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ABSTRAK 

 
Penggunaan sistem informasi di UN PGRI Kediri yang semakin banyak diikuti dengan 

semakin banyaknya jumlah data yang tersimpan. Salah satu jenis data yang tersimpan adalah data nilai 

akademik mahasiswa UN PGRI Kediri. Data nilai akademik yang tersimpan belum digunakan secara 

maksimal sehingga dalam penelitian ini akan dicari pola-pola menarik dari data nilai akademik 

mahasiswa Pendidikan Matematika UN PGRI Kediri. Di sinilah peran data mining untuk menemukan 

pola yang menarik dalam jumlah data yang besar tersebut. 

 Association Rule Mining sebagai salah satu teknik dalam data mining yang mempunyai tujuan 

untuk menemukan hubungan antara satu item dengan item yang lain dalam suatu kumpulan data. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan association rule mining pada data nilai mahasiswa Pendidikan 

Matematika UN PGRI Kediri menggunakan algoritma Apriori. Pola yang ditemukan berupa hubungan 

nilai dari suatu mata kuliah dengan nilai mata kuliah yang lain. 

Dari hasil pembahasan dan analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan 

algoritma apriori dalam menentukan kombinasi antar itemset dengan minimum support 60% dan 

minimum confidence 90% ditemukan 7 aturan asosiasi, dimana yang memiliki nilai support dan 

confidence tertinggi adalah jika mahasiswa di mata kuliah Analisis Numerik mendapatkan nilai B 

selanjutnya pada mata kuliah Struktur Aljabar mendapatkan nilai B juga dengan nilai support 66,31% 

dan nilai confidence 100%. Dengan demikian, jika terdapat mahasiswa dengan nilai B pada mata 

kuliah Analisis Numerik maka kemungkinan mendapatkan nilai B pada mata kuliah Struktur Aljabar 

adalah 100%. 

 

KATA KUNCI  : data mining, association rule mining, algoritma apriori, data akademik. 

 

I. LATAR BELAKANG 

Saat ini teknologi informasi 

berkembang begitu cepat sehingga 

kebutuhan terhadap informasi semakin 

meningkat. Sebuah data tidak akan bernilai 

apabila tidak dikelola dengan baik. Akan 

tetapi jika data yang tersedia tersebut 

berjumlah besar maka cara konvensional 

tidak lagi mampu untuk menganalisa data 

yang ada. Maka dari itu, dibutuhkan 

metode yang dapat menganalisis, 

meringkas, dan mengekstrak data untuk 

menjadi sebuah informasi yang berguna 

dan menggali potensi-potensi yang ada. 

Data mining merupakan suatu 

proses menggali nilai lebih yang ada pada 

suatu basis data dengan melihat pola-pola 

dari data sehingga menghasilkan informasi 

yang bermanfaat yang tidak dapat 

ditemukan secara manual. Data Mining 
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juga dikenal dengan nama Knowledge 

Discovery in Database (KDD). Jiawei Han 

dan M. Kamber (2006) mendefinisikan 

data mining sebagai proses mengekstraksi 

pola-pola yang menarik (implisit, tidak 

diketahui sebelumnya, dan berpotensi 

untuk dimanfaatkan) dari data yang 

berukuran besar. 

Semakin bertambah jumlah dan 

macam data maka bertambah juga 

tantangan untuk mengolahnya. Dalam hal 

ini data mining mempunyai peranan besar 

dalam mengolah dan mengekstraksi data.  

Asosiasi merupakan teknik dalam 

data mining yang sudah lama digunakan 

untuk menemukan perilaku konsumen dari 

database transaksi. Pendekatan ini 

termotivasi keinginan untuk menemukan 

hubungan atau korelasi antara barang-

barang yang dibeli dari sejumlah transaksi, 

sehingga juga dikenal dengan nama 

Market Basket Analysis. Manfaat dari 

asosiasi adalah menemukan hubungan-

hubungan antara elemen yang ada di 

database. Ada beberapa metode penemuan 

asosiasi yang sering digunakan antara lain 

algoritma Apriori, algoritma FP-Growth 

dan CT-PRO. 

Data mining sendiri telah banyak 

diaplikasikan dalam berbagai bidang 

seperti kesehatan, ekonomi, manajemen, 

bisnis, militer, dan pendidikan. 

Penggunaan sistem informasi sudah 

banyak di UN PGRI Kediri, sehingga data 

yang ada pun tumbuh dengan cepat. 

Database nilai mahasiswa menyimpan 

jumlah record setiap semesternya. Setiap 

record memberikan daftar nilai mata kuliah 

yang didapatkan oleh mahasiswa. 

Banyaknya data itu belum digunakan 

secara maksimal, sehingga perlu diolah 

untuk mendapatkan manfaat maksimal. 

Aplikasi data mining untuk data akademik 

telah dilakukan penelitian oleh Diah 

Pangastuti (2012). Penelitian yang 

dilakukan adalah membuat sistem 

rekomendasi bidang minat mahasiswa 

menggunakan Association Rule dengan 

algoritma Apriori. Data yang digunakan 

saat itu adalah data alumni ITS. Untuk itu 

dalam penelitian ini, data mining akan 

digunakan untuk menggali informasi yang 

belum diketahui dari database nilai 

mahasiswa Pendidikan Matematika UN 

PGRI Kediri menggunakan algoritma 

Apriori. Algoritma tersebut berfungsi 

membentuk kandidat kombinasi item yang 

mungkin, kemudian diuji apakah 

kombinasi tersebut memenuhi parameter 

minimum support dan minimum confidence 

yang merupakan nilai ambang yang 

diberikan oleh pengguna. Informasi 

berkaitan asosiasi antara nilai satu mata 

kuliah dengan mata kuliah yang lain dapat 

memberitahukan tingkat keberhasilan 
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ataupun ketidakberhasilan antar mata 

kuliah, dengan begitu pola yang ditemukan 

dapat digunakan sebagai rekomendasi 

dalam pengambilan keputusan. 

 

II. METODE 

A. Tahap Penelitian 

Adapun tahap-tahap yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan 

pengkajian tentang data mining,  

association rule mining dan algoritma 

Apriori. 

2. Pengumpulan Data dan Pra-

Pemrosesan Data 

Data yang didapatkan dari 

Prodi Pendidikan Matematika UN 

PGRI Kediri masih berupa data 

mentah. 

3. Analisis dan Konstruksi Program 

Pada tahap ini ditentukan 

variabel-variabel dan fungsi-fungsi 

yang dibutuhkan untuk memudahkan 

dalam pengaplikasian dengan 

algoritma Apriori. 

4. Aplikasi dengan Algoritma Apriori 

Pada tahap ini dilakukan proses 

penerapan aplikasi menggunakan 

algoritma Apriori. 

 

 

5. Pengujian dan evaluasi program 

Program yang telah selesai 

dibuat diuji untuk melihat apakah 

sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

6. Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah 

memutuskan hasil yang paling optimal 

dari proses penelitian dan merupakan 

langkah terakhir dari sebuah 

penelitian.  

B. Pengolahan Data (Sesuai Algoritma 

Apriori) 

Berikut tahap-tahap pengolahan 

data dalam algoritma apriori digambarkan 

dalam diagram alir. 

 

Gambar 1. Diagram Alir 

Algoritma Apriori 

Mulai 

Dapatkan semua item 

Dapatkan kandidat 

k-itemset 

Dapatkan k-itemset 

Dapatkan strong rules 

Analisis rules 

Selesai 

Periksa 

set = null 

Ya 

Tidak 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis 

menggunakan algoritma apriori untuk 

menemukan aturan asosiasi pola nilai mata 

kuliah dengan minimum support sebesar 

60% dan minimum confidence sebesar 

90%. Adapun urutan langkah-langkahnya 

sebagai berikut: 

Iterasi 1: 

Menghitung support dan menemukan 

itemset yang memenuhi minimum support 

untuk 1 itemset(k=1) 

Langkah : Menghitung support untuk 1 

itemset. Kemudian menentukan 

itemset yang memenuhi 

minimum support 60%, item 

yang tidak memenuhi 

dieliminasi atau dipangkas. 

Kemudian iterasi selanjutnya dengan 

langkah yang sama seperti iterasi 1. Jika 

tidak ada itemset yang memenuhi 

minimum support, maka iterasi dihentikan. 

Dari hasil analisis diperoleh aturan 

asosiasi mata kuliah sebagaimana tabel 

berikut. 

Tabel 1. Hasil Aturan Asosiasi 

( X  Y ) 

S
u

p
p
o
rt 

C
o
n

fid
en

ce 

AnalisaNumerik_B 

 

StukturAljabarI_B 

66,31% 100% 

TeoriBilangan_B+ 

 

MatematikaDiskrit_

B+ 

61,57% 100% 

MatematikaDiskrit_

B+  

TeoriBilangan_B+ 

61,57% 100% 

StukturAljabarI_B 

 

AnalisaNumerik_B 

66,31% 99,20% 

GeonalRuang_B+  

Pers.DeferensialI_B 
61,05% 98,30% 

Komp.Pemprograma

n_B  

GeonalDatar_B 

61,57% 95,88% 

Komp.Pemprograma

n_B  

Pen.Bid.Matematika

_B 

61,57% 95,88% 

B. Kesimpulan 

Dengan menggunakan algoritma 

apriori association rule mining untuk 

menemukan aturan asosiasi pada data nilai 

mahasiswa Pendidikan Matematika UN 

PGRI Kediri diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

1. Dengan penerapan algoritma apriori 

dalam menentukan kombinasi antar 

itemset dengan minimum support 60% 

dan minimum confidence 90% 

ditemukan 7 aturan asosiasi. 

2. Berdasarkan hasil aturan asosiasi yang 

diperoleh, maka yang memiliki nilai 

support dan confidence tertinggi 

adalah AnalisaNumerik_B  

StukturAljabarI_B dengan nilai 

support 66,31% dan nilai confidence 
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100%. Banyak mahasiswa pada 

semester akhir mendapatkan nilai B 

pada mata kuliah Struktur Aljabar I 

dengan latar belakang mendapatkan 

nilai B pada Analisa Numerik. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa mata 

kuliah Analisa Numerik memiliki 

peran penting sebagai salah satu faktor 

keberhasilan mahasiswa pendidikan 

matematika pada mata kuliah Stuktur 

Aljabar I dalam mencapai nilai yang 

maksimal pada perkuliahan 

berikutnya. 
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