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ABSTRACT:
The study was conducted on high school students in the scholarship, it intends to build a spirit of good
learning, build learning achievement and certainly provide educational opportunities for underprivileged
students. In determining the feasibility of granting scholarships is made with several attributes including
parental income, student achievement, classroom of students, number of dependents of parents in one house,
student attendance, and student activity in the organization. The method used in this study is the CRISP-DM
(Cross standart Industries Proses for Data Mining) using Naive Bayes algorithm in the feasibility of
providing scholarships. The results of this study in the form of naïve Bayes model of the measured level of
accuracy reached 94% or by 0.94 with the title very well so that classification in the category very well with a
percentage of 0.90 - 1:00.
Keywords: beasiswa, data mining, CRISP-DM, naïve bayes, SMA
PENDAHULUAN
Pentingnya pembelajaran bagi siswa
sejalan dengan system pendidikan nasional yang
bertujuan mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa, untuk
itu diperlukan bantuan dalam menopang ekonomi
pada pembelajaran berupa beasiswa disekolah.
Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan
keuangan yang diberikan kepada perorangan yang
bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan
pendidikan yang ditempuh. Program beasiswa
diadakan untuk meringankan beban mahasiswa
dalam menempuh masa studi kuliah khususnya
dalam masalah biaya (Abadi, K., & Irhamni,
2012). Pemberian beasiswa dilakukan untuk
membantu siswa dalam meraih cita-cita dan
dengan harapan siswa tersebut memperoleh
prestasi yang baik, selain itu juga untuk
membantu siswa yang kurang mampu. Dalam
pemberian beasiswa pada sekolah menengah atas
dilakukan secara rutin oleh sekolah atau instansi
pendidikan damun pada objek kajian belum
ditemukan model yang jelas dan akuran dalam
pemberian beasiswa.
Prosedur pemberian beasiswa setiap tahunnya
hampir sama, tidak ada hal yang berbeda, namun
karena belum memiliki model yang tepat untuk itu
perlunya dilakukan kajian pemberian beasiswa
sehingga kelayakan pemberian beasiswa dapat
dijadikan acuan untuk tahun berikutnya. Karena
proses pemberian beasiswa ini sebenarnya dapat
dikatakan sebagai masalah semi terstruktur yang
ada pada sekolah.
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Banyak nya jenis beasiswa seperti beasiswa
penemuan, beasiswa integrasi, beasiswa aplikasi,
dan beasiswa mengajar (Glassick, 2000), kali ini
jenis beasiswa yang diberikan merupakan jenis
beasiswa ekonomi. Kajian ini dilakukan dengan
melihat secara garis besar keterkaitan kebutuhan
beasiswa siswa dan kelayakan pemberian
beasiswa yang dilakukan oleh sekolah. Melihat
konteksnya pemberian beasiswa dilakukan antara
pihak sekolah dengan siswa yang terlebih dahulu
harus diketahui latar belakang perekonomian
keluarga dari siswa. Beasiswa merupakan bantuan
finansial yang diberikan kepada siswa yang
memiliki prestasi dan keterbatasan ekonomi
(Lengkong, Permanasari, & Fauziati, 2015). Hal
lain dengan melihat prestasi, latar belakang siswa.
Kajian dilakukan pada sekolah menengah
atas negri dalam memberikan beasiswa kepada
siswanya. Dengan melihat latar belakang keluarga
serta kemampuan ekonomi maka dapat ditentukan
kelayakan
pemberian
beasiswa.
Perlunya
dilakukan
simulasi
pendukung
keputusan
penerima beasiswa dibuat berdasarkan fase
intelegensi, desain, pemilihan dan implementasi
(Karismariyanti, 2011). Untuk membantu
penentuan dalam menetapkan seseorang yang
layak menerima beasiswa maka dibutuhkan
sebuah sistem pendukung keputusan(Eniyati,
2011).
Dengan melihat latar belakang dan
konteks yang ada maka kajian ini bertujuan untuk
memberikan kesempatan pembelajaran pada siswa
yang kurang mampu namun tetap semangat dalam
melakukan pembelajaran, aktif berorganisasi,
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dengan terus menimba ilmu pengetahuan sesuai
bidang yang diinginkan. Menciptakan pemerataan
ilmu pengetahuan atau pendidikan kepada setiap
orang yang membutuhkan. Setiap orang memiliki
hak untuk belajar dalam rangka mendapatkan
pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup
untuk bekal di kemudian hari, namun untuk
mendapatkan suatu ilmu, kadang diperlukan
biaya.
Beasiswa merupakan bantuan yang
diberikan untuk melengkapi biaya yang
diperlukan tersebut; menciptakan generasi baru
yang pintar dan cerdas. Dengan adanya bantuan
beasiswa, maka seseorang, terutama kaum muda,
dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan
pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Dari
sini akan tercipta sumber daya manusia baru yang
lebih mampu menjawab tantangan jaman yang
terus maju; dan
Meningkatkan kesejahteraan. Setelah
tercipta sumber daya manusia baru yang cerdas,
diharapkan mereka dapat memberikan kontribusi
positif melalui ide dan ilmu pengetahuan yang
telah diperolehnya ketika menjalani masa
pendidikan. Karena ilmu pengetahuan tersebut
dapat diterapkan dalam masyarakat dengan tujuan
untuk mensejahterahkan masyarakat sehingga
kemakmuran dapat tercapai.
BAHAN DAN METODE
Kajian dilakukan dengan melakukan
analisa pada pola pemberian beasiswa yang telah
dilakukan. Attribut yang digunakan dalam kajian
ini yakni pengahasilan orang tua, prestasi belajar,
kelas, Jumlah tanggungan orang tua, kehadiran,
berorganisasi, dan hasil.
Tabel 1. Kriteria Beasiswa
Attribut
Kriteria
Penghasilan Orang Tua Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
Prestasi Belajar
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Cukup
Kurang
Kelas
10
11
12
Jumlah Tanggungan
1
Orang Tua
2
3
4
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Attribut

Kehadiran

Berorganisasi

Hasil

Kriteria
5
>5
Sangat Baik
Baik
Kurang
Sangat Kurang
Sangat Baik
Baik
Pernah
Tidak Pernah
Diterima
Ditolak

Penghasilan orang tua berisi kriteria yang
menunjukan kemampuan orang tua siswa dari segi
ekonomi dengan digolongkan menjadi sangat
tinggi, tinggi, sedang, rendah dan penghasilan
sangat rendah. Prestasi belajar menunjukan bahwa
siswa memiliki prestasi belajar yang cukup baik,
jika siswa merupakan kelas 10 maka dapat dilihat
berdasarkan nilai hasil studi sebelumnya, jika
siswa masuk dalam kategori kelas 11 dan 12 maka
dikategorikan menjadi sangat baik, baik, cukup
baik, cukup, kurang. Dalam hal ini diutamakan
siswa dengan pretasi belajar yang sangat baik.
Kriteria kelas terdapat kelas 10, kelas 11 dan kelas
12. Pada kriteria ini yang diutamakan adalah kelas
10 dan diikuti hingga kelas 12. Kriteria jumlah
tanggungan orang tua, merupakan kriteria yang
berisi jumlah tanggungan orang dari orang tua
dalam keluarga siswa. Kriteria ini terbagi menjadi
1 hingga 5 orang tanggungan dan lebih dari 5
orang tanggungan dalam keluarga. Untuk jumlah
tanggungan yang lebih diutamakan dalam
pemberian beasiswa adalah jumlah tanggungan
terbanyak dalam keluarga. Kehadiran, merupakan
kriteria yang menunjukan presensi siswa dalam
kegiatan pembelajaran pada tri mester pertama,
dari kriteria ini yang diutamakan adalah siswa
dengan kehadiran yang paling bayak atau sangat
baik kemudian diikuti oleh kehadiran sangat
kurang. Pada penentuan kehadiran dilakukan
untuk melihat keterkaitan antara kemampuan
ekonomi orang tua. Namun tetap mengutamakan
kehadiran dengan predikat sangat baik. Kriteria
pemilihan
terakhir
adalah
berorganisasi,
pemilihan kriteria ini didasarkan pada aktifitas
siswa dalam organisasi sekolah untuk mendukung
kegiatan pembelajaran dan perlunya semangat
berorganisasi siswa.
CRISP-DM
Seluruh kriteria tersebut dilakukan seleksi yang
dilakukan oleh pihak sekolah dengan melihat data
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yang sudah terjadi selema ini menggunakan
metode CRISP-DM(Chapman et al., 2000).
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Gambar 1. CRISP-DM
1.

2.

3.

4.

Pemahaman Bisnis. Tahap awal ini berfokus
pada pemahaman tujuan dan persyaratan
proyek dari perspektif bisnis, kemudian
mengubah pengetahuan ini ke dalam definisi
masalah data mining dan rencana awal
dirancang untuk mencapai objektif.
Pemahaman Data. Data fase pemahaman
dimulai dengan pengumpulan data awal dan
hasil dengan aktivitas yang memungkinkan
untuk menjadi lebih mudah dipahami,
mengidentifikasi masalah kualitas data,
menemukan wawasan pertama ke data, dan /
atau mendeteksi subset menyimpulkan dan
membentuk hipotesis mengenai informasi
yang tersembunyi.
Penyiapan data. Tahap persiapan data
mencakup semua kegiatan yang diperlukan
untuk membangun dataset akhir data yang
akan dimasukkan ke dalam pemodelan dari
data mentah awal. tugas persiapan data
kemungkinan akan dilakukan beberapa kali
dan tidak dalam urutan yang ditentukan.
Tugas meliputi tabel, merekam, dan seleksi
atribut, serta transformasi dan pembersihan
data untuk alat pemodelan.
Modeling. Pada fase ini, berbagai teknik
pemodelan yang dipilih dan diterapkan, dan
parameter mereka dikalibrasi untuk optimal
nilai-nilai. Biasanya, ada beberapa teknik
untuk data mining jenis masalah yang sama.
Beberapa
teknik
memiliki
spesifik
persyaratan pada bentuk data. Oleh karena
itu, akan kembali ke tahap persiapan data
yang sering diperlukan.
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Evaluasi
Pada tahap ini dalam proyek, telah terbangun
sebuah model (atau model) yang tampaknya
memiliki kualitas tinggi dari analisis data
perspektif. Sebelum masuk dalam tahapan
berikutnya penyebaran akhir model, harus
dilakukan evaluasi dan melihat langkah yang
dilakukan untuk hasil analisa, untuk
memastikan model benar mencapai tujuan
bisnis. Tujuan utama adalah untuk
menentukan apakah ada beberapa masalah
bisnis
penting
yang
belum
cukup
dipertimbangkan. Pada akhir ini fase,
keputusan tentang penggunaan hasil data
mining harus dicapai.
Penyebaran
Penciptaan model umumnya bukan akhir dari
proyek. Bahkan jika tujuan dari model ini
adalah untuk meningkatkan pengetahuan dari
data, pengetahuan yang diperoleh akan perlu
diorganisasikan dan disajikan dengan cara
yang pelanggan dapat menggunakannya.

Naive Bayes
Naïve Bayes, yang juga disebut idiot’s Bayes,
simple Bayes, dan independence Bayes, adalah
metode yang baik karena mudah dibuat, tidak
membutuhkan
skema
estimasi
parameter
perulangan yang rumit, ini berarti bisa
diaplikasikan untuk data set berukuran besar (Wu,
Zhu, Wu, & Ding, 2014). Klasifikasi Bayes juga
dikenal dengan
Naïve Bayes, memiliki
kemampuan sebanding dengan dengan pohon
keputusan dan neural network (Han, Kamber, &
Pei, 2012). Mudah diinterpretasikan sehingga
pengguna yang tidak punya keahlian dalam
bidang teknologi klasifikasi pun bisa mengerti.
Berikut teorema bayes:
(1)
keterangan :
y
= data dengan kelas yang belum
diketahui
x
= hipotesis data y merupakan suatu
kelas spesifik P (x│y)
=
probabilitas hipotesis x berdasar
kondisi y (posteriori probability)
P (x)
= probabilitas hipotesis x (prior
probability)
P (y│x) = probabilitas y berdasarkan kondisi
pada hipotesis x
P (y)
= probabilitas dari y
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Gambar 2. Posterior Probability (Probabilitas
Xi di dalam Y) dan Prior Probability
(Probabilitas Y di dalam Xi)
Naïve bayes adalah penyederhanaan metode
bayes. Teorema bayes disederhanakan
menjadi:
P (x|y) = P (y|x) P (x)

(2)

Penggunaan teorema Bayes pada algoritma
Naïve Bayes yaitu dengan mengkombinasikan
prior probability dan probabilitas bersyarat
dalam sebuah rumus yang bisa digunakan
untuk menghitung probabilitas tiap klasifikasi
yang mungkin(Hand, 2007).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut ini adalah hasil data meta

Role
Label
Regular

Regular

Regular
Regular

Regular

Regular
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Dari tabel 2 diperoleh data hasil pengolahan
sementara yang baru dikelompokan kedalam
beberapa kolom dengan diberikan type, index,
kolom table, dan data statistic tabel.
Selanjutnya data tersebut diolah kembali dengan
menggunakan algoritma Naïve bayes sehingga
diperoleh hasil pengukuran tingkat akurasi data
pada tabel 3.
Tabel 3. Akurasi Data
Accuracy 94%,
True
True
Class
ditolak
diterima
precision
Pred.
25
2
92.59%
Ditolak
Pred.
1
22
95.65%
Diterima
Class recall
96.15%
91.67%

Tabel 2. Meta Data
Table Name
Statistics
Index
6
Hasil
Ditolak 26,
Diterima 24
0
Penghasilan
Sangat tinggi 26,
Orang Tua
tinggi 1, sedang
8, rendah 9,
sangat rendah 6
1
Prestasi
Sangat baik 17,
belajar
baik 14, cukup
baik 8, cukup3,
kurang 8
2
Kelas
11, 12, 13
3
Jumlah
1→5
Tanggungan
2→6
Orang tua
3→4
4→7
5→1
>5 → 27
4
Kehadiran
Sangat baik 15,
baik 17, kurang
12, sangat
kurang 6
5
Berorganisasi Sangat baik 13,
baik 18, pernah
13, tidak pernah
6

Dari tabel 3 menunjukan bahwa tingkat akurasi
data mencapai 94% dan class recall mencapai
96% untuk true di tolak, sedangkan untuk true
diterima mencapai 91.67%. sedangkan precision
di class tolak adalah 92.59% dan prediksi diterima
class recalnya adalah 95.65% Pengukuran
selanjutnya dilakukan dengan pengukuran
menggunakan kurva ROC (Receiving operating
characteric)

Gambar 3 Kurva ROC Optimistic
Nilai pengukuran dari kurva ROC Optimistic
adalah AUC (optimistic): 0.983 +/- 0.050 (mikro:
0.983) (positive class: Diterima)
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Performance Vector

Gambar 4. Kurva ROC
Nilai pengukuran dari kurva ROC AUC: 0.983 +/0.050 (mikro: 0.983) (positive class: Diterima)

PerformanceVector:
accuracy: 94.00% +/- 12.81%
(mikro: 94.00%)
ConfusionMatrix:
True: Ditolak
Diterima
Ditolak:
25
2
Diterima:
1
22
precision: 96.67% +/- 10.00%
(mikro: 95.65%) (positive class:
Diterima)
ConfusionMatrix:
True: Ditolak
Diterima
Ditolak:
25
2
Diterima:
1
22
recall: 93.33% +/- 13.33% (mikro:
91.67%) (positive class:
Diterima)
ConfusionMatrix:
True: Ditolak
Diterima
Ditolak:
25
2
Diterima:
1
22
AUC (optimistic): 0.983 +/- 0.050
(mikro: 0.983) (positive class:
Diterima)
AUC: 0.983 +/- 0.050 (mikro:
0.983) (positive class: Diterima)
AUC (pessimistic): 0.983 +/0.050 (mikro: 0.983) (positive
class: Diterima)
Dari hasil evaluasi menunjukan bahwa tingkat
akurasi yang dihasilkan adalah sebesar 94% atau
sebesar 0.94, sehingga jika digolongkan dalam
klasifikasi berikut(Gorunescu, 2011):
a.
b.
c.
d.
e.

Gambar 5. Kurva ROC Pessimistic
Nilai pengukuran dari kurva ROC Pessimistic
AUC (pessimistic): 0.983 +/- 0.050 (mikro: 0.983)
(positive class: Diterima)
Setelah diketahui seluruh nilai akurasi dan AUC
(Area Under Curve) maka selanjutnya dilakukan
pengukuran untuk performance vector sebagai
berikut:
BSI Convention Center Bekasi, 6 Agustus 2016

0.90-1.00 = klasifikasi sangat baik
0.80-0.90 = klasifikasi baik
0.70-0.80 = klasifikasi cukup
0.60-0.70 = klasifikasi buruk
0.50-0.60 = klasifikasi salah

Maka maka dapat disimpulkan sesuai dengan
pengelompokan
klasifikasi
masuk
pada
klasifikasi sangat baik untuk model kelayakan
pemberian beasiswa menggunakan algoritma
naïve bayes.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil uji coba data yang diinputkan
dengan algoritma Naïve bayes diperoleh tingakt
akurasi sebesar 94%, tingkat precision data
sebesar 96.67% dan class recall sebesar 93.33%
dan bedasarkan pengelompokan pengkalsifikasian
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dapat disimpulkan pengelompokan masuk pada
klasifikasi sangat baik
DAFTAR PUSTAKA
Abadi, H. F., K., B. K., & Irhamni, F. (2012).
Analisa Validitas Penerima Beasiswa
Menggunakan
Analytic
Network
Process (ANP) dan TOPSIS. Jurnal
Sarjana Teknik Informatika, 1(1), 1–10.
Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza,
T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth,
R. (2000). Crisp-Dm 1.0. CRISP-DM
Consortium.
Eniyati,

S. (2011). Perancangan Sistem
Pendukung Pengambilan Keputusan
untuk Penerimaan Beasiswa dengan
Metode SAW (Simple Additive
Weighting). Dinamik-Jurnal Teknologi
Informasi, 16(Sri Eniyati), 171–177.
Retrieved
from
http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.ph
p/fti1/article/view/364

Glassick, C. E. (2000). Reconsidering
scholarship. Journal of Public Health
Management and Practice, 6(1), 4–9.
Retrieved
from
I:\Research\Articles\FAIMERRefMgr\3103.pdf
Gorunescu, F. (2011). Data mining: Concepts,

INF-164

models and techniques. Intelligent
Systems
Reference
Library,
12.
http://doi.org/10.1007/978-3-64219721-5
Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). Data
Mining.
Data
Mining.
http://doi.org/10.1016/B978-0-12381479-1.00001-0
Hand, D. J. (2007). Principles of data mining. In
Drug Safety (Vol. 30, pp. 621–622).
http://doi.org/10.2165/00002018200730070-00010
Karismariyanti, M. (2011). Simulasi Pendukung
Keputusan
Penerima
Beasiswa
Menggunakan
Metode
Composite
Performance Index. Jurnal Teknologi
Informasi, 1(2).
Lengkong, S. P., Permanasari, A. E., & Fauziati,
S. (2015). Implementasi Metode
VIKOR untuk Seleksi Penerima
Beasiswa. Proceedings of The 7 Th
National Conference on Information
Technology and Electrical Engineering,
33, 107–112.
Wu, X., Zhu, X., Wu, G.-Q., & Ding, W. (2014).
Data Mining with Big Data. Knowledge
and
Data
Engineering,
IEEE
Transactions
on,
26,
97–107.
http://doi.org/10.1109/TKDE.2013.109

BSI Convention Center Bekasi, 6 Agustus 2016

