen pemrosesan data. Hubungan 

antar simpul dalam Artificial Neural 

Network diperoleh dari bobot koneksi 

(weight) yang memodelkan sinapsis 

(synapes) pada jaringan saraf otak 

manusia. Sudarto (2002). 

 

2. Fungsi Aktivasi 

 

Salah satu fungsi aktivasi pada 

neural network adalah fungsi sigmoid 

biner. Fungsi sigmoid biner memiliki 

nilai pada range 0 sampai 1. Oleh karena 

itu, fungsi ini  sering digunakan untuk 

jaringan syaraf yang membutuhkan nilai 

output yang terletak pada interval 0 

sampai 1. Namun fungsi ini bisa juga 

digunakan oleh jaringan syaraf yang nilai 

outputnya 0 atau 1. Fungsi sigmoid biner 

dirumuskan sebagai (Kusumadewi dan 

Hartati, 2010 :81). 

𝑌 =  𝑓(𝑥) =
1

1+𝑒−𝜎𝑥 …................... (2.1) 

 

3. Algoritma Levenberg-Marquardt 

 

Antiliani (2013), Algoritma 

Levenberg-Marquardt merupakan salah 

satu jenis dari algoritma pelatihan 

jaringan syaraf tiruan Backpropagation 

dengan dua jenis perhitungan, yakni 

perhitungan maju dan perhitungan 

mundur. Perhitungan Levenberg-

Marquardt dijelaskan sebagai berikut: 

1. Inisialiasasi bobot dan bias dengan 

bilangan acak,epoch maksimum, dan 

target minimal (target biasanya 

dihitung dengan menggunakan Mean 

Square Error/MSE). 

2. Menentukan parameter yang 

dibutuhkan, antara lain: 

- Inisialisasi epoch = 0 

- Parameter Levenberg-Marquardt 

(𝜇) yang nilainya harus lebih besar 

dari nol. 

- Parameter faktor Beta (𝛽) yang 

digunakan sebagai parameter yang 

dikalikan atau dibagi dengan 

parameter Levenberg-Marquardt. 

3. Perhitungan Feedforward / tiap-tiap 

unit input (xi, i=1,2,3, ..., n) menerima 

sinyal input dan meneruskan sinyal 

tersebut ke semua unit pada lapisan 

tersembunyi. Tiap-tiap unit lapisan 

tersembunyi (zj, j=1,2,) 

menjumlahkan sinyal-sinyal input 

berbobot (𝑣𝑖𝑗) dan bias (𝑏1𝑗). 

𝑧𝑖𝑛𝑗
= 𝑏1𝑗 + ∑ 𝑥𝑖𝑣𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1  …....... (2.2) 

Gunakan fungsi aktivasi untuk 

menghitung sinyal output. 

𝑧𝑗 = 𝑓(𝑧_𝑖𝑛𝑗) …........................ (2.3) 

     Kemudian kirimkan sinyal tersebut 

ke semua unit dilapisan atasnya. 

4. Tiap-tiap unit lapisan output (Yk, 

k=1,2,3, ...,m) menjumlahkan sinyal-

sinyal input berbobot (𝑤𝑗𝑘) dan bias 

(𝑏2𝑘). 

𝑦𝑖𝑛𝑘
= 𝑏2𝑘 + ∑ 𝑧𝑖𝑤𝑗𝑘

𝑝
𝑖=1  …...... (2.4) 

Gunakan fungsi aktivasi untuk 

menghitung sinyal output. 

𝑦𝑘 = 𝑓(𝑦_𝑖𝑛𝑘) …...................... (2.5) 

Kemudian kirimkan sinyal tersebut 

ke semua unit dilapisan atasnya. 



5. Menghitung error dan MSE. 

Rumus untuk error. 

𝑒𝑟 = 𝑡𝑟 − 𝑦𝑟 …......................... (2.6) 

r=input ke-r 

Rumus untuk menghitung MSE: 

𝑀𝑆𝐸 =  
∑ 𝑒𝑟2𝑛

𝑖=1

𝑛
 …..................... (2.7) 

6. Hitung error neuron untuk tiap unit 

lapisan output (Yk, k=1,2,3, ..., m) 

𝛿2𝑘 = (𝑡𝑟 − 𝑦𝑟)𝑓′(𝑦𝑖𝑛𝑘
) …...... (2.8) 

𝜑2𝑗𝑘 =  𝛿2𝑘𝑧𝑗…........................ (2.9) 

𝛽2𝑘 = 𝛿2𝑘 ….......................... (2.10) 

Kemudian hitung koreksi bobot 

untuk memperbaiki nilai 𝑊𝑗𝑘 

∆𝑤𝑗𝑘 = 𝜑2𝑗𝑘….........................(2.11) 

     Hitung juga koreksi bias untuk 

memperbaiki nilai 𝛽2𝑘 

∆𝑏2𝑘 = 𝛽2𝑘…......................... (2.12) 

 

7. Hitung error neuron untuk tiap unit 

lapisan tersembunyi (zj,j=1,2,3,... p) 

𝛿𝑖𝑛𝑗
=  ∑ 𝛿2𝑘𝑤𝑗𝑘

𝑚
𝑘=1  ….......... (2.13) 

𝛿1𝑗 = 𝛿𝑖𝑛𝑗
 𝑓′(𝑧𝑖𝑛𝑗) 1 − (𝑧𝑖𝑛𝑗) 

................................................. (2.14) 

𝜑1𝑖𝑗 = 𝛿1𝑗𝑥𝑗 …...................... (2.15) 

𝛽1𝑗= 𝛿1𝑗…..........................(2.16) 

Kemudian hitung koreksi bobot (yang 

nantinya digunakan untuk 

memperbaiki nilai 𝑉𝑖𝑗 yaitu :  

∆𝑉𝑖𝑗 = 𝜑1𝑖𝑗 ………………......(2.17) 

hitung juga koreksi bias (yang 

nantinya digunakan untuk 

memperbaiki 𝑏1𝑗) : 

𝛥𝑏1𝑗 =  𝛽1𝑗………………......(2.18) 

8. Membentuk matrik jacobian J(x). X 

merupakan matriks yang berisi nilai 

bobot dan bias dari keseluruhan 

jaringan. 

𝑗 [𝜑111 …  𝜑1𝑛𝑝𝛽11 … 𝛽1𝑝𝜑211 … 𝜑2𝑝𝑚𝛽21 … 𝛽2𝑚] 

…..............................................(2.19) 

9. Menghitung bobot baru 

𝑤𝑏𝑎𝑟𝑢 =  𝑤𝑙𝑎𝑚𝑎 − [𝐽𝑇𝑗 + µ 𝐼]−𝐽𝑇𝑒 
…..............................................(2.20) 

10. Menghitung MSE 

Jika MSEbaru <= MSElama, maka 

- 𝜇 =
𝜇

𝛽
,..................................... (2.21) 

- 𝑒𝑝𝑜𝑐ℎ = 𝑒𝑝𝑜𝑐ℎ + 1 

- Kembali ke langkah 3 

Jika MSEbaru>MSElama, maka 

- 𝜇 = 𝜇 ∗ 𝛽 …........................ (2.22) 

- Kembali ke langkah 9 

11. Proses pelatihan berhenti jika epoch = 

epoch maksimal atau error = target 

error. 

4. Inisialisasi bobot awal dengan 

metode Nguyen-Widrow 

 

Yudhi dan M.Rhifky (2014), Nguyen 

Widrow adalah sebuah algoritma yang 

digunakan untuk inisialisasi bobot pada 

jaringan syaraf tiruan. Algoritma 

inisialisasi Nguyen Widrow adalah 

sebagai berikut: 

a. Set: 

N = jumlah unit input 

P = jumlah unit tersembunyi 

β = faktor skala =0.7(p)1/n = 0.7 √𝑝𝑛
 

b. Untuk setiap unit tersembunyi 

(j=1,...,p). Lakukan tahap (c)-(f) 

c. Untuk i=1,...,n (semua unit input), 

𝑣𝑖𝑗(𝑜𝑙𝑑) = bilangan acak antara -0,5 

dan 0,5 

d. Hitung nilai ‖𝑣𝑗(𝑜𝑙𝑑)‖ 

Dimana  

‖𝑣𝑗‖ = √(𝑣𝑖𝑗)2 + (𝑣2𝑗)2 + … (𝑣𝑛𝑗)2  

..................................................(2.23) 

e. Inisialisasi ulang bobot-bobot dari 

unit input (i=1,...,n) 

f. Bias yang dipakai sebagai inisialisasi: 

𝑣0𝑗 =bilangan acak antara –β dan β. 

 

5. Normalisasi dan Denormalisasi 

Data 

a. Normalisasi Data 

 

Normalisasi data merupakan 

sebuah teknik untuk mengorganisasikan 

data ke dalam tabel-tabel untuk 

memenuhi kebutuhan pemakai di dalam 

suatu ogranisasi. Data-data yang ada 

dilakukan normalisasi dengan membagi 

nilai data tersebut dengan nilai range data 

(nilai data maksimum- nilai data 

minimum). Adapun rumus untuk 



melakukan normalisasi data adalah 

sebagai berikut : (Hidayat, 2012) 

 𝑋𝑛 =  
𝑋0− 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥− 𝑋𝑚𝑖𝑛
 ….................... (2.24) 

 

Dimana : 

𝑋𝑛  = nilai data normal 

𝑋0  = nilai data aktual 

𝑋𝑚𝑖𝑛 =nilai minimum data aktual 

keseluruhan 

𝑋𝑚𝑎𝑥 = nilai maksimum data aktual 

keseluruhan 

 

b. Denormalisasi Data 

 

Denormalisasi merupakan proses 

mengembalikan data kedalam bentuk 

awal sebelum normalisasi. Adapun  

rumus denormalisasi adalah sebagai 

berikut : (Hidayat, 2012) 

𝑋 =  𝑋𝑝(𝑚𝑎𝑥𝑋𝑝 − 𝑚𝑖𝑛𝑋𝑝) + 𝑚𝑖𝑛𝑋𝑝 

..........................................(2.25) 

 

Dimana : 

𝑋 = nilai data normal 

𝑋𝑝 = data hasil output 

𝑚𝑖𝑛𝑋𝑝 = data minimum  

𝑚𝑎𝑥𝑋𝑝 = data maksimum  

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 lokasi dan objek penelitian ini 

dilakukan di SMK Negeri 4 

Tanjungpinang. Metode pengembangan 

sistem ini, menggunakan model  

Sekuensial Linier  yang dikembangkan 

oleh Roger S. Pressman. Adapun tahapan 

dalam pengembangan proses ini adalah 

sebagai berikut:  

 

 

Gambar 1 Metode Pengembangan Sistem 

Adapun teknik pengumpulan data 

yang dilakukan adalah dimulai dari studi 

literatur baik dari buku, internet, dan 

mewawancari langsung kepada 

responden mengenai faktor kelulusan 

siswa. 

 

IV.  PERANCANGAN DAN 

IMPLEMENTASI 

 Pada bab ini akan dijelaskan 

mengenai kebutuhan data beserta proses 

perancangan sistem perangkat lunak 

yang akan dibangun. Dimulai dari 

merancang sistem, analisa perancangan 

sistem, perancangan basis data, 

perancangan antarmuka, implementasi 

serta pengujian sistem yang dibangun. 

 

A. Perancangan Sistem 

Tahapan perancangan sistem ini 

digunakan untuk mendeskripsikan 

kinerja sistem. Pada tahapan ini akan 

dijabarkan mengenai alur kerja sistem 

yang digunakan untuk proses pelatihan 

data serta proses prediksi nilai uas siswa 

menggunakan algoritma  Levenberg 
Marquardt 

B. Analisa Perancangan Sistem 

Dalam proses analisa perancangan ini 

akan dibahas mengenai pengolahan data 

dari proses pelatihan data nilai siswa 

hingga memprediksi nilai uas siswa. 

Maka, perlu dibuatkan sebuah flowchart 

diagram untuk menggambarkan 

rancangan system yang akan dibangun. 

Diantaranya adalah flowchart pelatihan 

JST Levenberg Marquardt dan flowchart 

prediksi nilai uas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analysis desig

n 
code test 



1. Flowchart Pelatihan JST Levenberg 

Marquardt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Flowchart pelatihan JST 

Levenberg Marquardt 

2. Flowchart Prediksi Data JST 

Levenberg Marquardt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Flowchart Prediksi Data JST 

Levenberg Marquadrt 

 

 

 



V. ANALISA DAN PEMBAHASAN 

A. Proses Training dengan parameter 

JST Levenberg Marquardt 

Pada  proses training,   data yang 

digunakan  sebanyak  283 data nilai siswa 

pada tahun 2013 – 2014. Data  akan di 

training menggunakan algoritma 

pelatihan Levenberg Marquardt, dari 

proses training akan menghasilkan  nilai  

Mean Squared Error (MSE). Berikut  

hasil parameter terbaik pada proses 

pelatihan.  

 

Tabel 1 Parameter Pelatihan Terbaik 1 

B. Hasil Prediksi 

a. Hasil prediksi matapelajaran 

bahasa Inggris 

Berikut hasil prediksi pada 

matapelajaran bahasa Inggris dapat 

dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2 Hasil Prediksi Nilai Uas Siswa 

matapelajaran bahasa Inggris 

 

No Nilai 

Uas 

Asli 

Nilai Uas 

Prediksi 

MSE 

1 76 76  

 

 

 

0,03879 

2 77 76 

3 76 74 

4 77 75 

5 78 74 

..... ....... ...... 

139 80 76 

Berdasarkan tabel hasil prediksi 

tersebut, selanjutnya akan digambarkan 

grafik perbandingan nilai uas asli 

dengan nilai uas hasil prediksi. Grafik 

dapat dilihat pada gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Grafik hasil Prediksi 

Matapelajaran bahasa Inggris 

 

b. Hasil prediksi matapelajaran 

bahasa Indonesia 

Berikut hasil prediksi pada 

matapelajaran bahasa Indonesia dapat 

dilihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3 Hasil Prediksi Nilai Uas Siswa 

matapelajaran bahasa Indonesia. 

No 
Nilai Uas 

Asli 

Nilai 

Uas 

Prediksi 

MSE 

1 79 79  

 

 

0,01115 

 

2 76 78 

3 75 77 

4 76 79 

5 82 78 

...... 
.......... .......... 

139 78 78 

 

Berdasarkan tabel hasil prediksi 

tersebut, selanjutnya akan digambarkan 

grafik perbandingan nilai uas asli 

Mapel 
Parameter 

Lm 

Faktor 

Beta 

Hidden 

Layer 

Bahasa 

Inggris 

0,1 0,2 7 

Bahasa 

Indonesia 

0,10 0,02 10 

Matematika 0,5 0,01 7 

Produktif 0,2 0,1 7 



dengan nilai uas hasil prediksi. Grafik 

dapat dilihat pada gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Grafik hasil Prediksi 

Matapelajaran bahasa Indonesia 

 

c. Hasil prediksi matapelajaran 

Matematika 

Berikut hasil prediksi pada 

matapelajaran matematika dapat dilihat 

pada tabel 4. 

 

Tabel 4 Hasil Prediksi Nilai Uas Siswa 

matapelajaran bahasa Matematika. 

No 
Nilai 

Uas 

Asli 

Nilai 

Uas 

Prediksi 

MSE 

1 80 79  

 

 

 

0,03701 

2 80 82 

3 78 80 

4 74 80 

5 79 81 

...... 
.......... .......... 

139 78 80 

 

Berdasarkan tabel hasil prediksi tersebut, 

selanjutnya akan digambarkan grafik 

perbandingan nilai uas asli dengan nilai 

uas hasil prediksi. Grafik dapat dilihat 

pada gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Grafik hasil Prediksi 

Matapelajaran matematika. 

 

d. Hasil prediksi matapelajaran 

produktif 

Berikut hasil prediksi pada 

matapelajaran matematika dapat dilihat 

pada tabel 5. 

 

Tabel 5 Hasil Prediksi Nilai Uas Siswa 

matapelajaran produktif. 

No 
Nilai 

Uas 

Asli 

Nilai 

Uas 

Prediksi 

MSE 

1 74 79  

 

 

 

0,06146 

2 83 81 

3 73 79 

4 75 79 

5 88 80 

...... 
.......... .......... 

139 83 78 

Berdasarkan tabel hasil prediksi tersebut, 

selanjutnya akan digambarkan grafik 

perbandingan nilai uas asli dengan nilai 

uas hasil prediksi. Grafik dapat dilihat 

pada gambar 7. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Grafik hasil Prediksi 

Matapelajaran produktif. 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Adapun kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini menunjukkan 

hasil prediksi nilai uas siswa 

dengan menggunakan algoritma 

Levenberg Marquardt didapat 

pola pelatihan dan 

menghasilkan prediksi dengan 

tingkat akurasi yang cukup baik. 

2. Dari hasil data testing yang telah 

diujikan dengan kombinasi 

parameter menunjukkan hasil 

prediksi dari parameter pelatihan 

terbaik pada matapelajaran Bahasa 

Inggris dengan parameter LM 0,1, 

faktor beta 0,2 dan hidden layer 7 

menghasilkan nilai MSE 0,03879, 

Bahasa Indonesia dengan 

parameter LM 0,10, faktor Beta 

0,02 dan hidden layer 10 

menghasilkan  nilai MSE 0,01115, 

Matematika dengan parameter Lm 

0,5, faktor Beta 0,01 jumlah 

hidden layer 7 dengan nilai MSE 

0,03701 dan matapelajaran 

Produktif menggunakan parameter 

LM 0,2, faktor Beta 0,1 dan hidden 

layer 7 menghasilkan nilai MSE 

sebesar 0,06146. 

3. Kombinasi parameter pelatihan 

terbaik yang dihasilkan bervariasi jika 

dikaitkan dengan nilai parameter LM 

dan faktor Beta untuk mencapai nilai 

MSE terkecil. Hal tersebut 

menandakan bahwa tidak ada 

patokan/pedoman pasti untuk 

mencapai nilai error terkecil dalam 

hal penggunaan parameter pelatihan. 

Semuanya harus melalui proses trial 

and error lewat serangkaian 

percobaan. 

 

 Adapun saran penelitian kedepannya 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Diharapkan agar menambahkan 

parameter yang dapat mempengaruhi 

hasil nilai uas siswa agar prediksi 

yang dihasilkan semakin akurat. 

2. Diharapkan dapat menggunakan 

parameter pelatihan yang berbeda 

untuk mencapai MSE terkecil. 

3. Melakukan prediksi dengan algoritma 

lain atau menggunakan algoritma 

Modified Levenberg Marquardt untuk 

lebih meningkatkan hasil prediksi.   
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