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ABSTRAK 

 
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah salah satu organisasi yang ada di 

Universitas Riau. Dalam penelitian ini BEM yang dimaksud adalah BEM tingkat 

fakultas. Badan Eksekutif ini membawahi jurusan-jurusan di setiap fakultas nya. Salah 

satu faktor  rendahnya  minat  mahasiswa  terhadap  organisasi  adalah  beredarnya 

sebuah asumsi keliru yaitu mahasiswa yang ikut organisasi dikhawatirkan akan 

mengalami penurunan prestasi  akademik atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), 

sehingga  membutuhkan waktu yang lama untuk  menyelesaikan masa perkuliahan dan 

dikhawatirkan mahasiswa  sulit  mendapatkan pekerjaan. Inti dari asumsi keliru ini 

adalah, mahasiswa yang ikut berorganisasi tidak akan bisa meraih prestasi akademis 

yang memuaskan. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari 

organisasi kemahasiswaan terhadap prestasi akademik mahasiswa. Dalam penelitian ini 

data yang digunakan adalah data akademik dan data aktivitas mahasiswa Universitas 

Riau angkatan 2014 yang berjumlah 8.686 data. Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data mining K-means Clustering. K-Means Clustering merupakan 

metode yang mampu  mengelompokkan mahasiswa yang mengikuti organisasi BEM 

dan yang tidak mengikuti organisasi BEM dengan melihat lama studi, predikat 

kelulusan dan IPK mahasiswa. Tahapan dalam penelitian ini adalah preparation data, 

preprocessing data, proses clustering dengan K-Means,  pengujian hasil clustering 

menggunakan silhouette coefficient dan menyimpulkan hasil. Berdasarkan hasil 

penelitian, bahwa mahasiswa yang mengikuti organisasi BEM tidak mempengaruhi 

prestasi akademik mahasiswa dan Cluster dengan jumlah K=3 memiliki nilai silhouette 

coefficient sebesar 0,720589245894626 yang termasuk kelompok strong structure. 

 

Kata Kunci: Data Mining, K-Means Clustering, Organisasi, Python, Silhouette 

Coefficient. 
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ABSTRACT 

 

The Student Executive Board (BEM) is one of the organizations in Riau University. In 

this study BEM in question is bem faculty level. The Executive Board carries majors in 

each faculty. One of the factors of low interest in students towards the organization is 

the circulation of a false assumption that students who participate in the organization are 

feared to be experiencing a decrease in academic achievement or Cumulative 

Achievement Index (IPK), so it takes a long time to complete the lecture period and it is 

feared that students will find it difficult to get a job. The essence of this false 

assumption is that students who participate in the organization will not be able to 

achieve satisfactory academic achievement. The purpose of this study is to know the 

influence of student organizations on student academic achievement. In this study, the 

data used was academic data and student activity data of Riau University in 2014 which 

amounted to 8,686 data. The techniques used in this study is K-means Clustering. K-

Means Clustering is a method that is able to group students who follow bem 

organizations and who do not follow the BEM organization by looking at the length of 

study, graduation predicate and student IPK. The stages in this study are data 

preparation, data preprocessing, clustering process with K-Means, testing clustering 

results using coefficient silhouettes and concluding results. Based on the results of the 

study, that students who participated in bem organizations did not affect the academic 

achievement of students and Cluster with the number of K=3 had a coefficient 

silhouette value of 0.720589245894626 which belongs to the strong structure group. 

 

Keywords: Data Mining, K-Means Clustering, Organization, Python, Silhouette 

Coefficient. 

 

.PENDAHULUAN 

 
Perguruan  tinggi  merupakan  salah  satu  lembaga  pendidikan yang diharapkan  

mampu  merealisasikan  tujuan  pendidikan  nasional.  Perguruan tinggi juga diharapkan 

mampu mengembangkan bakat dan minat serta potensi mahasiswa melalui 

pengembangan kegiatan kemahasiswaan, sehingga dengan  adanya  kegiatan  

kemahasiswaan  diharapkan  mampu  meningkatkan  kualitas ilmu  pengetahuan  dan  

kemampuan  sikap  mahasiswa.  

 Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dapat dimanfaatkan untuk  mengembangkan  

potensi  yang dimiliki  mahasiswa  dan  mengembangkan  prestasi  mahasiswa  dibidang 

akademik dan non akademik 

Prestasi  bidang  akademik  bukan  menjadi  alasan  bagi  mahasiswa  yang aktif 

dalam mengikuti organisasi atas kesibukannya, tetapi menjadi suatu tantangan  bahwa  

mahasiswa  yang  aktif  beroganisasi  mampu  meningkatkan prestasi  akademik  

diimbangi  dengan  disiplin  belajar  yang  baik.  Kegiatan kemahasiswaan dapat 

dilakukan melalui suatu organisasi kemahasiswaan yang ada di perguruan tinggi. 

Dalam penelitian ini, peneliti berkeinginan untuk menganalis mahasiswa yang 

mengikuti organisasi BEM untuk melihat pengaruh pada prestasi akademik mahasiswa 
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tersebut.  

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

a. Analisa 

Analisa adalah penelusuran kesempatan atau  tantangan atau sumber. Analisa 

juga melibatkan pemecahan suatu keseluruhan kedalam bagian-bagian untuk 

mengetahui sifat, fungsi dan saling berhubungan antar bagian tersebut. Analisa 

merupakan suatu proses kerja dari rentetan tahapan pekerjaan sebelum riset 

didokumentasikan melalui tahapan penulisan laporan menguraikan suatu pokok menjadi 

beberapa bagian dan menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Berdasarkan 

pengertian analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisa adalah menyelidiki, 

menguraikan, menelaah suatu permasalahan untuk mengetahui pemahaman yang tepat 

(Wedianto et al., 2016). 

 

b. Mahasiswa 

 Mahasiswa adalah kelompok manusia penganalisis yang bertanggung jawab 

untuk mengembangkan kemampuan penalaran individual. Mahasiswa adalah orang 

yang belajar di perguruan tinggi Pengertian tersebut terkait dengan orang yang tengah 

belajar, berusaha untuk mencari ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan 

pembentukan kepribadian untuk bekal hidupnya dimasa depan agar berbahagia di dunia 

dan akhirat. Seorang mahasiswa sudah memiliki bekal untuk mencari, menggali dan 

mendalami bidang keilmuan yang diminatinya dengan cara membaca, mengamati, 

memilih bahan-bahan bacaan untuk ditelaah selanjutnya dituangkan dalam berbagai 

karya ilmiah (Wulan & Abdullah, 2014). 

 

d. Organisasi 

 Organisasi merupakan suatu sistem yang saling berinteraksi dan  bekerjasama 

dalam rangka mencapai tujuan bersama. Pencapaian tujuan organisasi bukan hanya 

untuk kepuasan individual, tetapi untuk kepuasan dan manfaat bersama-sama. 

Organisasi yang ada di perguruan tinggi seperti organisasi kemahasiswaan. Adanya 

organisasi di perguruan tinggi diharapkan mampu meningkatkan kualitas ilmu 

pegetahuan, menambah pengalaman individu dan mampu bersaing di era globalisasi 

Menurut (Sulaiman, 2017). 

 

e. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

UKM adalah salah satu bagian organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga 

tempat berhimpunnya para mahasiswa yang memiliki kesamaan minat, bakat, 

kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas penyaluran kegiatan ekstrakulikuler di 

dalam kampus. UKM juga merupakan organisasi kemahasiswaan yang mempunyai 

tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan ekstrakulikuler 

mahasiswa yang bersifat penalaran, minat dan kegemaran, kesejahteraan, dan minat 

khusus sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya (Pradnyani, 2016). 
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f. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

  Badan eksekutif mahasiswa (disingkat BEM) adalah organisasi mahasiswa intra 

kampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi. Dalam 

melaksanakan program-programnya, umumnya BEM memiliki beberapa kementerian 

dan departemen. Berbeda dengan himpunan mahasiswa di setiap jurusan, cakupan atau 

ruang lingkup BEM bisa lebih luas mencakup satu fakultas atau satu perguruan tinggi. 

Anggota dari BEM adalah seluruh mahasiswa satu fakultas sedangkan pengurus BEM 

sendiri adalah beberapa mahasiswa perwakilan jurusan nya. Adapun syarat-syarat untuk 

menjadi pengurus BEM tersebut adalah : 

1. Mahasiswa aktif jurusan nya 

2. Telah mengikuti training organisasi tingkat jurusan 

3. Melakukan pendaftaran sebagai pengurus BEM dengan mengisi form pendaftaran  

dan mengikuti selaga rangkaian pendaftaran. 

 

g. Prestasi 

Prestasi adalah kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi antara 

berbagai faktor yang memengaruhi baik dari dalam maupun dari luar individu dalam 

belajar Prestasi diraih dari hasil keuletan kerja, dimana setiap orang mengerjar prestasi 

menurut bidang dan kemampuan masing-masing. Prestasi dapat dikatakan sebagai suatu 

hasil yang telah dicapai seseorang sebagai bukti usaha yang telah dilakukan. 

Berdasarkan definisi prestasi, bahwa prestasi diri meliputi prestasi belajar atau sering 

disebut prestasi akademik dan prestasi non akademik. Prestasi akademik atau prestasi 

belajar adalah proses belajar yang dialami siswa dan menghasilkan perubahan dalam 

bidang pengetahuan, pemahaman, penerapan, daya analisis, sintesis dan evaluasi  

(Retnowati et al., 2016).  

 

h. Data Mining 

 Data mining merupakan sebuah inti dari proses Knowledge Discovery in Database 

(KDD), meliputi dugaan algoritma yang mengeksplor data, membangun model dan 

menemukan pola yang belum diketahui. KDD bersifat otomatis, dapat didefinisikan 

sebagai pengorganisasian proses untuk pengidentifikasian yang benar, berguna dan 

penemuan pola dari kumpulan data yang besar dan komplek  (Sri & Elly, 2015). 

 

 i. Clustering 

 Clustering  merupakan  salah  satu  metode analisis  data  mining  yang  dapat  

digunakan  untuk berbagai  bidang  salah  satunya  adalah  penggalian pengetahuan  

baru  dalam  penyebaran  dokumen  yang sangat massif baik dalam  web maupun 

system (Sudharmono & Ayub, 2015). 

K-Means  termasuk  dalam  partitioning clustering  yaitu  setiap  data    harus  

masuk  dalam cluster  tertentu dan memungkinkan bagi setiap data yang  termasuk  

dalam  cluster  tertentu  pada  suatu tahapan proses, pada tahapan  berikutnya  berpindah 

ke  cluster  yang  lain.  Algoritma  K-Means  sangat terkenal  karena  kemudahan  dan  

kemampuannya untuk mengklasifikasi data besar dan outlier  dengan sangat  cepat.  
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Berikut  adalah  langkah-langkah algoritma K-Means dalam menyelesaikan masalah 

(Agusta 2007) : 

1. Tentukan jumlah cluster 

2. Alokasikan data kedalam cluster secara random 

3. Hitung centroid/rata-rata dari data yang ada di masing-masing cluster 

 

𝒗 =
∑ 𝒙𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
           (2.1) 

dimana : 

𝑣 : centroid pada cluster 

𝑥𝑖 : objek ke-i 

n : banyaknya objek/jumlah objek yang menjadi anggota cluster 

4. Alokasikan masing-masing data ke centroid/rata-rata terdekat 

5. Kembali ke Step 3, apabila masih ada data yang berpindah cluster atau apabila 

perubahan nilai centroid, ada yang di atas nilai threshold yang ditentukan atau 

apabila perubahan nilai pada objective function yang digunakan di atas nilai 

threshold yang ditentukan. 

a. Distance Space 

Untuk menghitung jarak antara objek dengan centroid peneliti menggunakan 

Euclidian Distance. 

𝑑(𝑥, 𝑦) = ||𝑥 − 𝑦|| = √∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2𝑛

𝑖=1
     (2.2) 

dimana : 𝑥𝑖  : objek 𝑥 ke-i  

𝑦𝑖  : data 𝑦 ke-i  

𝑛   : banyaknya objek 

 

b. Metode Pengalokasian Ulang Data ke Dalam Masing-Masing Cluster 

Disini peneliti menggunakan metode Hard K-Means. Pengalokasian kembali data 

ke dalam masing-masing cluster dalam metode Hard K-Means didasarkan pada 

perbandingan jarak antara data dengan centroid setiap cluster yang ada. Data 

dialokasikan ulang secara tegas ke cluster yang mempunyai centroid terdekat 

dengan data tersebut. Pengalokasian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

𝑎𝑖𝑘 = {
1   𝑑 = min{𝐷(𝑥𝑖, 𝑣𝑖)} 
0                        𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎

        (2.3) 

dimana : 𝑎𝑖𝑘  : Keanggotaan data ke-k ke cluster ke-i 

𝑣𝑖   : Nilai centroid cluster ke-i 
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j. Sillhoutte Coefficient 

Silhouette coefficient digunakan untuk melihat kualitas dan kekuatan cluster. 

Seberapa baik suatu objek ditempatkan didalam suatu cluster. Tahapan perhitungan 

Silhouette Coefficient adalah sebagai berikut :  

1. Hitung rata-rata jarak dari suatu data misalnya i dengan semua data lain yang berada 

didalam satu cluster (𝑎𝑖).  

 𝑎(𝑖) =  
1

|𝐴|−1
 ∑ 𝑗  𝜖𝐴𝑗 ≠ 𝑑(𝑖, 𝑗)        (2.4) 

Dengan j adalah data lain dalam satu cluster A dan d(I,j) adalah jarak antara data I 

dengan J. 

2. Hitung rata-rata jarak dari data i tersebut dengan semua data di cluster lain, dan 

diambil nilai terkecilnya. 

𝑏(𝑖), 𝐶 =  
1

|𝐴|
 ∑ 𝑗  𝜖 𝐶 𝑑(𝑖, 𝑗)        2.5)  

Dengan (𝑖, 𝐶) adalah jarak rata-rata data I dengan semua objek pada cluster lain 𝐶 

dimana 𝐴 ≠ 𝐶. 

b (𝑖) = min 𝐶 ≠ 𝐴 d(𝑖, 𝐶)  

3. Rumus Silhouette Coefficient:  

(s𝑖) = ((b𝑖) − (a𝑖)) / max ((a𝑖), (b𝑖))       (2.6) 

Dengan s(𝑖) adalah semua rata-rata pada semua kumpulan data.(Shoolihah, Furqon, 

and Widodo 2017) 

 

k. Bahasa Pemograman Python 

Python adalah bahasa pemrograman komputer yang bisa digunakan untuk 

memecahkan masalah rekayasa. Python adalah bahasa pemrograman yang kuat dan 

diterima secara luas yang dapat melakukan hampir semua bahasa pemrograman tingkat 

rendah seperti Fortran, C, dan C ++ (McClarren, 2018). 

 

l. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang terkait dengan Penelitian mengenai Analisis Prestasi Akademik 

Mahasiswa Yang Mengikuti Organisasi Kemahasiswaan Menggunakan Metode K-

Means Clustering (Sudharmono and Ayub 2015) dengan judul “Penerapan Metode 

KMeans dan Cobweb Terhadap Analisis Prestasi Akademik Mahasiswa yang Mengikuti 

Kegiatan Kemahasiswaan.” Mendapatkan hasil dari analisis tersebut membuktikan 

bahwa dengan mengikuti kegiatan kemahasiswaan, lama studi lulusan tidak 

terpengaruh. 

 
METODE PENELITIAN 

 

 

a. Tahapan Penelitian  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini tergambar dalam Gambar 

1. 
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   Gambar 1. Langkah-Langkah Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b. Peralatan yang Digunakan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu 

hardware dan software. Hardware dan software yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 

3 dan Tabel 4.  

Tabel 3. Hardware yang digunakan 

No. Nama Alat Fungsi Keterangan 

1 Laptop Pengolahan data HP 

2 Printer Mencetak laporan Canon 

3 Mouse Mengarahkan cursor Acer 

4 Flashdisk Menyimpan file SanDisk 

Tabel 4. Software yang digunakan 

No Nama Alat dan Bahan Fungsi Keterangan 

1 Microsoft Office Membuat laporan Versi 2010 

2 Python Bahasa pemrograman Versi 3.7.4 

3 Anaconda Pemrosesan data Versi 3 

4 Mandeley Daftar pustaka  - 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Preparation Data 

 Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan data lulusan 

Preparation Data 

 

Preprocessing Data 

 

Menyimpulkan Hasil  

 

Proses Clustering dangan K-Means 

 

Pengujian Hasil Clustering Menggunakan Silhoutte 

Coeficient 

 

Studi Literatur 
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mahasiswa Universitas Riau tahun angkatan  2014. Data penelitian ini bersumber dari 

seluruh BEM Fakultas Universitas, seluruh dekanat fakultas dan bagian data dan 

registrasi Rektorat Universitas Riau. 

 

b. Preprocessing Data 

a. Ekstraksi Data  

Pada ekstraksi data adalah tahap menindaklanjuti data yang telah didapatkan. 

Data mahasiswa lulusan tahun angkatan 2014 berjumlah 8686 mahasiswa.  

b. Pembersihan Data  

pada tahap ini penulis akan membersihkan data dengan cara mensortir data 

mahasiswa dengan jenjang study strata satu (S1)  saja. Keseluruhan data 

mahasiswa angkatan 2014 yang telah lulus per 26 maret 2020 berjumlah  8686, 

Setelah dilakukannya prepocessing data berjumlah 4381. Kemudian dilanjutkan 

dengan penghapusan kolom kolom yang tidak diperlukan dalam mengclustering. 

seperti kolom  no ijazah, tahun masuk, lulus, jumlah cuti, dan jumlah bulan cuti. 

c. Transformasi Data 

Untuk semua variabel akan dilabelkan dengan nilai desimal karena variabel yang  

bersifat string maka harus diubah menjadi numerik. Hal ini disebabkan karena 

dalam perhitungan metode  K-Means semua data yang diolah harus bersifat 

numerik (angka). 

 

 

Tabel 1. Hasil Transformasi Data 

No Nama Lengkap Fak Prodi  
Lama 

Studi 
IPK Predikat Organisasi 

1 Anand Krysna FMIPA 
S1 Sistem 

Informasi 
48 1 2 

1 

2 
Robby Dio 

Harman.S 
FMIPA 

S1 Sistem 

Informasi 
52 2 3 

1 

3 Ahmad Arif FMIPA 
S1 Sistem 

Informasi 
46 2 3 

1 

4 Herry Wibowo FMIPA 
S1 Sistem 

Informasi 
52 2 3 

1 

5 Ardanil Maulana FMIPA 
S1 Sistem 

Informasi 
46 1 2 

1 

6 
Ahmad Reza 

Fahlawi 
FMIPA 

S1 Sistem 

Informasi 
52 2 3 

1 

7 M.Hidayat FMIPA 
S1 Sistem 

Informasi 
46 2 2 

2 

8 
Nur Dewi Puji 

Astuti 
FMIPA 

S1 Sistem 

Informasi 
58 3 3 

2 

10 
Kiki Kurniyati 

Siallagan 
FMIPA 

S1 Sistem 

Informasi 
46 2 2 

2 

… … … … … … … … 

4381 
Ira Tri Asi FT S1 Teknik Kimia 55 4 4 2 
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c. Hasil  Clustering 

pada studi kasus penulis akan melalukan percobaan beberapa nilai K yaitu 2,3,4,5 

dan 6 untuk mencari mana K terbaik.  

Berikut adalah hasil dari perhitungan jarak dari data dengan jumlah K =3 

 

 

Tabel 2.  Hasil Perhitungan Jarak Data kepusat Centroid 

Nama C1 C2 C3 Anggota 

Zulfikar 0.77433524 14.04956033 6.242161584 0 

Desni Irma Wika 1.383202155 14.1436548 6.397542123 0 

Firman Jaya 1.028182688 14.1121826 6.327452356 0 

Bayu Sahdilla 0.77433524 14.04956033 6.242161584 0 

Rizky Kirani Zulaika Ningsih 0.77433524 14.04956033 6.242161584 0 

Sri Ernita 0.77433524 14.04956033 6.242161584 0 

Arbaiti 0.77433524 14.04956033 6.242161584 0 

Indriarta Hidayatunissa 0.77433524 14.04956033 6.242161584 0 

Yurisa Ratnasari 0.77433524 14.04956033 6.242161584 0 

Bunga Siswati 0.77433524 14.04956033 6.242161584 0 

Eka Kurniawan 0.77433524 14.04956033 6.242161584 0 

Wirdatul Hasanah 0.77433524 14.04956033 6.242161584 0 

Denisa Nurmalia 10.77355372 4.091831689 3.848286414 2 

Isra Desmita Putri 10.84490181 4.120623022 3.96701856 2 

Aisah Kurnia Utami 11.00701279 4.383603724 4.320319917 2 

Pepi Setya Bakti 11.83447082 3.147334797 4.925365858 1 

Rino Yusra Hamdani 11.76912334 3.109544791 4.830248535 1 

Satria Lanuri 11.83447082 3.147334797 4.925365858 1 

Uberkis 11.83447082 3.147334797 4.925365858 1 

Ivan Fadillah Putra 11.9832022 3.484560783 5.21413049 1 

Mitha Tri Indraswari 11.83447082 3.147334797 4.925365858 1 

Johannes Riomanto Nainggolan 11.9832022 3.484560783 5.21413049 1 

Bungsu Herwanto 11.83447082 3.147334797 4.925365858 1 

Wahyu Yustyanto 11.9832022 3.484560783 5.21413049 1 

Surya Dita Prasetya 11.83447082 3.147334797 4.925365858 1 

Novi Purnama 15.80588236 1.269033206 8.851395323 1 

Sunitha Sari 15.91754858 1.961349739 9.015271881 1 

… … … … … 

Florisa 1.419626437 14.1796537 6.435204118 0 

M. Iswandi 16.75488843 2.073687535 9.794961144 1 
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d. Pengujian Silhouette Coefficient 

Setelah dilakukan percobaan beberapa cluster maka didapatkan nilai  Silhouette 

coefficient secara keseluruhan pada tabel 4.18 : 

 

Tabel 3. Menunjukkan Hasil SC Semua Cluster 

Cluster Nilai SC 

Cluster 2 0.5599262325867927 

Cluster 3 0,70589245894626 

Cluster 4 0,5757738327077895 

Cluster 5 0,6438668747914369 

Cluster 6 0,649266085343816 

 

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa percobaan dengan jumlah cluster 2 nilai 

pengujiannya 0,6504993829874475, dengan jumlah cluster 3 nilai pengujiannya 

0,70589245894626, dengan percobaan cluster 4 nilai pengujiannya 

0,5757738327077895, dengan percobaan cluster 5 nilai pengujiannya 

0,6438668747914369, dan pada percobaan cluster 6 nilai pengujiannya adalah  

0,649266085343816. Dari semua hasil pengujian silhoutte coeffisien  dapat dilihat 

nilai tertinggi atau yang mendekati angka 1 adalah cluster 3. Dengan  Hasil 

perhitungan nilai silhoutte coeffisien dapat bervariasi antara -1 hingga 1. Hasil 

clustering dikatakan baik jika nilai silhoutte coeffisien bernilai positif . berikut tabel 

kualitas cluster : 

Tabel  4. Kualitas Cluster 

0.7 < SC <= 1 Strong Stucture 

0.5 < SC <= 0.7 Medium Structure 

0.25 < SC <= 0.5 Weak Structure 

SC <= 0.25 No structure 

 

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa cluster 3 berada pada tingkat  Strong Stucture  

karena nilai silhoutte coeffisien nya berada pada 0.7 sampai 1. 

 
KESIMPULAN  

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapahal sebagai 

berikut. 
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1. Berdasarkan hasil analisis mahasiswa yang mengikuti organisasi BEM tidak 

mempengaruhi akademik mahasiswa tersebut. Jadi, asumsi masyarakat tentang 

mengikuti organisasi akan memperlama masa studi dan menurunkan prestasi 

akademik tidak benar. 

2. Meng-cluster data mahasiswa dengan jumlah 4381   menggunakan metode K-

Means telah berhasil dilakukan. Dengan metode K-Means clustering dapat 

diketahui jumlah jarak pada masing-masing data ke pusat centroidnya. Cluster 

dengan jumlah k=3 memiliki kualitas cluster yang paling baik dibuktikan dengan 

nilai silhouuette coefficient sebesar 0,720589245894626 

 

SARAN 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian ini hanya meneliti mahasiswa yang mengikuti organisasi BEM saja, 

untuk penelitian selanjutnya dibutuhkan data organisai  yang lebih kompleks lagi 

seperti unit kegitan mahasiswa dan lembaga legislatif. 

2. Karena penelitian ini menggunakan variable IPK, lama studi, dan predikat 

kelulusan, untuk penelitian selanjutnya bisa ditambahkan variable lain agar semakin 

banyak informasi atau pengetahuan baru yang didapatkan.  

3. Penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan metode clustering lain atau 

penerapan data mining lain seperti klasifikasi. 
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