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ABSTRAK 

 
 

Penerapan metode algoritma K-Means Cluster digunakan untuk proses pengelompokkan dan analisa 

data hasil ujian (post-test) siswa SMP Islam Al-Fath Pare yang dirancang secara online berdasarkan 

jawaban yang benar dan salah untuk dapat menghasilkan informasi evaluasi hasil belajar siswa sehingga 

kelemahan seorang siswa pada pokok materi tertentu dapat diketahui dengan cepat dan akurat, yang 

untuk selanjutnya dapat diberikan tindak lanjut (follow-up) berupa pemberian bimbingan tambahan pada 

materi yang lemah tersebut oleh guru pengajar. Dengan penerapan metode ini juga diharapkan dapat 

mengurangi limbah dan sampah kertas (paperless method), mengurangi beban guru dalam melakukan 

koreksi dan evaluasi hasil ujian, mengurangi biaya, waktu dan tenaga (efficient). Dari pembahasan hasil 

penelitian didapatkan bahwa perancangan sistem ujian online yang menerapkan metode K-Means 

Cluster telah sesuai dengan tujuan perancangan yaitu, hasil uji program sama dengan perhitungan K-

Means secara manual, sehingga penerapan metode K-Means Cluster ini efektif untuk mengelompokkan 

hasil ujian (post-test) siswa guna mendapatkan evaluasi hasil belajar. 

 
KATA KUNCI  : algoritma K-Means Cluster, hasil ujian (post-test), ujian online, evaluasi hasil belajar.   

 

 

I. LATAR BELAKANG 

ATM (Al-Fath Teaching Method) 

merupakan metode pembelajaran khusus 

yang dikembangkan di SMP Islam Al-

Fath Pare untuk membantu sekolah 

dalam penerapan, penyelenggaraan dan 

pengembangan kurikulum guna 

mencapai target lulusan yang berkualitas. 

Salah satu bentuknya adalah dengan 

dilaksanakannya ujian (post-test) setiap 

seminggu sekali yang bertujuan untuk 

memperoleh hasil evaluasi belajar 

berupa prestasi akademik siswa. Dengan 

demikian guru pembimbing dapat 

mengetahui materi apa saja yang belum 

dikuasai oleh masing-masing siswanya 

pada mata pelajaran yang diajarkan 

sebelumnya. Untuk selanjutnya 

pembimbingan yang lebih baik lagi 

kepada siswa dapat diberikan sebagai 

Simki-Techsain Vol. 01 No. 04 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX



 
 

Yuyun Novianti|13.01.03.02.0204        Simki.unpkediri.ac.id 
Fakultas Teknik|Teknik Informatika  ||3|| 
 

tindak lanjut, khususnya pada materi 

yang belum dipahami tersebut.  

Teknis ujian (post-test) di SMP Islam 

Al-Fath sebelumnya masih dilaksanakan 

secara manual, yaitu dengan 

menggunakan kertas ujian yang akhirnya 

membuat kertas-kertas hasil ujian (post-

test) semakin bertumpuk dan terbuang 

pecuma. Apalagi di sekolah ini ujian 

(post-test) dilakukan setiap seminggu 

sekali yang tentunya menghasilkan 

limbah dan sampah kertas yang terus 

bertambah. Ditambah lagi dengan 

bertambahnya beban guru yang harus 

melakukan koreksi dan mengevaluasi 

hasil belajar siswa dari hasil ujian  

tersebut yang kemudian dilanjutkan 

dengan memberikan tindak lanjut 

(follow-up) dari hasil evaluasi tersebut. 

Pada akhirnya pelaksanaan ujian (post-

test) ini selain menghasilkan limbah dan 

sampah kertas juga mengakibatkan guru 

kewalahan dalam mengoreksi dan 

mengevaluasi hasil ujian (post-test) 

siswanya sehingga boros tenaga, waktu, 

dan biaya.  

Permasalahan lain dalam hal 

melakukan evaluasi belajar adalah 

bagaimana mengelompokkan data 

berdasarkan jawaban yang salah dan 

jawaban yang benar, sehingga 

kelemahan seorang siswa dalam pokok 

materi pelajaran tertentu dapat diketahui. 

Setelah itu, barulah guru mengambil 

tindak lanjut dengan memberi bimbingan 

tambahan materi pelajaran kepada siswa 

yang bersangkutan. Dengan demikian 

tingkat pemahaman siswa terhadap 

keseluruhan materi dapat dicapai dan 

kecerdasan setiap siswa ditingkatkan 

secara menyeluruh (holistic). Seorang 

guru yang melakukan evaluasi dituntut 

untuk benar-benar teliti dalam 

melakukan pengelompokan dari setiap 

hasil evaluasi siswa. Namun tentunya 

bisa saja seorang guru dapat melakukan 

kesalahan selama proses koreksi dan 

evaluasi yang mungkin disebabkan 

karena berbagai faktor, seperti:  

kelelahan, kurang konsentrasi dan lain 

sebagainya, sehingga dapat 

mengakibatkan kurang akuratnya hasil 

evaluasi. 

Untuk mendapatkan solusi dari 

beberapa permasalahan yang sudah 

dijabarkan di atas dalam kaitannya 

kegiatan evaluasi hasil ujian (post-test) 

sampai dengan pengelompokan hasilnya, 

maka penulis bermaksud untuk 

menggunakan dan menerapkan metode 

K-Means Cluster untuk 

mengelompokkan data hasil ujian 

berdasarkan jawaban yang benar dan 

jawaban yang salah yang mana data yang 

diolah merupakan data hasil ujian siswa 

pada SMP Islam Al-Fath Pare yang 
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dilaksanakan secara online. Dengan 

penggunaan metode K-Means Clustering 

dalam penelitian ini diharapkan proses 

dalam mengelompokkan dan 

menganalisa soal ujian dapat 

menghasilkan informasi evaluasi hasil 

belajar siswa yang cepat dan akurat. 

Selain itu dengan pelaksanaan ujian 

(post-test) yang dilakukan secara online 

(paperless), maka limbah dan sampah 

kertas dapat dihindari.  

Penggunaan metode K-Means telah 

banyak dilakukan dalam berbagai studi 

kasus pada penelitian-penelitian 

sebelumnya. Ong, Oscar Johan (2013) 

[3] menggunakan K-Means Clustering 

untuk menentukan strategi marketing 

President University untuk memprediksi 

strategi pemasaran jurusan di President 

University yang dilakukan di kota-kota di 

Indonesia.  Suryana, Nana (2011) [2]  

juga menggunakan metode statistik K-

Means Clustering pada analisis 

peruntukan lahan usaha tambang 

berbasis Sistem Informasi Geografi 

(SIG) dalam upaya menentukan 

peruntukan lahan sebagai lahan usaha 

tambang. Inti dari penelitian ini adalah 

pengelompokan objek-objek 

berdasarkan karakteristik yang 

dimilikinya dan pengelompokan 

dilakukan terhadap data a-spasial yang 

merupakan keluaran atau hasil analisis 

spasial dengan teknik SIG. Selain itu, K-

Means juga diterapkan untuk clustering 

produk online-shop, dalam penelitian ini 

pengelompokan digunakan untuk 

menentukan stok barang yaitu 

mengelompokkan produk menjadi 

kategori jumlah stok banyak, sedang, dan 

sedikit berdasarkan transaksi penjualan.  

Menurut Eko Prasetyo (2014: 189) 

[4] Clustering dimaknai sebagai berikut 

ini :  

Clustering merupakan pekerjaan yang 

memisahkan data/vector ke dalam 

sejumlah kelompok (cluster) menurut 

karakteristinya masing-masing. Data-

data yang mempunyai kemiripan 

karakteristik akan berkumpul dalam 

cluster yang sama, dan data-data dengan 

karakteristik berbeda akan terpisah 

dalam cluster yang berbeda.  

K-Means merupakan algoritma 

pengelompokan iteratif yang melakukan 

partisi set data ke dalam sejumlah K 

cluster yang sudah ditetapkan diawal. 

Penulis memilih algorima K-Means 

dalam pengelompokan data karena 

algoritma ini sederhana untuk 

diimplementasikan dan dijalankan, 

relatif cepat, mudah beradaptasi dan 

umum penggunaannya dalam praktek.  
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Dari beberapa uraian di atas 

menjadikan penulis tertarik untuk 

membuat suatu sistem “Implementasi K-

Means Clustering Algorithm untuk 

Analisa Soal Ujian Online pada SMP 

Islam Al-Fath Pare” yang dapat 

membantu proses penilaian prestasi 

akademik serta hasil evaluasi belajar 

siswa sehingga dapat membantu 

pengajar/guru untuk mengetahui materi-

materi apa saja yang belum dimengerti 

oleh siswa serta menghasilkan informasi 

yang lebih lengkap dan berharga untuk 

pengembangan akademik siswa.  

 

II. METODE 

Metode K-means adalah merupakan 

algoritma pengelompokan iteratif yang 

melakukan partisi set data ke dalam 

sejumlah K cluster yang sudah 

ditetapkan di awal. Algoritma K-means 

sederhana untuk diimplementasikan dan 

dijalankan, relatif cepat, mudah 

beradaptasi, umum penggunaannya 

dalam praktek (Wu dan Kumar, 2009). 

[5] 

Menurut Agusta Yudi (2007) [1], 

langkah-langkah algoritma K-means 

adalah sebagai berikut: 

1) Tentukan K. 

2) Pilih K, sebagai pusat cluster awal. 

3) Untuk langkah ke-3 ini lakukan: 

a) Untuk setiap data, tentukan pusat 

cluster terdekat dan tetapkan data 

tersebut sebagai cluster anggota 

dari cluster terdekat pusat 

clusternya. Dengan 

menggunakan rumus Euclidian 

Distance. 

         D(xj,cj)  = √∑     (𝑥𝑗 − 𝑐𝑗)
𝑛

𝑗=1
  

b) Hitung BCV (Between Cluster 

Variation) = Jarak antar cluster. 

c) Hitung WCV (Within Cluster 

Variation) = Jarak antara anggota 

dalam cluster. 

d) Rasio = BCV/WCV. 

e) Bandingkan rasio tersebut 

dengan rasio sebelumnya jika 

sudah ada, jika rasio tersebut 

nilainya semakin besar maka 

lanjutkan ke langkah ke-f, namun 

jika tidak hentikan prosesnya. 

f) Perbaharui pusat-pusat cluster 

(berdasarkan cluster yang didapat 

dari langkah ke-3) dan kembalilah 

kelangkah ke-3. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Halaman Login 

Halaman login digunakan untuk 

mengisi data username dan password. 

Simki-Techsain Vol. 01 No. 04 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 
 

Yuyun Novianti | 13.1.03.02.0204 
Teknik - Informatika 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 6|| 

 
 
 

 

Setelah login user dapat menggunakan 

hak aksesnya. Tampilan halaman utama 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1: Halaman Login 

Halaman Data User 

Halaman data user digunakan admin 

untuk mengelola (Tambah, Edit, Ubah, 

Hapus)  data user yang disimpan dalam 

database. Tampilan halaman data user 

dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

Gambar 2: Halaman Data User 

Halaman Data Guru 

Halaman data guru digunakan admin 

untuk mengelola (Tambah, Edit, Ubah, 

Hapus)  data guru yang disimpan dalam 

database. Tampilan halaman data guru 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3: Halaman Data Guru 

Halaman Data Siswa 

Halaman data siswa digunakan 

admin untuk mengelola (Tambah, Edit, 

Ubah, Hapus)  data siswa yang disimpan 

dalam database.  

 

Gambar 4: Halaman Data Siswa 

Halaman Data Kelas 

Halaman data kelas digunakan admin 
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untuk mengelola (Tambah, Edit, Ubah, 

Hapus)  data kelas yang disimpan dalam 

database. Tampilan halaman data kelas 

dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 5: Halaman Data Kelas 

Halaman Data Pelajaran 

Halaman data pelajaran digunakan 

admin untuk mengelola (Tambah, Edit, 

Ubah, Hapus)  data pelajaran yang 

disimpan dalam database. Tampilan 

halaman dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6: Halaman Data Pelajaran 

Halaman Data Soal 

Halaman data soal digunakan admin 

untuk mengelola (Tambah, Edit, Ubah, 

Hapus)  data soal yang disimpan dalam 

database. Tampilan halaman data soal 

dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 7: Halaman Data Soal 

Halaman Data Materi 

Halaman data materi digunakan 

admin untuk mengelola (Tambah, Edit, 

Ubah, Hapus)  data materi yang disimpan 

dalam database. Tampilan halaman data 

materi dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

Gambar 8: Halaman Data Materi 

Halaman Data Proyek Ujian 

Halaman data proyek ujian 
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digunakan admin untuk mengelola 

(Tambah, Edit, Ubah, Hapus)  data 

proyek ujian. Tampilan halaman data 

proyek ujian dapat dilihat pada Gambar 

9.

Gambar 9: Halaman Data Proyek Ujian 

Halaman Ujian 

Halaman ujian digunakan siswa 

untuk memasukkan jawaban ujian yang 

disimpan dalam database. 

  

Gambar 10: Halaman Ujian 

Halaman Hasil Ujian 

Halaman hasil ujian adalah halaman 

yang digunakan siswa dan guru untuk 

melihat hasil ujian. Tampilan halaman 

ujian dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

 

Gambar 11: Halaman Hasil Ujian  

Halaman Cluster 

Halaman cluster adalah halaman 

yang digunakan guru untuk  

mengevaluasi hasil belajar siswa, guru 

dapat melihat kelemahan siswa pada 

materi tertentu berdasarkan hasil cluster. 

Perhitungan cluster dilakukan 

berdasarkan soal dengan jawaban yang 

benar dan jawaban yang salah. Tampilan 

halaman nilai ujian dapat dilihat pada 

Gambar 12. 
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Gambar 12: Halaman Cluster  

Halaman Nilai Ujian 

Halaman nilai ujian digunakan guru, 

siswa, dan kepala sekolah untuk melihat  

nilai hasil ujian. Tampilan halaman nilai 

ujian dapat dilihat pada Gambar 13. 

 

Gambar 13: Halaman Nilai Ujian Guru 

Berdasarkan permasalahan yang telah 

dibahas dan diselesaikan dalam 

penelitian ini, maka dihasilkan beberapa 

kesimpulan: 

1. Perancangan dan pembangunan 

sistem ujian online ini dapat 

terlaksanakan dengan baik. Sehingga 

siswa dapat melakukan ujian secara 

online serta mendapatkan nilai hasil 

ujian online dengan mudah dan 

cepat, dan guru dapat langsung 

memperoleh hasil evaluasi belajar 

yaitu mengetahui kelemahan dan 

kekurangan siswa pada materi apa. 

2. Kendala yang sering terjadi adalah 

banyaknya biaya, waktu dan tenaga 

yang terbuang  untuk mempersiapkan 

serta mengevaluasi hasil belajar 

siswa, sehingga menyulitkan seorang 

guru yang sedang bertugas. 

Implementasi metode K-Means 

Clustering pada sistem ini dapat 

menghasilkan informasi tentang 

evaluasi hasil belajar siswa dengan 

cepat dan akurat, sehingga 

mempermudah pekerjaan seorang 

guru. 
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