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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan kabupaten Lamongan dibidang pendidikan dapat 

ditunjukkan dari perkembangan lembaga,  jumlah guru, murid dan tingkat 

partisipasi sekolah dari tahun ke tahun. Secara administratif wilayah Kabupaten 

Lamongan terbagi menjadi 27 wilayah kecamatan. Dilihat dari tingkat pendidikan, 

sebagian besar tamatan D4/S1 yaitu  sebanyak 4.448 orang (44,36 %), tamatan 

SLTA sebanyak 2.349 orang (23,42 %), tamatan D1/D2/D3 sebanyak 2.204 orang 

(21,98 %), tamatan SLTP sebanyak 319 orang (3,18 %), tamatan SD sebanyak 

260 orang (2,59 %), dan tamatan S2 ke atas sebanyak 448 orang (4,47 %). (BPS, 

dkk, 2009) 

Dalam melaksanakan pembangunan pendidikan nasional Repelita VI 

sesuai GBHN 1993, telah disusun serangkaian kebijakan salah satunya 

pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (BPS Kabupaten 

Kepulauan Yapen, 2008). Untuk mengetahui informasi mengenai pembangunan 

dibidang pendidikan di kabupaten Lamongan guna pemerataan pendidikan Wajib 

Belajar Pendidikan Sembilan Tahun maka dalam kasus ini diusulkan suatu metode 

pengelompokan. 

  
 Pengelompokan (clustering) merupakan metode untuk mengelompokkan 

objek atau data, dimana kelompok yang terbentuk memiliki karakteristik objek 
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yang serupa dan berbeda karakteristiknya dengan kelompok yang lain (Iman dkk, 

2005). Pengelompokan (clustering) sering digolongkan sebagai metode 

unsupervised learning karena mampu melakukan pengelompokan data tanpa 

berdasarkan kelas data tertentu (Pramudiono, 2003). Permasalahan utama yang 

dihadapi peneliti saat melakukan pengelompokan adalah mengenai jumlah 

kelompok optimum. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu uji validitas untuk 

mengevaluasi hasil dari analisis kelompok secara kuantitatif, sehingga dihasilkan 

jumlah kelompok optimum dengan menggunakan uji validitas Indeks Dunn. Tenik 

pengelompokan sendiri dapat diselesaikan dengan berbagai macam metode, salah 

satunya adalah metode jaringan saraf tiruan (JST). 

Sejarah permulaan jaringan saraf tiruan dimulai pada tahun 1940-an, 

dimana para ilmuwan menemukan bahwa psikologi dari otak sama dengan 

pemrosesan yang dilakukan oleh peralatan komputer. Tahun 1943, Mc. Culloch 

dan W. H. Pits merancang model jaringan saraf tiruan untuk yang pertama kali 

(Hermawan, 2006). 

Model jaringan saraf tiruan yang memiliki kegunaan yang besar dalam 

pengelompokan adalah jaringan saraf tiruan Kohonen SOM karena memiliki 

struktur yang sederhana, representasi yang tidak rumit dengan penggunaan vektor 

bobot yang berasosiasi dengan setiap neuron, dan menggunakan sistem 

pembelajaran unsupervised (Tirozzi, dkk, 2007). 

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis mencoba untuk mengkaji 

bagaimana penerapan jaringan saraf tiruan, khususnya Jaringan Saraf Tiruan 
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Kohonen SOM dibidang pendidikan untuk mengelompokkan kecamatan di 

kabupaten Lamongan berdasar indikator pemerataan pendidikan. Data indikator 

pemerataan pendidikan diperoleh dari dinas pendidikan kabupaten Lamongan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Beberapa permasalahan yang dapat diangkat dari proposal penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana mengaplikasikan teknik pengelompokan (clustering) pada 

pengelompokan kecamatan berdasarkan indikator pemerataan pendidikan 

(studi kasus kabupaten Lamongan) dengan metode Jaringan Saraf Tiruan 

Kohonen SOM dengan jumlah kelompok optimum menggunakan Indeks 

Dunn. 

2. Bagaimana membuat program untuk mengimplementasikan Jaringan Saraf 

Kohonen SOM dalam mengelompokkan  kecamatan berdasarkan indikator 

pemerataan pendidikan studi kasus kabupaten Lamongan) menggunakan 

bahasa pemrograman Visual Basic 6.0. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari proposal penelitian adalah untuk : 

1. Mengaplikasikan teknik pengelompokan (clustering) pada pengelompokan 

kecamatan berdasarkan indikator pemerataan pendidikan (studi kasus : 

kabupaten Lamongan) dengan metode Jaringan Saraf Tiruan Kohonen SOM 

dengan jumlah kelompok optimum menggunakan Indeks Dunn.  
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2. Membuat program untuk mengimplementasikan Jaringan Saraf Kohonen 

SOM dalam mengelompokkan kecamatan berdasarkan indikator pemerataan 

pendidikan (studi kasus : kabupaten Lamongan) menggunakan bahasa 

pemrograman Visual Basic 6.0. 

 

1.4 Manfaat 

Hasil dari implementasi program yang dibangun untuk melakukan 

pengelompokan wilayah kecamatan di Kabupaten Lamongan berdasar indikator 

pemerataan pendidikan diharapkan dapat memberikan informasi tiap kecamatan di 

Kabupaten Lamongan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mengambil 

suatu kebijakan guna pemerataan pendidikan di Kabupaten Lamongan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam proposal tugas akhir ini akan diberikan beberapa batasan masalah antara 

lain 

1. Indikator pemerataan pendidikan yang digunakan diantaranya adalah Angka 

Partisipasi  Kasar (APK),  Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka 

Melanjutkan (AM). 

2. Data indikator pemerataan pendidikan meliputi Angka Partisipasi Kasar 

(APK) tingkat SMP/sederajat dan SMA/sederajat, Angka Partisipasi Murni 

(APM) tingkat SD/sederajat dan Angka Melanjutkan (AM) tingkat 

SD/sederajat dan tingkat SMP/sederajat serta tingkat SMP/sederajat dan 

tingkat SMA/sederajat. 
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