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ABSTRACT—Vocational education according to the Law
of the Republic of Indonesia No. 20 Year 2003 on National
Education System Article 18 explained that: "Vocational
education is secondary education that prepares students
primarily to work in a particular field". As a follow up of
the implementation of the law above, it is necessary to
develop a form of vocational education. With the
establishment of vocational education is expected
penjurusan conducted in Vocational High School can be
carried out with appropriate and effective. Fuzy C-Means
clustering is an algorithm that has been widely used in
various studies. Some results of these studies show that the
Fuzzy C-Means algorithm can be used to classify certain
attributes without having to use a lot of parameters. This
study is the result of a research information system that
aims to determine the accuracy of the algorithm Fuzzy CMeans in the mapping department of vocational high
school students in SMK Taruna Nations. This research is an
empirical study using data clustering techniques Clustering
in. The data used are primary data in the form of a data
value of students before and after the majors in 2013. The
subjects were students of SMK Taruna Bangsa. 107
samples were taken from 381 student population in 2013.
In addition to testing the theory, the study was also
conducted to determine the accuracy or the accuracy of
the algorithm Fuzzy C-Means in the mapping department.
Application of Fuzzy C-Means algorithm in the mapping
department Vocational High School students earned the
accuracy or precision of 62% higher than the grouping is
done manually which is about 53.3%.
Keywords: Clustering, Fuzzy C-Means (FCM), Mapping
INTISARI—Pendidikan kejuruan menurut UndangUndang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 18 dijelaskan
bahwa: “Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan
menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama
untuk bekerja pada bidang tertentu”. Sebagai tindak
lanjut dari implementasi undang-undang di atas, maka
perlu dikembangkan suatu bentuk pendidikan kejuruan.
Dengan dibentuknya pendidikan kejuruan diharapkan
penjurusan yang dilakukan di Sekolah Menengah
Kejuruan dapat dilaksanakan dengan tepat dan terarah.
Fuzy C-Means merupakan algoritma pengelompokkan
yang telah banyak digunakan diberbagai penelitian.
Beberapa hasil dari penelitian tersebut menunjukan

bahwa algoritma Fuzzy C-Means dapat digunakan untuk
mengelompokkan atribut tertentu tanpa harus
menggunakan banyak parameter. Penelitian ini
merupakan hasil dari sebuah riset sistem informasi yang
bertujuan mengetahui keakuratan algoritma Fuzzy CMeans pada pemetaan jurusan siswa sekolah menengah
kejuruan di SMK Taruna Bangsa. Penelitian ini
merupakan studi empiris yang menggunakan teknik
Clustering dalam pengelompokan data. Data yang
digunakan adalah data primer berupa data nilai siswa
sebelum dan sesudah penjurusan pada tahun 2013.
Subjek penelitian adalah siswa SMK Taruna Bangsa.
Diambil 107 sampel dari 381 jumlah populasi siswa pada
tahun 2013. Selain menguji teori, penelitian ini juga
dilakukan untuk mengetahui akurasi atau keakuratan
algoritma Fuzzy C-Means pada pemetaan jurusan.
Penerapan algoritma Fuzzy C-Means pada pemetaan
jurusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan diperoleh
akurasi atau ketepatan 62% lebih tinggi dibanding
pengelompokan yang dilakukan secara manual yakni
sekitar 53,3%.
Kata Kunci : Clustering, Fuzzy C-Means (FCM), Pemetaan

PENDAHULUAN
Pendidikan memegang suatu peranan penting
dalam suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup
suatu negara dan bangsa. Terdapat beberapa definisi
mengenai arti pendidikan menurut) diantaranya :
a. Pendidikan ialah segala usaha orang dewasa dalam
pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin
perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah
kedewasaan.
b. Pendidikan ialah segala pimpinan yang diberikan
dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anakanak, dalam pertumbuhannya agar berguna bagi
dirinya sendiri dan bagi masyarakat.
Pendidikan kejuruan pada dasarnya merupakan
subsistem dari sistem pendidikan. “Pendidikan kejuruan
adalah program pendidikan yang secara langsung
dikaitkan dengan penyiapan seseorang untuk suatu
pekerjaan tertentu atau untuk persiapan tambahan karir
seseorang”[10].
Pendidikan kejuruan menurut Undang-Undang
Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang
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Sistem Pendidikan Nasional pasal 18 dijelaskan bahwa:
“Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan menengah
yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk
bekerja pada bidang tertentu”. Sebagai tindak lanjut dari
implementasi undang-undang di atas, maka perlu
dikembangkan suatu bentuk pendidikan kejuruan.
Khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut
Depdiknas bertujuan untuk:
a. Menyiapkan siswa-siswi untuk memasuki lapangan
pekerjaan serta mengembangkan sikap professional.
b. Menyiapkan siswa agar mampu memilih karir,
mampu berkompetisi, dan mampu mengembangkan
diri.
c. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah yang
mandiri dan atau untuk mengisi kebutuhan dunia
usaha dan isndustri pada saat ini maupun masa yang
akan datang.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat
disimpulkan bahwa sekolah menengah kejuruan
diadakan untuk menciptkan siswa-siswi yang siap
menghadapi dunia usaha dan industri serta menjadi
tenaga kerja yang berkompetensi sesuai dengan
jurusannya masing-masing. SMK dapat dikatakan
berhasil jika lulusannya dapat diserap oleh dunia industri
sesuai jurusan yang digelutinya dibangku sekolah. Oleh
karena itu guna menempatkan siswa-siswi pada jurusan
yang tepat sesuai minat, bakat, dan kemampuan yang
dimiliki perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Gambar 1
Presentase Akurasi Pemetaan Jurusan Kelas XI.

Sumber: Akademik SMK Taruna Bangsa Bekasi, 2013
Gambar 1. Persentase Akurasi Pemetaan Jurusan SMK
Sebelum Menggunakan FCM
Pada gambar 1.1 diatas menunjukan presentase
ketidakakuratan pemetaan jurusan siswa sekolah
menengah kejuruan masih cukup tinggi, yakni 47%.
Proses pengelompokan dapat dilakukan secara
lebih akurat dengan algoritma pengelompokan.
Pengelompokan telah menjadi topik yang semakin
penting dalam beberapa tahun terakhir, disebabkan oleh
data yang berlimpah dari berbagai disiplin ilmu
dinyatakan oleh Xu dan Wunsch.
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Dalam proses pengelompokan banyak metoda
atau algoritma yang dapat digunakann, pada penelitian
ini akan digunakan metoda Fuzzy Clustering. Fuzzy
Clustering adalah salah satu teknik untuk menentukan
kelompok (Cluster) optimal dalam suatu ruang vektor
yang didasarkan pada bentuk normal untuk jarak
Euclidian antar vektor. Ada beberapa algoritma
clustering data, salah satu diantaranya adalah Fuzzy CMean. Fuzzy C-Means (FCM) adalah suatu teknik
pengelompokan data yang keberadaan tiap-tiap titik data
dalam suatu kelompok ditentukan oleh derajat
keanggotaan.
Teknik
tersebut
pertama
kali
diperkenalkan oleh Jim Bazdek pada tahun 1981.
Tabel 1. Studi Literartur dari Penelitian sebelumnya
No
Penelitian
Tahun
Hasil
Penelitian
1.
Pembagian Kelas Ernawati dan Clustering
Peserta
Kuliah Susanto.2009 Pembagian
Berdasarkan
Kelas
Fuzzy Clustering
Peserta
dan
Partition
Kuliah
Coeffecient and
Exponential
Separation Index
2.
Fuzzy C-Means
Emha. Taufiq
data
Untuk Clustering
Luthfi.2007
performance
Data
mengajar
dosen.SNT
3.
FCM
untuk
Bahar.2011
Akurasi
pemetaan
Pemetaan
jurusan
Siswa
jurusan
SMA
Siswa
sekolah
menengah
atas
4.
Pemilihan
Sumanto. 2010 Akurasi
Peminatan Tugas
peminatan
Akhir Mahasiswa
tugas akhir
mahasiswa
Sumber: hasil penelitian(2016)
Penggunaan Fuzzy Clustering pada berbagai
bidang seperti oleh Lee dan kawan-kawan, oleh Miller
dan kawan-kawan diterapkan pada permasalahan
Geofisika, dan secara menyeluruh oleh Shafi dan kawankawan menyatakan “Clustering is important for pattern
recognition, classification, model reduction, and
optimization. Cluster analysis plays a pivotal role in solving
practical issues related to image and signa processing,
bioenergineering, medical science, and physchology”.
Dao dan Song menerapkan FCM pada segmentasi
gambar medis.
Penelitian ini akan menganalisis penerapan
Fuzzy C-Means dalam pemetaan jurusan pada sekolah
menengah kejuruan.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian merupakan proses pencarian yang
metodis untuk menambahkan pengetahuan itu sendiri
dan dengan yang lainnya, oleh penemuan fakta dan
wawasan yang tidak biasa Penelitian adalah sebuah
kegiatan yang bertujuan untuk membuat kontribusi
orisinil terhadap ilmu pengetahuan.
Pada penelitian ini yang digunakan adalah
penelitian Experiment. Tahapan penelitian yang
dilakukan pada metode penelitian eksperimen adalah
sebagai berikut:
Pengumpulan data
1. Tahap pengumpulan data merupakan tahap dimana
sudah ditentukan data yang akan diproses. Mengolah
data yang tersedia, memperoleh data tambahan yang
diperlukan, kemudian mengintegrasikan semua data
kedalam data set disertai variabel yang diperlukan
dalam proses.
2. Pengolahan data awal
Melakukan penyeleksian data, dibersihkan dan
ditransformasikan kedalam bentuk yang diinginkan
sehingga dapat dilakukan persiapan dalam
pembuatan model yang sesuai.
3. Model yang diusulkan
Tahapan menganalisis data, mengelompokan variabel
yang saling terkait. Kemudian mulai menerapkan
model-model yang sesuai dengan jenis data. Membagi
data kedalam data latih (training data) dan data uji
(testing data) juga diperlukan dalam pembuatan
model.
4. Ekperimen dan pengujian model
Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian pada
model yang diusulkan untuk melihat hasil yang akan
digunakan dalam pengambilan keputusan.
5. Evaluasi dan validasi hasil
Tahapan evaluasi pada model yang diusulkan
sehingga dapat diketahui keakurasian model. Teknik
pengambilan sampel dengan stratified proportional
random sampling. Mengelompokkan setiap strata
menjadi substrata dengan pengambilan sampel
berdasarkan populasi lebih banyak mendapat sampel
yang banyak sebaliknya yang sedikit mendapatkan
sampel yang sedikit. Tingkat kesalahan untuk
menetapkan jumlah sampel yang dipilih dalam
metode ini adalah sekitar 5%. Parameter data yang
akan digunakan dalam eksperimen berupa rata-rata
nilai kompetensi jurusan yang diraih siswa yaitu:
jurusan Ketenagalistrikan PDTL(Pengetahuan Dasar
Listrik), P3LRT(Perawatan dan Perbaikan Peralatan
Listrik Rumah Tangga), TPI(Teknik Pemasangan
Instalasi),
jurusan
Mekanik
Otomotif
PDTM(Pengetahuan
Dasar
Teknik
Mesin),
OTDAS(Otomotif Dasar), PLAD(), dan jurusan Teknik
Audio Video, MTDE(Menguasai Teori Dasar
Elektronika), TDDA(Teknik Digital Dasar dan Audio),
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TAU(Teknik Alat Ukur). Sampel data selengkapnya
dapat dilihat pada 43tabel 1 berikut:

Tabel 2 Sampel Nilai Rata-rata Siswa pada
Bidang Minat Tertentu Sebelum Penjurusan
Siswa

Nilai Rata-rata peminatan sebelum penjurusan
MO

ITL

AV

1

73,58

73,00

77,00

2

75,92

73,00

75,00

3

74,00

72,00

73,00

4

74,17

72,00

75,00

5

72,92

73,00

75,00

6

72,92

74,00

76,00

7

72,92

74,00

76,00

8

74,58

74,00

75,00

9

72,83

73,00

78,00

10

73,67

74,00

76,00

11

73,75

74,00

76,00

12

74,67

73,00

76,00

13

73,83

73,00

77,00

14

74,75

72,00

74,00

15
73,83
75,00
75,00
Sumber: Akademik SMK Taruna Bangsa Bekasi, 2013
Sebelum data dikelompokan dengan menggunakan
Fuzzy C-Means, data tersebut dibersihkan terlebih dahulu
dengan menggunakan fungsi matlab. Tujuannya adalah
untuk memudahkan proses pengelompokan. Kemudian
data yang sudah dibersihkan dikorelasikan dengan
kompetensi jurusan yang ada.Pemetaan korelasi antara
peminatan dengan kompetensi Jurusan. algoritma yang
diusulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menentukan data yang akan di cluster X, berupa
matriks berukuran n x m (n=jumlah sampel data,
m = atribut setiap data). Xij = data sampel ke-i
(i=1,2,...,n), atribut ke-j (j=1,2,...,m).
2. Menentukan:
a. Jumlah cluster (c)
=3
b. Pangkat (w)
=2
c. Maksimum iterasi (MaxIter) = 100
d. Error terkecil yang diharapkan (ξ)= 10-5
e. Fungsi objektif awal (P0)
=0
f. Iterasi awal (t)
=1
3. Membangkitkan bilangan random μik, i=1,2,3 ...,
n; k=1,2,3 ...c; sebagai elemen-elemen matriks
partisi awal U.
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Menghitung jumlah setiap kolom:

6. Menentukan matriks partisi yang terbentuk dari
hasil iterasi.
7. Mengecek Kondisi berhenti
Penelitian ini akan memiliki hasil akhir berupa
akurasi penggunaan algoritma Fuzzy C-Mean pada
pemetaan jurusan siswa. Hasil akurasi tersebut akan
dibandingkan dengan akurasi pengelompokan secara
manual seperti yang selama ini dilakukan.

dengan j=1,2,....,n.
Mennghitung:

4. Menghitung pusat cluster ke-k:

, dengan

HASIL DAN PEMBAHASAN

k=1,2,...c; dan j=1,2,...m

5. Menghitung fungsi objektif pada interasi ke-t :

6. Menghitung perubahan matriks partisi :

Dengan: i=1,2,...n; dan k=1,2,...c.
7. Memeriksa kondisi berhenti:
a. Jika:
atau
maka berhenti
b. Jika tidak: t=t+1, mengulang langkah ke-4.
Pada proses pengelompokan rata-rata nilai
kompetensi tersebut dengan FCM dapat dibentuk derajat
keanggotaan tiap klaster dengan terlebih dahulu
membentuk matriks partisi pada iterasi terakhir. Dari
hasil matriks partisi U27 yang dihasilkan didapatkan
informasi pengelompokan jurusan berdasarkan rata-rata
nilai kompetensi yang diraih.
Pada proses ini sudah ditentukan rata-rata nilai
kompetensi hasil pengelompokan baik secara manual
dan
juga
dengan
algoritma.
Kedua
proses
pengelompokkan tersebut akan dibandingkan dengan
jurusan yang dipilih oleh siswa, maka akan diperoleh
persentase masing-masing pengelompokan untuk
menunjukkan proses pengelompokkan yang lebih akurat.
Tahap untuk menyelesaikan Pemetaan Jurusan
siswa Sekolah Menengah Kejuruan dengan menggunakan
algoritma Fuzzy C-Means. Tahapan eksperimen pada
penelitian ini adalah:
1. Menetapkan matriks partisi awal
2. Menentukan parameter awal yang digunakan
pada proses pengelompokan.
3. Membangkitkan bilangan random
4. Menghitung pusat klaster yang terbentuk pada
tiap klaster.
5. Menghitung fungsi obyektif.
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Pengelompokan yang dilakukan menggunakan
FCM dengan proses sebagai berikut:
1. Menetapkan matriks partisi awal U berupa
matriks berukuran n x m dimana n adalah jumlah
sampel data, dan m adalah parameter/atribut
setiap data. Data untuk matriks partisi awal yang
digunakan adalah pada tabel 3.1.
2. Menentukan parameter awal:
a. Jumlah Cluster (c)
= 3;
b. Pangkat (w)
= 2;
c. Maksimum Iterasi (MaxIter)= 100;
d. Error terkecil yang diharapkan (ξ)=10-5
e. Fungsi Objektif awal (P0)= 0
f. Iterasi Awal (t)
=1
3. Membangkitkan
bilangan
random
µik,
i=1,2,3,...,n; k=1,2,3,...,c; sebagai elemen-elemen
matriks partisi awal (U). Berdasarkan persamaan
2.13, matriks partisi awal (U0) dibentuk secara
random menggunakan matlab.
4. Menentukan Pusat Klaster (V)
Menentukan pusat klaster pada iterasi pertama
berdasarkan Equation 2
=

.................................................. (6)

Dapat dihitung tiga pusat klaster Vkj dengan
k=1,2,3 dan j=1,2,3. Perhitungan pusat klaster
pada iterasi pertama dapat dilihat pada tabel 3.33.5 (Lampiran A3-A5). Maka pusat klaster pada
iterasi terakhir adalah sebagai berikut:
5. Menghitung Fungsi Obyektif (P)
Berdasarkan Equations 3, perhitungan fungsi
obyektif dapat dilakukan:

Hasil perhitungan fungsi obyektif pada iterasi
pertama dapat dilihat secara rinci pada tabel 3.6
Lampiran A7. Pada tabel tersebut menunjukan
hasil perhitungan fungsi obyektif pada iterasi
pertama sebesar 2186,3169.
6. Menghitung perubahan matriks Partisi (U)
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Perubahan matriks partisi U pada penelitian ini
dapat dilihat pada tabel 3.7 Lampiran A8.
Berdasarkan tabel tersebut terbentuk matriks
partisi U1 yang artinya adalah matriks partisi
yang terbentuk pada iterasi pertama. Dengan
terbentuknya matriks partisi tersebut maka akan
di-iterasi kembali dengan terlebih dahulu
mengecek kondisi berhenti.
7. Mengecek kondisi berhenti
Karena |P1-P0|=| 2.186,3169-0|=2.186,3169 >>
(10-5), dan iterasi 1<MaxIters (=100), proses
akan dilanjutkan ke iterasi kedua (t=2).

Pengukuran keakuratan penjurusan Siswa Sekolah
Menengah Kejuruan. Berikut penerapan FCM yang
diimplementasikan kedalam sebuah Grafic User
Interface(GUI).

Tabel 2. Pusat Klaster Pada Iterasi Pertama
Vj

K1

K2

K3

1

73,1626

73,7227

73,5526

2

75,3669

73,5226

73,7303

3
73,8029
73,9688
Sumber: Hasil Penelitian(2016)

75,7017

Tujuan dilakukannya perhitungan fungsi obyektif
adalah untuk dapat memperoleh pusat klaster dan
matriks partisi yang digunakan untuk mengelompokan
nilai siswa sesuai dengan derajat keanggotaannya. Dari
pusat klaster yang terbentuk pada iterasi terakhir dapat
ditentukan kelompok peminatan sebagai berikut:
1. Pada baris pertama (klaster pertama), kolom ketiga
(TAV) diidentifikasi sebagai kelompok jurusan Teknik
Audio Video karena merupakan nilai tertinggi pada
klaster pertama.
2. Pada baris kedua (klaster kedua), kolom kedua (ITL)
diidentifikasi
sebagai
kelompok
jurusan
Ketenagalistrikan karena merupakan nilai tertinggi
pada klaster kedua.
3. Pada baris ketiga (klaster ketiga), kolom pertama
(MO) diidentifikasi sebagai kelompok jurusan
Mekanik Otomotif karena merupakan nilai tertinggi
pada klaster ketiga.
Hasil penelitian dikatakan akurat jika jurusan yang
dipilih dan hasil FCM tidak sesuai dengan nilai
kompetensi siswa setelah penjurusan dilakukan kurang
dari nilai satandar kegiatan belajar mengajar yang
ditetapkan disekolah, atau jika nilai kompetensi siswa
lebih besar atau sama dengan dari 75 dan jurusan yang
dipilih serta hasil FCM sesuai. Misalnya:
1. Jika nilai siswa >= 75 dan jurusan yang dipilih dengan
hasil FCM sesuai maka dinyatakan Akurat.
2. Jika nilai siswa < 75 dan jurusan yang dipilih dengan
hasil FCM tidak sesuai maka dinyatakan Akurat.
3. Jika nilai siswa >= 75 dan jurusan yang dipilih dengan
FCM tidak sesuai maka dinyatakan Tidak Akurat.
4. Jika nilai siswa < 75 dan jurusan yang dipilih dengan
FCM sesuai maka dinyatakan Tidak Akurat.

Sumber: Hasil Penelitian (2015)
Gambar1. GUI Pemetaan Jurusan Siswa SMK

KESIMPULAN
Penelitian yang dilakukan dari tahap awal hingga
pengujian penerapan FCM pada proses pemetaan jurusan
siswa sekolah menengah kejuruan, diperoleh kesimpulan
sebagai betikut:
1. Dari hasil pengujian algoritma Clustering Fuzzy CMeans dalam pemetaan jurusan Siswa Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) pada 107 sampel data
siswa yang diuji dalam penelitian, menunjukan
bahwa Algoritma FCM memiliki tingkat akurasi yang
lebih tinggi dengan rata-rata akurasi 62%, jika
dibandingkan metode penentuan secara manual yang
selama ini dilakukan hanya memiliki tingkat akurasi
rata-rata 53%.
2. Dari data yang dilatih diperoleh tiga kelompok
berdasarkan nilai rata-rata kompetensi jurusan,
yaitu:
a. Kelompok pertama, terdiri atas siswa yang
memiliki rata-rata nilai kompetensi jurusan
Mekanik Otomotif (MO) sekitar 73,8029; ratarata nilai kompetensi jurusan Instalasi Tenaga
Listrik (ITL) sekitar 73,9688; dan nilai rata-rata
nilai kompetensi jurusan Teknik Audio Video
(TAV) sekitar 75,7018.
b. Kelompok pertama, terdiri atas siswa yang
memiliki rata-rata nilai kompetensi jurusan
Mekanik Otomotif (MO) sekitar 73,1626; ratarata nilai kompetensi jurusan Instalasi Tenaga
Listrik (ITL) sekitar 73,7288; dan nilai rata-rata
nilai kompetensi jurusan Teknik Audio Video
(TAV) sekitar 73,5526.
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Kelompok pertama, terdiri atas siswa yang
memiliki rata-rata nilai kompetensi jurusan
Mekanik Otomotif (MO) sekitar 75,3668; ratarata nilai kompetensi jurusan Instalasi Tenaga
Listrik (ITL) sekitar 73,5526; dan nilai rata-rata
nilai kompetensi jurusan Teknik Audio Video
(TAV) sekitar 75,7304
Proses klastering dalam penelitian ini dilakukan
dengan menentukan jumlah klaster yang terbentuk
diawal proses sesuai dengan jumlah kelompok
(Jurusan) yang diinginkan. Dengan demikian tidak
dapat dipastikan berapa klaster yang dapat
terbentuk, sehingga akurasi hasil pemetaan jurusan
tidak dapat terukur.

Pada penelitian ini secara umum penerapan FCM
dapat meningkatkan akurasi pemetaan jurusan Siswa
Sekolah Menengah Kejuruan, akan tetapi kaena
keterbatasan penelitian ini perlu disarankan untuk
melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan
pengelompokan untuk mendapatkan akurasi yang lebih
baik. Adapun saran-saran yang perlu diberikan yaitu:
1. Menyertakan variabel tes potensial akademik siswa
untuk kemudian disertakan pada algoritma yang
digunakan.
2. Mengembangkan penelitian ini dengan kombinasi
algoritma lainnya sehingga akurasi dari penerapan
algoritma ini lebih maksimal.
3. Perlu dilakukan penelitain lanjutan untuk melihat
klaster jurusan yang ideal yang dapat dibentuk dari
range seluruh nilai mata pelajaran yang dapat
dijadikan dasar dalam memetakan jurusan siswa
Sekolah Menengah Kejuruan.
Disarankan agar penelitian ini dikembangkan untuk
melihat berapa sesungguhnya klaster yang ideal yang
terbentuk dari range nilai seluruh mata pelajaran yang
menjadi dasar untuk memetakan Jurusan siswa Sekolah
Menengah Kejuruan.
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