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Abstrak—Dunia pendidikan telah banyak mengadopsi 

pendekatan Multiple Intelligences Research (MIR) yang 

menilai manusia berdasarkan beberapa spektrum kecerdasan, 

sebagai pengganti konsep test kecerdasan dengan skor tunggal 

(IQ). Salah satu penerapan strategi pembelajaran berbasis 

Multiple Intelligences (MI) adalah membagi peserta didik 

berdasarkan skor MIR. Pada penelitian ini dilakukan 

pembagian kelas berbasis skor MIR dengan teknik clustering 

menggunakan metode Multilevel Self-Organizing Map 

(MSOM). Metode ini dapat memfasilitasi pembagian kelas 

berdasarkan skor MIR dengan menjaga kedekatan fitur 

kecerdasan antar anak, namun juga tetap menjaga 

heterogenitas kelas. Clustering berganda dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan keseragaman jumlah anak, dan 

distribusi jumlah laki-laki dan perempuan tanpa mengurangi 

karakteristik kedekatan fiturnya. Metode clustering ini 

diharapkan menjadi sarana yang efisien dalam otomatisasi 

pembagian kelas juga efektif membagi kelas sesuai strategi 

pembelajaran berbasis MI. 

 

Kata Kunci— Multiple Intelligence, clustering, ANN, MSOM. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Pendekatan psikometrik klasik mendefinisikan 

kecerdasan sebagai kemampuan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah test kecerdasan (test 

IQ). Hasil test yang berupa skor tunggal tersebut tidak akan 

banyak berubah karena faktor usia, latihan ataupun 

pengalaman. Pendekatan ini menuntun kita untuk 

memahami kecerdasan manusia  sebagai  atribut bawaan 

semenjak lahir [1]. Howard Gardner dalam bukunya [2], 

mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk 

memproses suatu informasi tertentu, yang memungkinkan 

seseorang mampu memecahkan masalah, menemukan suatu 

permasalahan untuk diselesaikan, dan menciptakan suatu 

karya untuk memberikan kontribusi pada masyarakatnya. Ia 

menyatakan bahwa setiap orang adalah unik dan memiliki 

cara sendiri untuk berkontribusi bagi masyarakat. Howard 

Gardner mengusulkan suatu pendekatan baru yang disebut 

sebagai Multiple Intelligences (MI) yang dikaji berdasarkan 

penelitian yang melibatkan  berbagai disiplin ilmu. 

Penelitian ini kemudian menetapkan kriteria yang mengukur 

kemampuan-kemampuan manusia yang dapat dikategorikan 

sebagai kecerdasan. Usulan ini merekomendasikan beberapa 

jenis kecerdasan yaitu kecerdasan verbal-linguistik, 

kecerdasan logis-matematis, kecerdasan visual-spasial, 

kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan 

interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan natural 

dan kecerdasan eksistensial.   

Pendekatan MI membawa atmosfir baru dalam dunia 

pendidikan. Siswa difahami sebagai individu yang memiliki 

jenis kecerdasan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan 

pendekatan yang berbeda-beda pula, dalam rangka 

mengoptimalkan potensinya masing-masing. Penilaian 

kecerdasan anak yang pada mulanya terpaku pada satu nilai 

tunggal yang diyakini hanya dapat mengukur kemampuan 

logika-matematik, linguistik, dan spasial, perlahan-lahan 

berganti dengan  penilaian skor ganda yang menunjukan 

kecerdasan seseorang pada setiap spektrum MI. Dunia 

pendidikan yang mengadopsi konsep MI, menumbuhkan 

kesadaran berbagai pihak terkait, bahwa mereka harus 

menyediakan suatu pendidikan yang berbasis kebutuhan 

siswa. 

Pendekatan MI telah diaplikasikan dalam dunia 

pendidikan dalam berbagai bentuk. Penelitan [3] 

mengeksplorasi efektivitas strategi pendidikan dengan 

pendekatan MI dan pengaruhnya terhadap kemampuan 

menulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi 

strategi MI yang terstruktur dengan baik dalam kurikulum 

program bilingual menghasilkan kinerja yang lebih baik 

dalam kemampuan menulis. Penggunaan strategi MI  dinilai 

dapat merangsang pengetahuan lebih mendalam dengan 

memfasilitasi pemecahan masalah serta kemampuan untuk 

mensintesis konsep. Penelitaian [4] mencoba mencari tahu 

efek dari strategi pembelajaran berbasis MI terhadap 

pencapaian siswa dalam pelajaran science. Hasil uji analisis 

kovarian menunjukan bahwa anak-anak yang diberi 

pembelajaran berbasis MI memberikan pencapaian nilai 

yang lebih baik dari pada anak-anak yang diajarkan dengan 

strategi tradisional. 

Salah satu penerapan strategi pembelajaran berbasis MI 

adalah membagi peserta didik berdasarkan skor MIR. 

Pembagian kelas siswa dilakukan dengan mengkelompokan 

anak dengan tipe kecerdasan dominan yang sama, sehingga 

siswa di setiap kelas dipercaya memiliki kecenderungan 

gaya belajar yang sama [5]. Pendekatan ini membuat 

pengajar lebih mudah dalam melakukan proses 

pembelajaran, di mana pengajar dapat menentukan satu 

strategi gaya belajar yang tepat untuk semua anak dalam 

satu kelas. Namun cara pengelompokan semacam ini juga 

dinilai memiliki kekurangan. Setiap anak memerlukan suatu 

lingkungan yang lebih heterogen, di mana mereka dapat 

belajar berbagi gagasan dan pengalaman, serta bertukar 

pengetahuan melalui aktivitas yang lebih beragam [6].  

Beberapa algoritma telah digunakan dalam masalah 

pembagian kelas, misalnya pada penelitian [7] dengan 

menggunakan agoritma genetika dan penelitian dan 

penelitian [8] dengan algoritma K-Means dan K-Nearest 

Neighbors. Pada penelitian ini akan dilakukan pembagian 

kelas dengan teknik clustering menggunakan metode 

Multilevel Self-Organizing Map (MSOM) yang diharapkan 

dapat memfasilitasi pembagian kelas berdasarkan skor MIR, 
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namun tidak mengkelompokan siswa berdasarkan nilai 

tertinggi pada masing-masing kecerdasan. Metode Self-

Organizing Map (SOM) merupakan  algoritma Artificial 

Neural Network (ANN) yang efektif dalam 

merepresentasikan fitur masukan dan telah sukses 

digunakan dalam berbagai aplikasi [10]. Metode ini cukup 

sederhana, namun mampu melakukan tugas clustering 

dengan baik.  

Proses pembagian kelas, umumnya memiliki kebutuhan 

pendistribusian jumlah siswa dan jumlah jenis kelamin yang 

sama banyak di setiap kelas. Algoritma SOM dasar tidak 

dapat menjamin pembagian kelas dengan jumlah yang 

merata. Pada penelitian [9] dilakukan pembagian kelas 

dengan menggunakan algoritma SOM di mana input data 

berupa nilai raport dan nilai sikap, dan pemerataan jumlah 

dilakukan secara manual. Penelitian [6] melakukan 

pembagian kelas dengan kombinasi algoritma SOM dan K-

Means dengan input nilai mata pelajaran. SOM digunakan 

sebagai dasar pembagian kelas, dan K-Means digunakan 

sebagai metode pemerataan.  Pada penelitian ini, input data 

berupa skor MIR dan digunakan  teknik clustering dengan 

MSOM. Metode MSOM diterapkan dengan cara 

menjalankan algoritma SOM berulang-ulang, dalam rangka 

memenuhi kondisi yang diinginkan, yaitu pembagian kelas 

dengan jumlah anak dan jenis kelamin yang merata.  
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

ANN merupakan teknik pengolahan informasi yang 

terilhami oleh sistem syaraf manusia. Konsep ANN 

merupakan sebuah struktur dari sistem pengolahan 

informasi yang terdiri dari sejumlah besar elemen 

pemrosesan yang saling berhubungan yang bekerja serentak 

untuk menyelesaikan masalah tertentu [11]. Seperti 

manusia, ANN bekerja  melalui contoh dalam proses 

pembelajaran. ANN dapat dibagi ke dalam tiga kategori 

[10]. Pertama jenis Feedforward Network yang melakukan 

transformasi sinyal input menjadi suatu nilai output. 

Transformasi yang dilakukan biasanya ditentukan oleh 

parameter eksternal atau disebut dengan supervised 

learning. Supervised learning adalah jenis pembelajaran 

jaringan di mana sistem diberi target keluaran. Jenis kedua 

adalah Feedback Network. Pada jenis ini, informasi dalam 

sinyal input menentukan kondisi awal aktivitas sistem, 

Setelah kondisi transisi, pendekatan kondisi akhir 

diidentifikasi sebagai keluaran. Jenis ketiga adalah 

Competitive Network. Pada jenis ini terdapat unit 

bertetangga  yang berkompetisi dan beradaptasi sehingga 

mengembangkan suatu detektor spesifik untuk setiap pola 

sinyal yang bereda. 

SOM merupakan salah satu algoritma ANN yang 

termasuk pada kategori Competitive Network. SOM telah 

digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan pola, 

robotika, kontrol proses, pemrosesan informasi semantik 

dan lain-lain. SOM juga merupakan salah satu algoritma 

clustering yang paling populer di antara model-model ANN.  

Algoritma SOM pertama kali dijelaskan oleh Profesor 

Teuvo Kohonen, oleh karena itu SOM disebut juga 

Kohonen Map. SOM bertujuan untuk melakukan visualisasi 

data dari data berdimensi tinggi yang dipetakan dalam 

bentuk data berdimensi rendah. Metode pembelajaran SOM 

adalah pembelajaran tanpa bimbingan (unsupervised 

learning) di mana sistem dapat belajar menggambarkan 

suatu pola tanpa diberikan suatu target secara eksplisit.  

SOM memetakan barisan input yang memiliki fitur 

berdimensi tinggi ke sebuah model yang memiliki 

kedekatan bobot dengan input tersebut. Pada akhirnya, 

semua data yang memiliki kedekatan pada jarak tertentu 

akan dipetakan pada model yang sama.  Metode SOM 

melibatkan beberapa proses utama sebagai berikut [12]. 

• Inisialisasi: semua bobot koneksi diberi nilai secara 

acak. 

• Kompetisi: untuk masing-masing pola input, sebuah 

fungsi diskriminan yang merupakan fungsi jarak 

dihitung sebagai dasar kompetisi. Unit dengan nilai 

diskriminan terkecil dinyatakan sebagai pemenang. 

• Kerjasama dan  adaptasi: unit pemenang menentukan 

lokasi spasial dari lingkungan topologi ketetanggaan, 

sehingga menjadi dasar kerja sama di antara unit-unit 

tersebut. Unit yang terpilih  menurunkan nilai fungsi 

diskriminannya melalui modifikasi bobot koneksi 

yang terkait.  

SOM merupakan jaringan yang terdiri dari dua lapisan, 

yaitu lapisan input dan lapisan output. Setiap neuron dalam 

lapisan input terhubung dengan setiap neuron pada lapisan 

output. Setiap neuron dalam lapisan input 

merepresentasikan data masukan sedangkan lapisan output 

merepresentasikan kelas (cluster). Arsitektur SOM 

ditunjukan pada Gambar 1, di mana  x menunjukan vektor 

input, y adalah vektor output, dan w adalah  bobot antara x 

dan y  [13]. 

 

 
Gambar 1. Arsitektur Self-Organizing Map  

 

 Selama proses kompetisi, jarak antara input dengan 

output dihitung dengan Euclidean distance yang ditunjukan 

pada Persamaan (1).  

 

𝑑𝑖 = √∑(𝑥(𝑡) − 𝑤𝑖(𝑡))2         (1) 

 

Unit pemenang pada proses kompetisi adalah unit yang 

memiliki nilai Euclidian distance terkecil dan disebut 

dengan Best Matching Unit (BMU). Bobot unit pemenang 

dan unit lain yang berada dalam jarak ketetanggaan 

diperbarui. Jarak ketetanggaan berkurang seiring 

bertambahnya iterasi. Proses modifikasi bobot ditunjukan 

pada Persamaan (2).  Selanjutnya, setiap model akan terus 

mengalami penyesuaian terhadap seluruh pola input 

sehingga dihasilkan sebuah model yang menunjukkan 

adanya kesamaan ciri antar anggota dalam cluster yang 

sama.  
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𝑤𝑖(𝑡 + 1) = 𝑤𝑖(𝑡) + ℎ𝑐𝑖(𝑡) [𝑥(𝑡) −  𝑤𝑖(𝑡)]       (2) 

 

Nilai ℎ𝑐𝑖(𝑡) = 𝛼(𝑡), jika unit tersebut terdapat di dalam 

jari-jari ketetanggaan, dan ℎ𝑐𝑖(𝑡) = 0, jika terdapat di luar 

jari-jari ketetanggaan. 𝛼(𝑡) merupakan learning rate yang 

berkurang seiring bertambahnya iterasi seperti ditunjukan 

pada Persamaan (3) . 

 

𝛼(𝑡 + 1) =  𝛼(𝑡)[1 − 
𝑡

𝑇
]     (3) 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

MIR telah dilakukan oleh banyak sekolah sebagai dasar 

bagi pihak sekolah untuk mengetahui potensi dan gaya 

belajar anak didiknya. Pada penelitian ini dilakukan 

clustering berdasarkan skor MIR menggunakan metode 

MSOM. Jumlah anggota kelas pada algoritma SOM 

bergantung pada banyaknya data yang memiliki kedekataan 

yang sama. Agar diperoleh jumlah anggota kelas yang sama, 

juga distribusi antara laki-laki dan perempuan yang merata, 

akan dilakukan clustering bertingkat menggunakan MSOM .  

Desain umum dari metode yang digunakan pada 

penelitian ini ditunjukan pada Gambar 2. Clustering pada 

setiap level dilakukan terhadap semua data dengan jumlah 

iterasi tertentu atau sampai nilai error yang diperoleh 

konvergen. Konsep yang diterapkan pada metode ini adalah 

meninjau hasil clustering awal yang biasanya memiliki 

ukuran tidak merata. Setelah clustering pertama dilakukan, 

selanjutnya dilakukan seleksi cluster yang telah memenuhi 

kriteria. Jika cluster telah memenuhi kriteria, maka diambil 

anggota yang paling dekat dengan model sebagai anggota 

tetap cluster tersebut. Kelebihan anggota pada cluster yang 

memenuhi kriteria dan semua anggota pada cluster yang 

belum memenuhi kriteria akan digunakan sebagai input data 

untuk clustering pada level selanjutnya. Demikian teknik 

tersebut diulang-ulang sampai semua cluster memenuhi 

syarat yang diinginkan.   

 

Gambar 2. Desain Clustering skor MIR dengan MSOM 

 

Gambar 3 menunjukan ilustrasi konsep yang digunakan. 

Gambar 3a menunjukan hasil clustering awal di mana 

cluster pertama memiliki jumlah anggota yang lebih banyak 

dari cluster kedua dan ketiga. Selanjutnya, dilakukan 

perhitungan jarak anggota cluster pertama dengan pusat 

cluster. Anggota yang memiliki jarak terdekat diambil  

sebagai anggota cluster tersebut. Sisa anggota akan 

disatukan dengan anggota cluster kedua dan ketiga untuk 

dijadikan data baru sebagai input pada clustering 

selanjutnya. Tujuan clustering bertingkat ini adalah 

menggeser koordinat BMU pada cluster yang belum 

memenuhi kriteria seperti diilustrasikan pada Gambar 3b. 

Dengan konsep ini seluruh anggota dapat dikelompukan 

dengan baik menurut pusat cluster yang lebih tepat.   

 

 
3a. Clustering ke-1 3b. Clustering ke-2 

Gambar 3. Ilustrasi Konsep MSOM 

 

Evaluasi clustering dilakukan dengan menghitung 

silhouette coefficients pada persamaan (4). Silhouette 

coefficients berfungsi menguji kualitas cluster yang 

dihasilkan dengan cara menggabungkan prinsip cohesion 

dan separation. Nilai silhouette coefficients merupakan 

perbandingan antara rata-rata jarak data dengan seluruh data 

yang berada dalam satu cluster, dengan jarak rata-rata 

minimal data tersebut dengan data yang berada di cluster 

lainnya [14].  

 

𝑠𝑖  =
(𝑏𝑖−𝑎𝑖) 

max (𝑎𝑖,𝑏𝑖)
  (4) 

 

Nilai silhouette coefficient berada pada interval -1 dan 1. 

Hasil clustering dikatakan baik jika nilai silhoutte coeffisien 

bernilai positif yang berarti objek sudah berada dalam 

cluster yang tepat. Jika nilai silhoutte coeffisien negatif 

artinya struktur cluster yang dihasilkan tidak tepat. 

Silhouette coefficients memperlihatkan keberhasilan SOM 

dalam mengkelompokan data agar memiliki fitur yang yang 

memiliki kedekatan. Untuk mencari tahu karakteristik 

sebaran data, dihitung juga standar deviasi dengan 

persamaan (5). Semakin besar  nilai standar deviasi, 

semakin lebar sebaran datanya, yang menandakan data pada 

kelompok tersebut semakin heterogen.  

 

𝑠𝑑 = √
∑(𝑥𝑖−�̅�)2

𝑛
    (5) 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Teknik MSOM telah diterapkan pada data skor MIR 

SDIT Harapan Bunda Purwokerto. Mengingat bahwa dalam 

konsep MI, kecerdasan dapat berkembang seiring 

berkembangnya waktu dan dengan pengaruh masukan dari 

luar, maka data yang diambil adalah data MIR level 1 yang 

baru dilaksanakan pada bulan Januari-Februari tahun 2018. 

Setiap anak memiliki skor MIR berupa delapan buah nilai 
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kecerdasan, yaitu kecerdasan kinestetik, lingual, spasial, 

natural, interpersonal, intrapersonal, matematika dan musik. 

Delapan skor ini digunakan sebagai masukan untuk 

melakukan pembagian kelas dengan menggunakan teknik 

MSOM. Implementasi clustering skor MIR dengan MSOM 

ditunjukan pada Gambar 4 dan Gambar 5. 

 

 
Gambar 4. Data input clustering skor MIR dengan MSOM 

 

 
Gambar 5. Hasil clustering skor MIR dengan MSOM 

 

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan 

normalisasi data input. Selanjutnya diterapkan inisiasi bobot 

dengan mengambil secara random data masukan sebagai 

bobot kelas. Inisialisasi parameter yang lain adalah sebagai 

berikut.  

• Learning rate awal= 0.8. Learning rate diperbaharui 

dengan Persamaan (3), namun jika nilainya telah 

lebih kelcil dari 0.0001, perbaharuan learning rate 

dihentikan. 

• Jari-jari ketetanggaan=0, sehingga bobot yang 

dimodifikasi hanyalah bobot yang terkoneksi pada 

BMU.  

• Jumlah maksimal iterasi =1000. 

• Batas error =0,001. 

• Sarat konvergensi jaringan yaitu jika nilai error 

tidak berubah secara signifikan dalam 10 % 

maksimal iterasi. 

Percobaan, dengan 83 data dilakukan dengan 

membagi data menjadi dua sampai enam kelas. Tabel 1 

menunjukan jumlah (level) clustering yang diperlukan 

dalam masing-masing percobaan. Penambahan jumlah kelas 

tidak selalu berarti level clustering yang dibutuhkan 

meningkat, seperti dapat ditunjukan pada pembagian dengan 

lima kelas membutuhkan lima kali clustering, sedangkan 

pembagian dengan enam kelas justru hanya membutuhkan 

empat kali clustering. 

 

Tabel 1. Kriteria dan jumlah level clustering MSOM 

Jumlah 

kelas 

Kriteria Cluster 
Level 

clustering 
Max. siswa 

/ kelas 

Max. Lk 

/kelas 

Max. Pr 

/kelas 

2 42 22 20 1 

3 28 15 13 2 

4 21 11 10 3 

5 17 9 8 5 

6 14 8 7 4 

 

Contoh proses clustering yang dilakukan dapat 

diilustrasikan pada Tabel 2. Pada Tabel 2 dengan pembagian 

data ke dalam empat kelas, dibutuhkan tiga kali clustering. 

Pada clustering level 1, jumlah data awal adalah 83 dan 

digunakan sebagai data input clustering level 1. Clustering 

level 1 membagi data ke dalam empat kelas. Hasil clustering 

level 1 menunjukan adanya satu kelas yang memenuhi 

kriteria yaitu kelas ke-4 yang memiliki jumlah anggota lebih 

dari 21, jumlah laki-laki lebih dari 11 dan jumlah 

perempuan lebih dari 10. Selanjutnya dicari 11 orang siswa 

laki-laki dan 10 orang siswa perempuan yang jaraknya 

paling dekat dengan pusat cluster ke-4. Sisa data pada kelas 

ini yaitu 33-21 = 12 orang anak, disatukan dengan anggota 

kelas lain yang belum memenuhi kriteria (20+11+19=40 

orang), sehingga jumlahnya menjadi 62. Data ini kemudian 

digunakan sebagai input clustering pada level 2.  

Begitupula selanjutnya pada clustering level 2 diperoleh 

satu kelas yang memenuhi kriteria yaitu kelas ke-2, 

sehingga anggota kelas yang paling dekat dengan pusat 

cluster ke-2 ditetapkan sebagai anggota kelas tersebut. Pada 

clustering level ke-3 jumlah data input sebanyak 41 dan 

membagi data menjadi dua cluster yang tersisa. Kelas yang 

memenuhi kriteria adalah kelas ke-1 sehingga anggota kelas 

yang paling dekat dengan pusat cluster ke-1 ditetapkan 

sebagai anggota kelas tersebut. Karena tertinggal satu kelas 

yang belum terisi penuh maka, maka sisa anggota pada kelas 

ke-1 pada clustering level ke-3 dimasukan ke dalam kelas 

ke-2.  

Tabel 2 menunjukan bahwa error klasifikasi meningkat 

seiring bertambahnya level. Ini dikarenakan pergeseran 

pusat cluster dalam rangka mengakomodir jarak anggota 

yang lebih jauh, sehingga error yang dihasilkan lebih besar. 

Dengan kata lain, error pada proses clustering ini 
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menggambarkan rata-rata jarak antar data dengan pusat 

cluster-nya.  

 

Tabel 2. Proses MSOM pada pembagian empat kelas 

Le-

vel 

Jml 

Data  
Error 

Iter-

asi 

Jml. 

Kelas 

Hasil  clustering 

Kelas 

Ke- 
Jml  Lk Pr 

1 83 

 

0,046 193 4 1  20 5 15 

2 11 8 3 

3 19 10 9 

4 33 21 12 

2 62 
 

0,051 197 3 1  17 7 10 

2 29 13 16 

3 16 13 3 

3 41 

 

0,057 197 2 1  25 13 12 

2 16 9 7 

 

Interpretasi terhadap konsistensi cluster yang terbentuk 

ditunjukan dengan nilai silhouette coefficient. Nilai 

silhouette coefficient yang positif menunjukan bahwa 

susunan objek sudah sesuai, nilai silhouette coefficient yang 

negatif menunjukan bahwa susunan objek belum sesuai. 

Pada Tabel 3 ditunjukan nilai silhouette coefficient 

pembagian data menjadi tiga kelas dengan tiga cara berbeda. 

Ketiga cara tersebut adalah pembagian data hasil metode 

yang diusulkan (MSOM), pembagian data dari rekomendasi 

analis data MIR dan pembagian data secara random. Nilai 

silhouette coefficient dengan metode MSOM menunjukan 

rataan 0,239 yang lebih besar dari dua metode lainnya. Ini 

menunjukan bahwa pembagian kelas dengan metode yang 

diusulkan lebih baik dalam mengkelompokan anak 

berdasarkan kesamaan fitur skor MIR. 

 

Tabel 3. Perbandingan nilai silhouette coefficient 

Metode 
Silhouette coefficient 

Rataan 
Kelas 1 Kelas2 Kelas3 

MSOM 0,308 0,279 0,131 0,239 

Rekomendasi 

analis MIR  
0,065 0,026 0,097 0,063 

Random 0,071 0,025 0,072 0,056 

 

Tabel 4. Perbandingan nilai standar deviasi 

Metode 
Standar deviasi 

Rataan 
Kelas 1 Kelas2 Kelas3 

MSOM 0,129 0,135 0,180 0,148 

Rekomendasi 

analis MIR  
0,162 0,170 0,165 0,166 

Random 0,158 0,169 0,168 0,165 

 

Salah satu kekhawatiran pembagian kelas dengan 

metode MSOM ini adalah hilangnya heterogenitas data pada 

setiap kelas yang terbentuk. Tabel 4 menunjukan hasil 

perhitungan standar deviasi. Nilai standar deviasi dengan 

metode MSOM menunjukan nilai rata-rata 0,148. Nilai ini 

lebih rendah dari pada dua cara pembagian kelas lainnya, 

karena konsekuensi clustering sendiri adalah 

mengkelompokan data agar memiliki kesamaan fitur. 

Namun perbedaan nilai standar deviasi antara metode 

MSOM dengan dua metode tersebut relatif sangat kecil 

yaitu sebesar 0,018 dan 0,017, sehingga perbedaan ini 

dinilai tidak begitu signifikan mengurangi heterogenitas 

data. Kekurangan metode MSOM ini adalah masalah 

penambahan waktu komputasi. Untuk penerapan terhadap 

data yang relatif sedikit, maka tidak akan ada masalah yang 

berarti dalam waktu komputasi. Namun jika sudah 

melibatkan banyak data, maka penambahan waktu ini cukup 

mengganggu tujuan penggunaan metode ini, yaitu efisiensi 

pembagian kelas. Salah satu solusi yang dapat dilakukan 

adalah dengan membatasi jumlah level clustering. 

 

 

V. KESIMPULAN 

 

Salah satu penerapan strategi pembelajaran berbasis MIR 

adalah membagi peserta didik berdasarkan skor kecerdasan 

MIR. Pembagian kelas dengan teknik clustering 

menggunakan metode Multilevel Self Organizing Map 

(MSOM) dapat memfasilitasi pembagian kelas berdasarkan 

skor MIR yang menjaga kedekatan fitur antar anak, namun 

juga menjaga heterogenitas kelas. Clustering dengan 

MSOM dapat memenuhi kebutuhan pembagian kelas, 

dengan membagi jumlah anak dan distribusi jumlah laki-laki 

dan perempuan dengan seragam. Nilai silhouette coefficient 

menunjukan bahwa metode ini dapat membagi kelas dengan 

menjaga karakteristik kedekatan fitur setiap kelas, namun 

juga tidak banyak menghilangkan heterogenitas data. 

Metode clustering ini diharapkan menjadi sarana yang 

efisien dalam otomatisasi pembagian kelas juga efektif 

membagi kelas sesuai stategi pembelajaran berbasis MI. 
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