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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Analisis kelompok adalah sebuah teknik multivariat yang memiliki 

tujuan utama untuk mengklasifikasi objek-objek berdasarkan karakteristik yang 

dimiliki. Analisis kelompok mengklasifikasi individu-individu atau objek-objek 

dalam kelompok-kelompok sehingga objek-objek yang berada dalam satu 

kelompok yang sama serupa dan objek-objek yang berada dalam kelompok yang 

berbeda memiliki karakteristik berbeda. Dapat dikatakan analisis kelompok 

bertujuan untuk memaksimalkan homogenitas objek dalam kelompok sekaligus 

memaksimalkan heterogenitas antarkelompok. Dalam analisis kelompok dikenal 

dua metode pengelompokan, yaitu metode hierarki dan metode nonhierarki. 

Metode  hierarki terbagi atas dua bagian, yaitu agglomerative method (metode 

penyatuan) dan divisive method (metode  pemisahan). Dalam metode penyatuan 

dikenal beberapa metode, yaitu metode linkage, metode variance, dan metode 

centroid, dimana metode linkage terdiri dari metode single linkage, complete 

linkage, dan average linkage. Pada metode variance terdiri dari metode Ward. 

Setelah dilakukan pemilihan metode yang digunakan untuk membentuk kelompok 

dan diperoleh hasil pengelompokan, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk 

memperoleh jumlah kelompok optimal dan metode terbaik dengan menggunakan 

indeks validitas. 

Penelitian mengenai analisis kelompok dan indeks validitas telah banyak 

dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan untuk mengelompokkan data 
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pembangunan manusia Jawa Timur dari tahun 2007 sampai tahun 2011 dengan 

tiga variabel penelitian  (Indriani & Abadyo, 2013). Penelitian tersebut 

menggunakan metode single linkage dan complete linkage, dan indeks validitas 

silhoutte. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode single linkage merupakan 

metode yang lebih baik dalam penentuan jumlah kelompok optimal dibandingkan 

complete linkage. 

Penelitian lain dilakukan menggunakan sepuluh data sekunder dengan 

berbagai jumlah pengamatan dan peubah. Proses pengelompokan menggunakan 

metode single linkage, complete linkage, average linkage dan ward’s, serta indeks 

validitas Cluster Tightness Measure (CTM) yang digunakan untuk menentukan 

metode terbaik. Dari penelitian tersebut diperoleh metode average sebagai metode 

terbaik ditunjukkan dengan nilai CTM minimum (Maylana, 2014).  

Selain itu, terdapat penelitian menggunakan metode K-means dan indeks 

validitas Davies Bouldin yang diimplementasikan pada data sekuens DNA untuk 

mengenali suatu spesies dan membedakan spesies yang satu dengan yang lainnya 

berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki  (Sinurat, 2014). Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan nilai pengelompokan terbaik dicapai oleh pengelompokan dengan 

tiga kelompok.  

Terdapat penelitian lainnya yang bertujuan untuk mengelompokkan 

daerah berdasarkan indikator ketahanan pangan (Khaira, 2012). Penelitian 

tersebut menggunakan algoritme Self Organizing Maps (SOM), K-means, dan 

algoritme S-K yang merupakan kombinasi dari SOM dan K-means, serta indeks 

Davies Bouldin. Nilai indeks Davies Bouldin menunjukkan bahwa algoritme S-K 
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memiliki nilai minimal yang berarti algoritme S-K memberikan hasil 

pengelompokan terbaik. 

Selain beberapa penelitian di atas, analisis kelompok juga dapat 

digunakan untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia guna penyetaraan 

capaian pendidikan semua wilayah di Indonesia. Pemerintah perlu mengetahui 

tingkat partisipasi pendidikan di setiap provinsi di Indonesia. Berdasarkan 

peringkat pendidikan dunia atau World Education Ranking tahun 2016 yang 

diterbitkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 

menempatkan Indonesia pada urutan ke 57 dari total 65 negara. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Indonesia masih tergolong rendah 

dibandingkan dengan negara lain. oleh karena itu, penjaminan kepastian, 

penyediaan, dan peningkatan layanan pendidikan merupakan salah satu isu 

strategis di bidang pendidikan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Isu strategis tersebut bertujuan 

untuk tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, 

berorientasi pada pembentukan karakter, dan relevan dengan kebutuhan 

masyarakat dan pembangunan daerah. Isu strategis tersebut diwujudkan dalam 

program Indonesia Pintar yang direalisasikan melalui pelaksanaan Wajib Belajar 

(Wajar) 12 Tahun. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam Program 

Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajar 12 tahun pada RPJMN 2015-2019 

adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. Angka 

partisipasi pendidikan tersebut dapat dilihat dari nilai Angka Partisipasi Kasar 

(APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) 
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adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada 

kelompok usia tertentu. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah 

persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang 

sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah 

yang bersangkutan. 

Berdasarkan data tahun 2016 (Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 

2016/2017), nilai APM dan APK pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SM 

sederajat tahun 2016/2017 secara umum mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya. Secara berturut-turut nilai APM tahun 2016 untuk jenjang SD dan 

SM sederajat adalah 93,73% dan 61,2%. Nilai APM tersebut naik jika 

dibandingkan dengan APM tahun 2015/2016 untuk jenjang SD dan SM sederajat 

(93,38% dan 59,10%). Sedangkan nilai APM SMP mengalami penurunan dari 

81,01% menjadi 76,29%. Untuk nilai APK tahun 2016/2017, pada jenjang SMP 

dan SM sederajat naik dari 100,72% dan 76,45% menjadi 101,05% dan 81,95%. 

Sedang untuk nilai APK SD mengalami penurunan dari 108% menjadi 106,44%. 

Peningkatan nilai APK dan APM tersebut belum mencapai sasaran yang 

ditetapkan oleh Pemerintah.  

Berdasarkan permasalahan di atas dan melihat penelitian-penelitian 

sebelumnya, maka penelitian untuk mengoptimalisasi jumlah kelompok pada 

metode single linkage dan complete linkage menggunakan indeks davies bouldin 

yang diterapkan pada kasus data indikator pendidikan di Indonesia tahun 2016.  

Pengelompokan dilakukan berdasarkan kemiripan sifat yang dimiliki, yaitu 

capaian partisipasi pendidikan, sehingga diperoleh jumlah kelompok optimal yang 
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sesuai kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Metode yang akan digunakan adalah 

metode single linkage dan complete linkage dengan indeks Davies Bouldin. 

Metode single linkage dan complete linkage dipilih karena memiliki konsep yang 

berbeda dalam menentukan anggota-anggota kelompok, dimana single 

menggunakan jarak terdekat sedangkan complete menggunakan jarak terjauh. 

Selain itu, metode  single linkage dan complete linkage merupakan metode terbaik 

dari tiga metode yang digunakan (single linkage, complete linkage, dan K-means) 

dalam penelitian sebelumnya di bidang klimatologi yang ditinjau dari rasio 

simpangan baku dalam dan simpangan baku antarkelompok (Soraya, 2011). 

Indeks Davies Bouldin adalah pengukuran yang memaksimalkan jarak inter-

kelompok antara kelompok dan meminimalkan jarak antar titik dalam sebuah 

kelompok. Indeks Davies Bouldin dipilih untuk menentukan jumlah kelompok 

optimal karena mudah untuk diterapkan. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana penerapan optimalisasi jumlah kelompok 

menggunakan metode single linkage dan complete linkage dengan indeks Davies 

Bouldin yang diterapkan pada kasus data indikator pendidikan di Indonesia tahun 

2016 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 

optimalisasi jumlah kelompok menggunakan metode single linkage dan complete 
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linkage dengan indeks Davies Bouldin yang diterapkan pada kasus data indikator 

pendidikan di Indonesia tahun 2016.  

D. Manfaat Penelitian 

Berikut adalah manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini : 

1. Menambah referensi tentang langkah-langkah optimalisasi jumlah 

kelompok menggunakan metode single linkage dan complete linkage 

dengan indeks Davies Bouldin. 

2. Menambah referensi dan sumber belajar bagi mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Matematika, serta dapat dijadikan dasar untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 


