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ABSTRAK
Pemanfaatan Teknologi dalam dunia pendidikan saat ini terus dikembangkan,
salah satunya adalah E-learning yang diterapkan di SMAN 1 Pare. Software yang
digunakan untuk menangani sistem E-learning di SMA tersebut adalah Moodle, dan di
E-learning tersebut siswa dapat melakukan beberapa macam aktifitas. Dengan
memanfaatkan Algoritma Classification And Regression Trees (CART) dan
berdasarkan data-data yang ada di Database Moodle tersebut, diharapkan mampu untuk
melakukan prediksi kelulusan pada suatu mata pelajaran (TIK) yang ada di E-learning
SMAN 1 Pare Kediri.
Pengolahan data diawali dengan mengambil data sebanyak 10 aktifitas siswa
yang tersimpan didalam database moodle, dan kemudian data tersebut di lakukan
normalisasi dengan metode Min-Max Normalization. Dari data yang sudah
dinormalisasi tersebut diproses dalam distribusi frekuensi sehingga membentuk data
interval untuk mempermudah analisa pada Algoritma CART.
Pada Algoritma CART, dilakukan pemilahan untuk setiap decision node menjadi
dua cabang yang digunakan untuk membentuk candidate split. Candidate split dipilih
untuk penyusunan inisial partisi pada root node dan decision node. Kriteria pemilihan
tersebut berdasarkan nilai goodness of split yang terbesar.
Pada penelitian ini, dengan rule yang diperoleh dari Algoritma CART yang
diujikan pada data dengan perbandingan 80% data training dan 20% data testing
diperoleh hasil prediksi dengan tingkat akurasi 75,9% pada data training, dan 80% pada
data testing. sehingga penggunaan Algoritma ini untuk memprediksi kelulusan siswa
pada mata pelajaran TIK layak untuk diterapkan.
Kata Kunci: CART, E-learning, Moodle, Logs, data training, data testing

ABSTRACT
The usage of technology in education is currently being developed, one of which
is E-learning that is applied in SMAN 1 Pare. The software used to handle e-learning
system in the high school is Moodle. In the E-learning, students can do some kinds of
activities. By utilizing Classification And Regression Trees (CART) algorithm as well as
based on data available in the Moodle database, it is expected to be able to predict
graduation at a subject (ICT) in E-learning of SMAN 1 Pare Kadiri.
Data processing begins by taking the data, the data are stored in the Moodle
database, and then the data normalization is done with the Min-Max normalization
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method. The data that had already been normalized are processed in distribution
frequency so that it forms data interval to facilitate analysis of the CART algorithm.
In the CART algorithm, sorting of each decision node is done into two branches
which are used to form the split candidates. Split candidates are selected for the
preparation of the initial partition for the root node and decision node. The criteria for
selection are based on the value of the largest goodness of split.
In this study, with a rule derived from the CART algorithm which is tested on
data with a ratio of 80% training data and 20% testing data, it is obtained predicted
results with 75.9% accuracy rate on the training data, and 80% on testing data. For
that reason, this algorithm is suitable to be applied to predict students' graduation in
ICT subjects.
Key Words: CART, E-learning, Moodle, Logs, training data, testing data.
1. PENDAHULUAN
SMAN 1 Pare saat ini sudah memanfaatkan E-learning sebagai pengembangan
model pendidikan, hal ini dimaksudkan untuk tujuan meningkatkan kualitas mutu
pendidikan, dan software yang digunakan untuk menangani sistem E-learning di SMA
tersebut adalah Moodle.
Moodle sebagai sebagai salah satu Learning Management System (LMS)
mempunyai fasilitas yang cukup kompleks, dan salah satunya adalah Report Logs yang
merupakan laporan rekaman semua kegiatan/aktifitas dari peserta yang mengakses web
learning tersebut, namun Logs yang tersimpan di Moodle tersebut sampai saat ini belum
termanfaatkan di SMAN 1 Pare.
Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, diharapkan dengan algoritma
Classification And Regression Tree, dapat memberikan prediksi kelulusan siswa pada
suatu bidang studi di Elearning dengan memanfaatkan Logs yang sudah ada.
2. TINJAUAN PUSTAKA
E-Learning adalah pembelajaran jarak jauh (distance Learning) yang
memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan/atau Internet. E-Learning
memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masingmasing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran/perkuliahan di kelas.
Aplikasi Moodle dikembangkan pertama kali oleh Martin Dougiamas pada Agustus
2002 dengan Moodle Versi 1.0. Saat ini Moodle bisa dipakai oleh siapa saja secara
Open Source, dengan menggunakan Moodle kita dapat membangun sistim dengan
konsep E-Learning (pembelajaran secara elektronik) ataupun Distance Learning
(Pembelajaran Jarak Jauh). Dengan konsep ini sistem belajar mengajar akan tidak
terbatas ruang dan waktu.
Metode ini dikembangkan oleh Leo Breiman, Jerome H. Friedman, Richard A.
Olshen dan Charles J. Stone sekitar tahun 1980-an. CART menghasilkan suatu pohon
klasifikasi jika peubah responnya kategorik, dan menghasilkan pohon regresi jika
peubah responnya kontinu. Tujuan utama CART adalah untuk mendapatkan suatu
kelompok data yang akurat sebagai penciri dari suatu pengklasifikasian (Wieta B.
Komalasari). Dan ciri khas algoritma CART ini adalah node keputusan yang selalu
bercabang dua atau bercabang biner (Sani Susanto & Dedy Suryadi, 2010).
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Algoritma CART akan mempunyai langkah-langkah sebagai berikut :
- Langkah pertama
Menyusun calon cabang (candidate split). Penyusunan ini dilakukan terhadap
seluruh variabel prediktor yang masing-masing dipilah menjadi 2, yaitu calon cabang
kiri dan calon cabang kanan.
- Langkah kedua
Langkah kedua algoritma ini akan menilai kinerja keseluruhan calon cabang yang
ada pada daftar calon cabang mutakhir.
Kinerja dari setiap calon cabang akan diukur melalui ukuran yang disebut kesesuaian
(goodness). Kesesuaian dari calon cabang s pada node keputusan t dilambangkan
dengan dan didefinisikan sebagai :

- Langkah Ketiga
Langkah ketiga algoritma CART adalah menentukan calon cabang manakah yang
akan benar-benar dijadikan cabang. Hal ini dilakukan dengan memilih calon cabang
yang memiliki nilai kesesuaian φ(s|t) terbesar.
Setelah itu, menggambar percabangan sesuai hasil menja-lankan algoritma. Jika tidak
ada lagi node keputusan, pelaksanaan algoritma CART akan dihentikan. Namun, jika
masih terdapat node keputusan, pelaksanaan algoritma dilanjutkan dengan kembali
ke langkah kedua, dengan terlebih dahulu membuang calon cabang yang telah
berhasil menjadi cabang.
a. Normalisasi Min-Max
Normalisasi merupakan bagian dari Transformasi data (mengubah data ke dalam
bentuk yang paling tepat/cocok untuk proses data mining). Dimana data sebuah
atribut diskalakan ke dalam rentang (kecil) yang ditentukan.
Min-Max Normalization memeta-kan sebuah nilai v dari A menjadi v’ dalam rentang
[new_minA, new_maxA] dengan rumus (Gunawan, 2004):

b. Distribusi Frekuensi
Pada distribusi frekuensi perlu ditentukan jumlah kelas, dengan rumus Sturges,
sebagai berikut :
K = 1 + 3,322 Log N
dan untuk Menentukan Interval kelas berdasarkan rumus Sturges :
IK = Range/K
3. METODE PENELITIAN
Metode Penelitian pada penelitian ini mempunyai langkah-langkah sebagai
berikut :
a. Pengambilan Data
- Data Aktifitas Siswa di Elearning
Data aktifitas didapat dari :
• data siswa kelas X pada tahun ajaran 2009/2010
• data siswa kelas X pada tahun ajaran 2010/2011
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b.

c.
d.
e.

- Normalisasi data dengan Min-Max Normalization.
Melakukan proses normalisasi untuk data yang telah diambil dari Logs pada
moodle, hal ini dimaksudkan untuk melakukan penyeragaman nilai data yang
terjadi pada rentang waktu yang berbeda.
- Distribusi Frekuensi
Proses distribusi dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam bentuk interval.
Proses CART
Data aktifitas dipilah menjadi 2, dengan komposisi 80:20. Data aktifitas pada
bagian pertama sebagai data training dan data aktifitas pada bagian kedua sebagai
data testing.
Pembuatan Program untuk Proses CART.
Implementasi dan Testing, sejauh mana Pengujian dapat memberikan prediksi.
Melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang akan ditulis pada laporan
penelitian.

4. ANALISA DAN DESAIN SYSTEM
a. Analisa Kebutuhan
Pada penelitian ini, data yang dibutuhkan adalah 10 aktifitas di elearning SMAN 1
Pare, sebagai berikut : 1. Assignment upload, 2. Assignment view, 3.Course view, 4.
Forum add discussion, 5. Forum add post, 6. Forum view discussion, 7. Blog view,
8. Quiz attempt, 9. Quiz view, 10. Resource view.
Harapannya, berdasarkan data aktifitas diatas dengan class Nilai Akhir akan
dilakukan training data dengan menggunakan CART sehingga algoritma CART
mampu memprediksi kemungkinan kelulusan (dalam suatu nilai prosentase) pada
bidang pelajaran tertentu di elearning.
b. Arsitektur sistem
Gambaran umum dari arsitektur sistem adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Arsitektur Sistem

c.

Dari gambar arsitektur sistem diatas, dijelaskan bahwa kegiatan siswa direkam di
Logs Moodle, kemudian logs yang ada di moodle akan diambil datanya khusus
untuk anak kelas X.
Context Diagram
Pada context model pada gambar 2, digambarkan 2 entitas yaitu siswa dan
pengguna data. Siswa memberikan data dari kegiatan-kegiatan yang dia lakukan,
dalam hal ini kegiatan yang dimaksud adalah aktifitas yang dia lakukan selama
mengakses elearning, yang akan dihitung jumlah masing-masing aktifitas tersebut
dan data nilai siswa pada mata pelajaran tertentu.
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Gambar 2. Context Diagram
d.

Perancangan Proses
Pada sistem yang dibangun, terdapat tiga proses utama yaitu : proses request data,
proses learning dan proses testing. Gambar berikut menunjukkan alur proses
utama :

Gambar 4. Alur Proses Utama
e.
-

-

-

Proses Pengolahan data dan Penghitungan CART
Ambil Data Aktifitas Siswa
Data Aktifitas siswa, disajikan pada tabel 1.
Menghitung Normalisasi Min-Max
Berdasarkan data pada tabel data aktifitas siswa, dinormalisasi dengan
menggunakan rumus Min-Max Normalization, sehingga didapat hasil pada tebel 2.
Membuat Distribusi dalam suatu interval
Berdasarkan data yang ada (dengan asumsi data 503 record), dihitung jumlah kelas
dan interval kelas dengan menggunakan rumusan Sturges, sehingga didapat hasil
pada tebel 3.
Membuat Candidate Split
Pembuatan candidate split merupakan tahapan awal dari Algoritma CART,
langkahnya yaitu dengan menentukan atribut yang masuk kategori left child node
(tL) dan atribut yang masuk dalam kategori right child node (tR), pengkategorian
ini dibuat secara keseluruhan pada masing-masing aktifitas di tiap-tiap interval data
pada aktifitas tersebut. Adapun untuk salah satu contoh pembuatan candidate split
pada aktifitas Assignment Upload ditampilkan dalam tabel 4.

20

Prosiding Konferensi Nasional “Inovasi dalam Desain dan Teknologi” ‐ IDeaTech 2011
ISSN: 2089‐1121

Tabel 1. Data Aktifitas Siswa

Catatan :
Au : Assignment Upload
Av : Assignment View
Cv : Course View
Fad : Forum Add Discussion
Fap : Forum Add Post

Fvd
Bv
Qa
Qv
Rv

: Forum View Discussion
: Blog View
: Quiz Attempt
: Quiz View
: Resource view

Tabel 2. Data Aktifitas yang sudah dinormalisasi

-

Selanjutnya, pada candidate split tersebut dihitung nilai split tertinggi berdasarkan
data training yang dimiliki.
Untuk menghitung nilai split tertinggi perlu dihitung split berdasarkan kinerja dari
setiap calon cabang menggunakan Rumus split Goodness pada CART, sehingga
didapat hasil bahwa yang memiliki nilai kesesuaian split (φ(s|t)) terbesar, yaitu split
80 dengan nilai 0,5. Jadi split 80 yang akan digunakan pada root node, yaitu split
dengan Quiz Attempt = a80 vs Quiz Attempt ={a71, a72, a73, a74, a75, a76, a77,
a78, a79}. Sedangkan untuk penentuan cabang dapat dilihat bahwa dengan Quiz
Attempt =a80, diperoleh pure node leaf, yaitu lulus (rec 3, 5 dan 8).
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Tabel 3. Nilai Interval

Tabel 4. Candidate Split pada Assignment Upload

5.
a.

b.

KESIMPULAN
Tingkat akurasi algoritma CART untuk memprediksi kelulusan siswa pada suatu
mata pelajaran di Elearning sesuai dengan hipotesa yaitu mencapai akurasi 80%.
Bahkan dalam beberapa kali pengujian dihasilkan nilai akurasi prediksi dalam
rentang 64,07% sampai dengan 84,55%, sehingga penggunaan Algoritma ini untuk
memprediksi kelulusan siswa pada mata pelajaran TIK layak untuk dipakai.
Aktifitas Quiz Attempt pada cabang kiri = a71 dan cabang kanan = { a72,a73,
a74,a75,a76,a77,a78,a79, a80} mempunyai nilai kesesuaian yang terbesar, yaitu
0,365 (nilai ini diperoleh dari penghitungan pada keseluruhan data), sehingga split
ini menjadi root, hal ini menunjukkan bahwa aktifitas Quiz Attempt mempunyai
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c.
d.

peranan yang sangat penting didalam menentukan kelulusan siswa pada suatu mata
pelajaran di E-learning.
Penggunaan Program Aplikasi akan sangat membantu user/pihak Guru untuk
mendeteksi secara dini prosentase kelulusan siswa pada suatu mata pelajaran.
Pengolahan data dengan melakukan normalisasi Min-Max bertujuan untuk
membentuk data dalam skala waktu yang berbeda agar mempunyai pola yang sama.
Sedangkan pendistribusian frekuensi untuk membentuk suatu interval data dan
menentukan rentang nilainya, sehingga mempermudah didalam pengolahan proses
algoritma CART.

Gambar 5. Decision Tree
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