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Abstrak
Minat baca masyarakat Indonesia pada saat sekarang ini masih tergolong sangat
rendah dikarenakan masyarakat Indonesia belum menempatkan buku sebagai kebutuhan
setelah pangan, sandang, papan. Masyarakat Indonesia masih dalam budaya melihat bukan
budaya baca. Dengan membaca buku, wawasan pengetahuan menjadi bertambah. Banyak
informasi dan pengetahuan yang akan didapatkan dari membacabuku. Tujuan dari penelitian
ini adalah merancang suatu aplikasi untuk mengelompokkan siswa SMKN 1 Boyolangu
berdasarkan kunjungan ke perpustakaan dan minat baca menggunakan metode klasifikasi KMeans.
Penelitian ini menggunakan metode Clustering K-Means dengan memperhitungkan
titik pusat yang di pilih dengan data training, setelah cluster menemukan nilai yang sama
perhitungan berhenti yaitu hasil dari algoritma dari metode .
Hasil dari pengelompokan minat baca ini adalah dapat membantu pihak perpustakaan
atau sekolah mengetahui seberapa banyak minat baca siswanya yang aktif ke perpustakaan
dalam waktu satu bulan. Sistem pengelompokan ini dapat dilengkapi dengan menggunakan
metode-metode klasifikasi yang lain yang lebih cocok diterapkan dalam menentukan suatu
pengelompokan minat baca.
Kata kunci : Pengelompokan Minat Baca, Metode K-MEANS
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Di Lingkungan sekolah, perpustakaan

A. PENDAHULUAN
Minat baca masyarakat Indonesia pada

merupakan salah satu unsur penunjang

saat sekarang ini masih tergolong sangat

bagi siswa dalam mencari ilmu, sehingga

rendah dikarenakan masyarakat Indonesia

perpustakaan dalam sistem pendidikan

belum

sebagai

mempunyai peranan yang strategis, yaitu

kebutuhan setelah pangan , sandang, papan.

mencerdaskan kehidupan bangsa. namun

Masyarakat Indonesia masih dalam budaya

kurangnya sistem komputerisasi membuat

melihat

perpustakaan

menempatkan

bukan

buku

budaya

baca.

Dengan

masih

kurang

efektif

membaca buku, wawasan pengetahuan

sehingga di perpustakaan tersebut tidak

menjadi bertambah. Banyak informasi dan

mengetahui seberapa banyak siswa yang

pengetahuan yang akan didapatkan dari

mempunyai minat baca tinggi dan rendah

membaca.

dalam kunjungannya ke perpustakaan. K-

Keberhasilan

dalam

Means merupakan salah satu metode data

pendidikannya bisa diukur dari seberapa

clustering non hirarki yang berusaha

luas wawasan yang dimiliki, yang bisa

mempartisi data yang ada ke dalam bentuk

diuraikan menjadi sebuah nilai. Tinggi

satu atau lebih cluster/kelompok. Metode

rendahnya nilai siswa dapat dipengaruhi

ini

oleh beberapa faktor. Fakto tersebut antara

cluster/kelompok

lain faktor aktivitas akademik, faktor

memiliki

fasilitas penunjang dan faktor lingkungan.

dikelompokkan ke dalam satu cluster yang

Faktor aktifitas akademik meliputi alokasi

sama. Dengan metode K-Means akan

waktu

dilakukan

belajar,

siswa

waktu

aktifitas

mempartisi

data

ke

sehingga

dalam

data

karakteristik

yang
sama

pengelompokan

siswa

ekstrakurikuler, jumlah buku pegangan

berdasarkan minat baca dan kunjungan ke

yang dimiliki dan jumlah matapelajaran

perpustakaan. Tujuan dari penelitian ini

yang telah ditempuh. Faktor penunjang

adalah merancang suatu aplikasi untuk

akademik meliputi kunjungan siswa ke

mengelompokkan

perpustakaan. Faktor lingkungan tempat

Boyolangu berdasarkan kunjungan ke

tinggal meliputi jarak tempat tinggal ke

perpustakaan

dan

sekolah dan lama perjalanan dari lokasi

menggunakan

metode

tempat tinggal ke sekolah.

Means.
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B.

f.

METODE
pengelompokan

data

ke

dilakukan

algoritma dari metode pengelompokan
secara partisi (sekatan). Untuk mengukur
ketidak miripan pada data multi atribut
digunakan kuantitas jatarak (distance)(
Arief

Rahman

Susanto,

2012)berikut

penjelasan lebih lanjut mengenai K-Mean:

a. Tentukan jumlah cluster yang akan

b. Membangkitkan centroid (titik pusat)

2.

Kelebihan dan Kekurangan K-Means
Algoritma

K-Means

memiliki

kelebihan sebagai berikut:
a. Kemudahan dalam implementasi.
b.

Pengelompokan

lebih

cepat

daripada Clustering lainnya.
c. Kompleksitas waktu linear.
d. Posibilitas yang tinggi untuk

e. mampu dikombinasikan dengan

mengatasi

outiler

noise

atau

uninterested background.

awal secara acak.
Menghitung jarak setiap data ke
masing-masing

titik
rumus

pusat
Euclidean

Distance: D = √(𝑀1𝑥 − 𝐶1𝑥)2 + (𝑀1𝑦

d. Mengelompokkan

3. Kekurangan K-Means
a. Dapat mengalami masalah ketika
mengelompokan

data

yang

mengandung outlier
b. sensitif dalam penentuan titik awal

− 𝐶1𝑦)2.............. (1)
setiap

data

berdasarkan jarak terdekat antara setiap
data dengan centroidnya.
e.

dengan

komputasi tambahan untuk

dibentuk.

menggunakan

baru

jika

menentukan centroid yang tepat.

1. Algoritma K-Means

c.

centroid

centroidsebelumnya tidak sama.

karakteristik data). Karakteristik masing-

pelabelan kelompok K-Means merupakan

masing-masing

centroid

berdasarkan homogenetis data (kesamaan

masing data diketahui untuk melakukan

Kembali menghitung jarak setiapdata

Menentukan posisi centroid baru dari

cluster.
c. sulit mencapi optinum global
d. hanya bisa digunakan untuk atribut
bernilai numeric

perhitungan nilai rata-rata dari datadata yang ada pada centroidyang sama
menggunakan rumus:
Ck = (1/𝑛𝑘 )Σ𝑑𝑖 ....................(2)

XAMPP
XAMPP adalah sebuah software
webserver apache yang didalamnya
sudah tersedia database server MySQL
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dan dapat mendukung pemrograman
PHP.XAMPP

merupakan

software

Gambar 5.1 flowchart diagram

yang mudah digunakan, gratis dan
mendukung instalasi di Linux dan
Windows.Keuntungan lainnya adalah
cuma menginstal satu

kali sudah

tersedia Apache Web Server, MySQL
Database Server, PHP Support (PHP 4
dan PHP 5) dan beberapa module
lainnya (Zuliarso, 2012).

C. HASIL DAN KESIMPULAN
Untuk memulai aplikasi harus
menginstal aplikasi xampp, setelah itu
folder program disimpan dalam folder
htdocs. Pertama yang harus dilakukan
dengan membuka web browser favorit
anda, umumnya dapat menggunakan

1. Perancangan Flowchart Diagram
Pada tahap proses pengolahan data
sistem, dibutuhkan sebuah perancangan
sistem yang direpresentasikan dalam bentuk
flowchart diagram untuk membantu dalam
membangun aplikasi ini. Berikut adalah
flowchart diagram dari proses pengolahan
data pada sistem :

Mozilla
Explorer,

Firefox

maupun

pada

Internet

browser

http://localhost/perpus

ini

ketik
untuk

menuju halaman utama.
1. Menu yang pertama kali muncul
adalah menu home. Gambar bisa
dilihat pada gambar 1
Gambar 1 Menu home

2. Setelah masuk home, user bias
melihat

data

memproses

kunjungan
countnya

dan
untuk

dijadikan nilai kunjungan. Tampilan
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halaman data kunjung seperti pada
gambar 2

Gambar 4 data proses
Gambar 2 menu data kunjungan

3. Setelah memproses data kunjungan
user bisa lihat di halaman data
training. Halaman data training

5. Setelah

user

memproses

hasil

cluster muncul pada halaman hasil
clustering seperti gambar 5

seperti gambar 3

Gambar 3 data tranning

4. Setelah data yang discount selesai
maka akan di proses di menu proses
dengan menekan tombol proses
seperti pada gambar 4
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Gambar 5 data hasil

6. Setelah melihat hasil dari proses
pengelompokan minat baca, user
bisa mencetak hasil dari proses
tersebut seperti pada gambar 6
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Andri, S. Perancangan Aplikasi K-MEAN
Untuk

Mengelompokkan

Mahasiswa STIMIK ELRAHMA
Yogyakarta, 2007. Jurnal STIMIK
EL

RAHMA,.Tersedia:

http://jurnal.stmikelrahma.ac.id/as
sets/file/Andri%20Syafrianto_stmi
kelrahma.pdf Diunduh tanggal 26

Gambar 6 tampilan print

oktober 2016
KESIMPULAN
Arief Rahman Susanto. Sistem Pendukung
Berdasarkan penelitian yang dilakukan,
dapat
KMeans

disimpulkan

bahwa

algoritma

bisa

digunakan

untuk

mengelompokkan mahasiswa berdasarkan
kunjungan ke perpustakaan dalam satu
minggu. Dari data yang dilatih, didapatkan
3 kelompok yaitu

Keputusan

Pengadaan

Buku

Perpustakaan STIKOM Surabaya
Menggunakan Metode Kmeans
Clustering.

2012.

Stikom

Institutional Repositories. URL:
http://sir.stikom.edu/10/,
tanggal

25

diakses

November

2014.

Stikom Institutional Repositories.
1. kelompok

cluster

1

merupakan

2012

kelompok yang paling tinggi minat
bacanya dengan jumlah 15 orang
2. kelompok
kelompok

cluster
yang

2

merupakan

standart

minat

bacanya dengan jumlah 57 orang
3. kelompok cluster 3

Zuliarso, H. F. 2012. Rancang Bangun
Sistem Perpustakaan untuk Jurnal
Elektronik.

Fakultas

Teknologi

Informasi, Universitas Stikubank

merupakan

kelompok yang rendah minat bacanya
dengan jumlah 0 orang
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