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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Operasional Indikator Pemerataan Pendidikan 

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan sesuai dengan sistem 

pendidikan nasional yang ditetapkan dalam UU No. 20 tahun 2003 sebagai 

pengganti UU No. 2 tahun 1989 yang tidak memadai lagi serta perlu 

disempurnakan sesuai amanat perubahan UUD 1945. Pendidikan nasional adalah 

pendidikan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila yang berakar pada nilai-nilai 

agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan 

zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan 

yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Sisdiknas dimaksudkan sebagai arah dan strategi pembangunan nasional bidang 

pendidikan (BPS Kabupaten Kepulauan Yapen, 2008). 

Dalam melaksanakan pembangunan pendidikan nasional Repelita VI 

sesuai GBHN 1993, telah disusun serangkaian kebijakan meliputi pelaksanaan 

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; pembinaan pendidikan 

menengah umum dan kejuruan; pembinaan pendidikan tinggi; pembinaan 

pendidikan luar sekolah; pembinaan guru dan tenaga kependidikan lainnya; 

pengembangan kurikulum; pengembangan buku, pembinaan sarana dan prasarana 

pendidikan; peningkatan peran serta masyarakat termasuk dunia usaha, dan 

peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas pendidikan. Kebijakan 
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pemerataan pendidikan dimaksud untuk menyediakan kesempatan pendidikan 

yang bermutu dan relevan dengan pembangunan, dan yang dikelola secara efisien. 

Dengan demikian, program kesempatan belajar akan berhasil jika mutu, relevansi, 

dan efisiensi ditingkatkan pula pada waktu yang sama. 

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pelaksanaannya 

dimulai pada tahun pertama Repelita VI dan diselesaikan selambat-lambatnya 

dalam tiga Repelita sesuai dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat. 

Alasan yang melatarbelakangi pencanangan program Wajib Belajar Pendidikan 

Dasar Sembilan Tahun. Oleh karenanya, merupakan hal yang penting untuk 

mendapatkan gambaran kondisi pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, agar 

kebijakan di bidang pendidikan khususnya di bidang sarana dan prasarana dapat 

lebih tepat arah dan tepat sasaran (BPS Kabupaten Kepulauan Yapen, 2008). 

Indikator yang digunakan dalam pemerataan pendidikan diantaranya 

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

Angka Melanjutkan (AM). Definisi operasional 3 variabel tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut (Junaidi, 2010) : 

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) 

APK didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada 

jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai 

dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk 

mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu 

pada wilayah tertentu. APK dalam penelitian ini diterapkan untuk jenjang 
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pendidikan SMP/sederajat dan SMA/sederajat. Kelompok umur untuk usia 

SMP/sederajat 13-15 tahun, SMA/sederajat 16-18 tahun. 

Besarnya APK di suatu daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 
                                           

                            
 x 100%                              (2.1) 

 

b. Angka Partisipasi Murni (APM) 

APM didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk 

kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia 

sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini 

digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada 

suatu jenjang pendidikan yang sesuai. APM dalam penelitian ini  diterapkan untuk 

jenjang SD/sederajat. Kelompok umur untuk usia SD/sederajat 7-12 tahun. 

Besarnya APM di suatu daerah dapat dihitung dengan rumus : 

                                                      

                                     
 x 100%                   (2.2) 

c. Angka Melanjutkan (AM) 

AM didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah lulusan yang 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. AM digunakan untuk 

mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan kejenjang pendidikan 

yang lebih tinggi atau daya serap sekolah yang lebih tinggi. AM dalam penelitian 

ini digunakan untuk lulusan jenjang SD/sederajat dan lulusan jenjang 
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SMP/sederajat. Kelompok umur untuk usia SD/sederajat 7-12 tahun dan 

SMP/sederajat 13-15 tahun. 

 

Besarnya AM di suatu daerah dapat dihitung dengan rumus : 

                                                            

                                                                                
  x 100%        (2.3) 

 

2.2  Pengelompokan (Clustering) 

Pengelompokan telah digunakan dalam berbagai konteks dan cabang 

ilmu oleh para peneliti, hal ini mencerminkan bahwa pengelompokan memiliki 

daya tarik yang sangat luas dan sangat berguna dalam analisis data ekplorasi 

(Tirozzi, dkk, 2007). Pengelompokan (clustering) merupakan metode untuk 

mengelompokkan objek atau data, dimana kelompok yang terbentuk memiliki 

karakteristik objek yang serupa dan berbeda karakteristiknya dengan kelompok 

yang lain (Iman, dkk, 2005).  

Pengelompokan (clustering) melakukan pengelompokan data tanpa 

berdasarkan kelas data tertentu. Bahkan pengelompokan dapat dipakai untuk 

memberikan label pada kelas data yang belum diketahui itu. Karena itu 

pengelompokan sering digolongkan sebagai metode unsupervised learning. 

Prinsip dari pengelompokan adalah memaksimalkan kesamaan antar anggota satu 

kelas dan meminimumkan kesamaan antar kelas / kelompok. Ilustrasi dari 

pengelompokan dapat dilihat pada Gambar 2.1 yaitu pelanggan suatu toko yang 
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dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dengan pusat kelompok ditunjukkan 

oleh tanda positif (+) (Pramudiono, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 pengelompokan 

 

Dalam jurnal yang berjudul “Data Mining Sebagai Solusi Bisnis” juga 

menambahkan bahwa clustering (pengelompokan) mengidentifikasi karakteristik 

yang memiliki kesamaan tertentu yang kemudian karakteristik tersebut digunakan 

sebagai vektor karakteristik atau centroid (pusat cluster/kelompok) (Moertini, 

2002). 

 

2.3 Jaringan Saraf Tiruan 

Jaringan saraf biologis merupakan kumpulan dari sel – sel saraf (neuron). 

Neuron mempunyai tugas mengolah informasi. Komponen – komponen utama 

dari sebuah neuron dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu : 
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1. Dendrit. Dendrit bertugas untuk menerima informasi. 

2. Badan sel (soma). Badan sel berfungsi sebagai tempat pengolahan informasi. 

3. Akson (neurit). Akson mengirimkan impuls – impuls ke sel saraf lainnya. 

Untuk lebih jelasnya susunan sel saraf biologis ini dapat dilihat pada Gambar 2.2 

berikut : 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.2 sel saraf biologis 

 

Pada jaringan saraf manusia, sebuah neuron menerima impuls – impuls 

sinyal dari neuron yang lain menuju dendrit dan mengirimkan sinyal yang 

dibangkitkan oleh badan sel melalui akson. Akson dari sel saraf biologis ini 

bercabang – cabang dan berhubungan dengan dendrit dari sel saraf lainnya dengan 

cara mengirimkan impuls melalui sinapsis (Puspitaningrum, 2006). 

 

Jaringan saraf tiruan (artifical neural network) adalah sistem komputasi 

yang arsitektur dan operasinya diilhami dari pengetahuan tentang sel syaraf 

biologis di dalam otak (Hermawan, 2006). Pada jaringan saraf tiruan diinputkan 

informasi lewat node – node atau unit – unit input. Bobot –bobot antar koneksi 
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dalam suatu arsitektur diberi nilai awal dan kemudian jaringan saraf tiruan 

dijalankan. Bobot – bobot ini bagi jaringan digunakan untuk belajar dan 

mengingat suatu informasi. Pengaturan bobot dilakukan secara terus menerus dan 

dengan menggunakan kriteria tertentu sampai diperoleh keluaran yang diharapkan 

(Puspitaningrum, 2006). 

2.3.1 Pelatihan Jaringan Saraf 

Proses pembelajaran terhadap perubahan bobot dalam Jaringan Syaraf 

Tiruan ada dua, yaitu (Warsito, dkk, 2008): 

a. Proses Belajar Tak Terawasi (Unsupervised Learning) 

Pada metode pembelajaran yang tak terawasi ini tidak memerlukan target 

output. Pada metode ini, tidak dapat ditentukan hasil yang seperti apakah yang 

diharapkan selama proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran, nilai bobot 

disusun dalam suatu range tertentu tergantung pada nilai input yang diberikan. 

Tujuan pembelajaran ini adalah mengelompokkan unit-unit yang hampir sama 

dalam suatu area tertentu. 

b. Proses Belajar Terawasi (Supervised Learning) 

Metode pembelajaran pada jaringan syaraf disebut terawasi jika output 

yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Pada proses pembelajaran, satu pola 

input akan diberikan ke satu neuron pada lapisan input. Pola ini akan dirambatkan 

di sepanjang jaringan syaraf hingga sampai ke neuron pada lapisan output. 

Lapisan output ini akan membangkitkan pola output yang nantinya akan 

dicocokkan dengan pola output targetnya. Apabila terjadi perbedaan antara pola 
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output hasil pembelajaran dengan pola target, maka akan muncul error. Apabila 

nilai error cukup besar, mengindikasikan bahwa masih perlu dilakukan lebih 

banyak pembelajaran lagi.  

 

2.4  Jaringan Saraf Tiruan Kohonen SOM 

Jaringan Saraf Tiruan Kohonen SOM termasuk dalam pembelajaran tak 

terawasi (unsupervised learning). Jaringan ini pertama kali diperkenalkan oleh 

Teuvo Kohonen pada tahun 1981. Pada jaringan ini, suatu lapisan yang berisi 

neuron-neuron akan menyusun dirinya sendiri berdasarkan input nilai tertentu 

dalam suatu kelompok yang dikenal dengan istilah cluster. Selama proses 

penyusunan diri, cluster yang memiliki vektor bobot paling cocok dengan pola 

input (memiliki jarak paling dekat) akan terpilih sebagai pemenang. Neuron yang 

menjadi pemenang beserta neuron-neuron tetangganya akan memperbaiki bobot-

bobotnya. Terdapat m unit kelompok yang tersusun dalam arsitektur sinyal-sinyal 

masukan (input) sejumlah n. Vektor bobot untuk suatu unit kelompok disediakan 

dari pola-pola masukan yang tergabung dengan kelompok tersebut. Selama proses 

pengorganisasian sendiri, unit kelompok yang memiliki vektor bobot paling cocok 

dengan pola masukan (ditandai dengan jarak Euclidean paling minimum) dipilih 

sebagai pemenang. Unit pemenang dan unit tetangganya diperbaharui bobotnya. 

Setiap neuron terkoneksi dengan neuron lain yang dihubungkan dengan bobot 

atau weight. Bobot tersebut berisi informasi yang akan digunakan untuk tujuan 

tertentu (Warsito, dkk, 2008). 
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Gambar 2.3 struktur jaringan SOM Kohonen 

Pada Gambar 2.3 dapat diamati struktur SOM Kohonen yang terdiri atas 

dua lapisan, yaitu lapisan input (Xn) dan lapisan output (Ym). Setiap neuron pada 

lapisan input terhubung dengan setiap neuron pada lapisan output melalui vektor 

bobot (wnm). Kelompok yang terbentuk direpresentasikan oleh setiap neuron pada 

lapisan output (Fausett, 1994). 

Jaringan saraf tiruan Kohonen SOM memiliki keutamaan didalam 

clustering 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). 

 

2.5 Indeks Dunn 

Permasalahan utama dalam analisis kelompok adalah jumlah kelompok 

yang harus ditentukan oleh peneliti karena belum ada dasar yang kuat mengenai 
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jumlah kelompok optimum. Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji validitas 

kelompok untuk mengevaluasi hasil dari analisis kelompok secara kuantitatif, 

sehingga dihasilkan jumlah kelompok optimum. Kelompok optimum adalah 

kelompok yang mempunyai jarak yang padat antar individu dalam kelompok dan 

terisolasi dari kelompok lain dengan baik (Jain, dkk, 1988). Dalam penelitian ini 

akan menggunakan uji validitas yaitu Indeks Dunn. 

Nilai Indeks Dunn (IDN) diperoleh dari perbandingan dua obyek beda 

kelompok dengan jarak maksimum dua obyek dalam satu kelompok (Bolshakova, 

dkk, 2001).  

IDN =    
        

 
   

       
   

 
         

   
                

                                  (2.4) 

dengan  j = 1,2,...,K 

p =  1,2,...,n 

Dimana d(cp,cj) = jarak antar kelompok cp dan cj 

d’(cj)     = jarak dalam kelompok cj 

K   = jumlah kelompok 

n    = jumlah kecamatan  

Jarak (euclid) didefinisikan sebagai berikut (Dendi, 2010) : 

 d(p,j) =             
  

     
 

                                                  (2.5) 

dengan i = 1,2,...,m 

Dimana m = jumlah indikator pemerataan pendidikan 
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Jumlah kelompok yang memaksimalkan IDN diambil sebagai jumlah kelompok 

optimum (Bolshakova, dkk, 2001). 

 

2.6 Bahasa Pemrograman Visual Basic 6.0 

Visual Basic merupakan sebuah bahasa pemrograman komputer yang 

berjalan pada sistem operasi Windows. Visual Basic selain disebut sebagai bahasa 

pemrograman (Language Program), juga sering disebut sebagai sarana (Tool) 

untuk menghasilkan program-program aplikasi berbasis Windows. Secara umum 

ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pemakaian program Visual Basic, 

diantaranya : 

1. Dipakai dalam membuat program aplikasi berbasis Windows. 

2. Dipakai dalam membuat obyek-obyek pembantu program, seperti fasilitas 

Help, kontrol ActiveX, aplikasi internet dan sebagainya. 

3. Digunakan untuk menguji program (Debugging) dan menghasilkan program 

akhir EXE yang bersifat Executable, atau dapat langsung dijalankan. 

 (Yuswanto, 2003) 
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