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Abstrak: Pandemi covid-19 pada aspek pendidikan berdampak pada sistem pembelajaran.
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur memanfaatkan platform OpenLearning sebagai
media untuk mendukung pembelajaran secara online. Pada penelitian ini dilakukan prediksi
performa mahasiswa UMKT dalam perkuliahan online menggunakan pendekatan data mining.
Dataset yang di gunakan berasal dari platform OpenLearning dan Bagian Administrasi Akademik
yang memuat record sebanyak 2.663 data. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi atribut
terbaik, implementasi pemodelan algoritma C4.5, dan mengevaluasi algoritma pemodelan
menggunakan confusion matrix. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator yang berpengaruh
antara lain time spent on course, course completed, tugas, quiz, uts dan label. Implementasi
algoritma C4.5 menghasilkan pohon keputusan di node awal variabel quiz dengan rank ≤ -0.80
masuk dalam kelompok true, tetapi jika rank ≥ -0.80 masuk dalam kelompok false. Hasil akurasi
menggunakan pembagian data 80% data training dan 20% data testing sebesar 97,22%.
Kunci Utama: Akurasi; Algoritma C4.5; Perkuliahan online; Prediksi
Abstract: The COVID-19 pandemic in the education aspect has an impact on the learning system.
Muhammadiyah University of East Kalimantan utilizes the OpenLearning platform as a medium
to support online learning. In this study, predictions of the performance of UMKT students in
online lectures were carried out using a data mining approach. The dataset used comes from the
OpenLearning platform and the Academic Administration Section which contains 2,663 data. This
study aims to identify the best attributes, implement the C4.5 algorithm modeling, and search for
modeling searches using a confusion matrix. The results showed that the influential indicators
included time spent on courses, completed courses, assignments, quizzes, uts and labels. The
implementation of the C4.5 algorithm produces a decision tree at the initial node of the quiz
variable with a rank of -0.80 which is included in the true group, but if the rank is -0.80 it is
included in the false group. The results of the accuracy using the distribution data of 80% training
data and 20% testing data are 97.22%.
Keywords : Accuracy; C4.5 algorithm; Online lectures; Prediction
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samples ke dalam simpul akar pada pohon
keputusan [2].
Berbagai penelitian sebelumnya
yang digunakan pada bidang pendidikan
menggunakan metode algoritma C4.5
diantaranya,
memprediksi ketetapan
waktu kelulusan mahasiswa oleh Astuti [3]
yang menghasilkan akurasi sebesar 82%,
penelitan Rofiqo dkk [4] tentang
penentuan tingkat pemahaman mahasiswa
terhadap mata kuliah dengan akurasi
87,10%, kemudian penelitian yang
dilakukan oleh Anam & Santoso [5]
tentang perbandingan kinerja algoritma
C4.5 dan naïve bayes untuk klasifikasi
penerima beasiswa yang menunjukkan
akurasi algoritma C4.5 lebih tinggi dengan
nilai 96,4% dibandingkan dengan
algoritma naïve bayes dengan tingkat
akurasi 95,11%.
Perbedaan penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya adalah indikator
yang digunakan, yaitu indikator yang
diperoleh dari platform OpenLearning.
Sehingga penelitian ini memunculkan
sebuah penelitian baru yang belum pernah
dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian
ini menggunakan beberapa indikator data
yang digunakan untuk memprediksi
performa kinerja mahasiswa dari LMS
OpenLearning yaitu time spent on course,
course completed, tugas, quiz, uts dan
simbol. Dari indikator tersebut belum
pernah dilakukan pada penelitian
sebelumnya yang mana data tersebut
nantinya akan dianalisis untuk performa
kinerja
akademik
mahasiswa
menggunakan algoritma C4.5 yang akan
diteliti pada penelitian ini.

1. PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 berdampak
cukup besar pada segala aspek kehidupan
seperti bidang ekonomi, sosial, budaya,
hingga pendidikan, sehingga diberlakukan
pembatasan sosial yang diterapkan
pemerintah untuk bisa melakukan aktivitas
secara work from home dan learn from
home. Dalam aspek pendidikan pandemi
Covid-19 berdampak pada sistem
pembelajaran di semua jenjang pendidikan
dan perguruan tinggi yang sebelumnya
menggunakan sistem tatap muka berubah
menjadi pembelajaran jarak jauh. Pada
pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak
jauh terdapat survey yang menunjukkan
bahwa 79,9% interaksi antara pengajar dan
peserta didik tidak dilakukan, melainkan
hanya pemberian tugas semata [1]. Hal ini
dapat menjadi sebuah permasalahan bagi
institusi pendidikan dalam menjaga
kualitas pembelajaran di masa pandemi
khususnya
pada
Universitas
Muhammadiyah
Kalimantan
Timur
(UMKT).
UMKT
menerapkan
layanan
platform Learning Management System
(LMS) berbasis OpenLearning sebagai
media pembelajaran secara online. Dalam
pelaksanaan kegiatan perkuliahan online
membutuhkan monitoring dan evaluasi
dalam upaya untuk dapat meningkatkan
dan menjaga mutu pendidikan. Proses
monitoring dan evaluasi dapat dilakukan
untuk dapat membantu dosen mengetahui
kinerja mahasiswa dalam perkuliahan
online berbasis LMS. Oleh karena itu,
UMKT dalam rangka menjaga mutu
pendidikan perlu adaya pendekatan data
analitik salah satunya menggunakan data
mining untuk bisa memprediksi kinerja
mahasiswa dalam pembelajaran daring.
Salah satu yang dilakukan adalah dengan
metode klasifikasi yang di dalamnya
menggunakan algoritma C4.5. Algoritma
C4.5 adalah generasi baru algoritma ID3
yang dikembangkan oleh J.Ross Quinlan,
1983. Untuk membuat pohon keputusan,
algoritma ini akan memasukkan training
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2.

METODE PENELITIAN
Alur penelitian seperti terlihat pada
gambar 1.
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2.4 Algoritma C4.5
Penyelesaian kasus di dalam
algoritma C4.5 terdapat 2 elemen
beberapa elemen yaitu entropy dan gain.
Entropy(S) merupakan jumlah bit yang
diperkirakan dibutuhkan untuk dapat
mengekstrak suatu kelas (+ atau -) dari
sejumlah data acak pada ruang sampel S.
Entropy dapat dikatakan sebagai
kebutuhan bit untuk menyatakan suatu
kelas
untuk
digunakan
dalam
mengekstrak suatu kelas. Entropy
digunakan untuk mengukur ketidakaslian
S . Adapun rumus untuk mencari nilai
entropy [8].
𝑛

Gambar 1. Alur Penelitian
2.1 Kinerja Mahasiswa
Kinerja akademik merupakan hasil
akhir yang dicapai oleh peserta didik
sebagai keberhasilan selama mengikuti
pendidikan dalam sebuah institusi
pendidikan [6].

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆) ≡ ∑ − 𝑝𝑖 ∗ 𝑙𝑜𝑔2 𝑝
𝑖=1

Keterangan :
S

: himpunan kasus

A

: atribut

n

: jumlah partisi S

2.2 Data Mining
Data mining adalah aktivitas
mengekstraksi
informasi
atau
pengetahuan penting dari kumpulan data
besar menggunakan teknik tertentu.
Informasi atau pengetahuan yang
dihasilkan oleh data mining dapat
digunakan untuk meningkatkan proses
pengambilan keputusan [7].

𝑝𝑖

: proporsi dari Si terhadap S

2.3 Metode Klasifikasi
Klasifikasi adalah suatu teknik
dengan melihat pada kelakuan dan
atribut dari kelompok yang telah
didefinisikan.
Teknik
ini
dapat
memberikan klasifikasi pada data baru
dengan memanipulasi data yang ada
yang
telah
diklasifikasi
dengan
menggunakan
hasilnya
untuk
memberikan sejumlah aturan. Salah satu
contoh yang mudah dan popular dengan
decision tree yaitu salah satu metode
klasifikasi yang paling popular karena
mudah untuk interpretasi seperti
algoritma C4.5, ID3 [8].

𝑮𝒂𝒊𝒏(𝑺, 𝑨) ≡ 𝑬𝒏𝒕𝒓𝒐𝒑𝒚(𝑺) − ∑

Gain (S,A) merupakan perolehan
informasi dari atribut A relatif terhadap
output data S. Perolehan informasi
didapat dari output data atau variabel
dependen S yang dikelompokkan
berdasarkan atribut, dinotasikan dengan
gain (S,A). Adapun rumus untuk mencari
nilai gain yaitu :
𝒏

𝑬𝒏𝒕𝒓𝒐𝒑𝒚(𝑺𝒊)
Dimana :
A
S
n
|Si|
|S|

|𝑺𝒊|

𝒊=𝟏 |𝑺|

∗

: atribut
: sampel
: jumlah partisi himpunan
atribut a
: jumlah sampel pada partisi kei
: jumlah sampel dalam S
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2.5 Data Preprocessing
Data preprocessing adalah tahapan
awal
dari
data
mining
untuk
menghasilkan analisis yang lebih akurat
dalam pemakaian teknik-teknik machine
learning [7].

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =

b. Precision (ketetapan)
Precision untuk mengukur jumlah data
yang sukses diprediksi sebagai positif,
dibandingkan dengan seluruh data yang
diprediksi
positif,
baik
yang
kenyataannya benar maupun tidak
benar.
𝑇𝑃
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
c. Sensitivity (recall)
Mengukur banyaknya data yang sukses
diprediksi sebagai positif dibandingkan
dengan
seluruh data yang pada
kenyataannya positif.
𝑻𝑷
𝒔𝒆𝒏𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒚 =
𝑻𝑷 + 𝑭𝑵

2.6 Confusion Matrix
Confusion matrix adalah matrik
yang berukuran N x N dimana N adalah
jumlah kelas yang diprediksi. Jadi matrik
ini cocok digunakan untuk permasalahan
klasifikasi. Confusion matrix menyajikan
ringkasan semua hasil prediksi yang
dihasilkan dengan membandingkan
antara hasil prediksi dan hasil yang
diharapkan [9].
Tabel 1. Perhitungan Confusion
Matrix
Positif

Negatif

Positif

TP

FP

Negatif

FN

TN

Pada confusion matrix tersebut ada 4
kolom dengan beberapa istilah yaitu :
a. TP (True Positif) berisi jumlah data
points diberi label Yes yang sebenarnya
bernilai Yes.
b. TN (True Negatif) berisi jumlah data
points diberi label No yang sebenarnya
bernilai No.
c. FP (False Positif) berisi jumlah data
points diberi label No yang sebenarnya
bernilai No.
d. FN (False Negatif) berisi jumlah data
points diberi label No yang sebenarnya
bernilai Yes.
Menghitung confusion matrix dapat
menggunakan rumus sebagai berikut :
a. Accuracy (Akurasi)
Mengukur
akurasi
dengan
menggunakan rumus dengan jumlah
prediksi yang benar dibagi dengan total
seluruh populasi.
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𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengumpulan Data
Data
yang
digunakan
pada
penelitian ini yaitu, data nilai akhir yang
diperoleh dari Bagian Administrasi
Akademik (BAA) UMKT dan data
OpenLearning
mata
kuliah
kewarganegaraan seluruh program studi
tahun
akademik 2020/2021 dan
2021/2022 semester ganjil dengan
menhasilkan kumpulan data sebanyak
2663. Data nilai akhir yang diperoleh
dari BAA UMKT sebanyak 5 atribut
yang meliputi NIM, nama, nilai akhir,
bobot, dan simbol. Sedangkan data
OpenLearning sebanyak 17 atribut
diantaranya yaitu profile name, learner
name, learner name, learner email,
enrolment id, institution membersip id,
enrolment date, completion date, time
spent on course, progress, %course
completed, certificate, commens, kudos,
enrolment cost, tugas, uts dan quiz.
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yang
tidak
diperlukan
dengan
menghapus atribut data BAA UMKT
yaitu, Nama dan Bobot. Sedangkan
atribut data OpenLearning yang dihapus
adalah Profile name, Learner name,
Learner email, Enrolment ID, Institution
Membership ID, Enrolment date,
Completion date, Progress, dan
Certificate ID.
Tahap kedua adalah menggunakan
feature selection untuk menampilkan
nilai korelasi antar atribut. Atribut yang
digunakan untuk proses ini adalah nim,
time spent on course, course completed,
comment,kudos, program studi, tugas,
uts, quiz dan nilai akhir terhadap label
target.

Tabel 2. Data OpenLearning
No
1

Atribut
Profile name

2
3
4

Learner name
Learner email
Enrolment ID

5
6
7

Institution
Membership ID
Enrolment date
Completion date

8

Time spent on course

9

Progress

10

% Cource completed

11
12

Certificate ID
Comments

13
14
15

Kudos
Enrolment cost
Tugas

16
17

Quiz
UTS

Keterangan
Id mahasiswa pada
sistem
OpenLearning
Nama mahasiswa
Email mahasiswa
Id
pendaftaran
OpenLearning
Id anggota institusi
Tanggal daftar
Tanggal
menyelesaikan mata
kuliah
Lama
waktu
mahasiswa berada di
mata kuliah
Presentase kemajuan
mahasiswa
Persentase kemajuan
mahasiswa
menyelesaikan mata
kuliah
Id sertifikat
Banyaknya komentar
mahasiswa selama
perkuliahan
Penghargaan
Biaya pendaftaran
Nilai rata-rata tugas
1-10
Nilai quiz
Nilai ujian tengah
semester

Gambar 4. Hasil Korelasi Atribut
Hasil korelasi atribut terhadap label
target dapat dilihat pada gambar 2 yang
dilakukan menggunakan pemrograman
python. Dari hasil korelasi atribut yang
dipilih adalah time spent on course =
0.15, course completed = 0.32, tugas =
0.35, uts = 0.26 , quiz = 0.22.

Tabel 3. Data BAA
No
1
2
3
4

5

Atribut
NIM
Nama Mahasiswa
Nilai Akhir
Bobot

Simbol

Keterangan
Nomor
induk
mahasiswa
Nama Mahasiswa
Nilai akhir mahasiswa
Bobot
nilai
berdasarkan standar
penilaian
Skala Penilaian

3.2 Data Preparation
a. Seleksi dan Integrasi Data
Tahap ini berjalan setelah data
dikumpulkan kemudian dipilih atribut
yang
akan
digunakan
untuk
meningkatkan akurasi dan efesiensi dari
algoritma yang diterapkan. Proses seleksi
dan integrasi terbagi menjadi 2 tahapan.
Tahap pertama yaitu menyeleksi atribut

b.

Transformasi Data
Tahap transformasi dilakukan untuk
merubah format isi data ataupun tipe data
sebelum dimasukan ke pemodelan.
Atribut yang ditransformasi adalah time
spent on course yang merupakan lama
waktu mahasiswa berada pada course.
Adapun hasil tranformasi dapat dilihat
pada tabel 1.
Tabel 2. Hasil Transformasi Atribut
Time Spent On Course
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Time spent on course
(Sebelum di
Transformasi)
4 Hrs 56 Mins
5 Hrs 45 Mins
17 Hrs 47 Mins
:
4 Hrs 42 Mins

Tabel 4. Dataset

Time spent on course
(Setelah di
Transformasi)
296
345
1067

N
o

1
2
3
4
5
:
17
4
17
5
17
6
17
7
17
8

282

Kemudian atribut yang melalui
proses transformasi selanjutnya adalah
simbol. Simbol merupakan atribut yang
akan digunakan sebagai kelas target pada
pemodelan. Hasil transformasi atribut
simbol dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 3. Hasil Transformasi
Atribut Simbol
Simbol (Sebelum di
Transformasi)
A
AB
B
BC
C
D
E
T

c.

Simbol (Setelah di
Transformasi)
Baik
Baik
Baik
Buruk
Buruk
Buruk
Buruk
Buruk

Reduksi dan Pembersihan Data
Tahapan ini dilakukan untuk
menghindari
dataset
yang tidak
seimbang dengan mengurangi data yang
paling banyak. Data yang paling banyak
merupakan data kelas BAIK yang
berjumlah 2536 sehingga dikurangi
jumlah data BURUK yang berjumlah
127 data. Sehingga didapatkan total data
BAIK berjumlah 127 yang diambil
secara acak. Setelah itu dilakukan
tahapan pembersihan data yang tidak
konsisten, dengan hasil jumlah data yang
digunakan pada penelitian ini adalah 178
data.

3.3 Modelling
Tahap pemodelan yang digunakan
pada penelitian ini adalah algoritma C4.5
untuk
memprediksi
performa
perkuliahan online mahasiswa UMKT.
a.

Dataset
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Time
Spen
t On
Cour
se
360
578
205
48
236
:
140

Cours
e
Comp
leted

Tug
as

Qui
z

U
T
S

Simbol

98
98
94
9
74
:
74

76.4
74.4
65.9
0
42.1
:
83.2

78
80
45
0
64
:
43

80
64
85
18
56
:
40

Baik
Baik
Baik
Buruk
Baik
:
Baik

26

16

14

0

32

Buruk

62

49

22

0

62

Buruk

765

99

80.4

71

72

Baik

215

92

27

0

22

Buruk

b. Pembagian Data
Pengujian
pemodelan
pada
penelitian ini menggunakan pembagian
80% data training dan 20% data
testing.
Tabel 5. Pembagian Data Training
dan Data Testing
Hasil Pembagian
Jumlah Data Training
Jumlah Data Testing

c.

142
36

Pemodelan
Algoritma
C4.5
Menggunakan Python
Pemodelan menggunakan python ini
menerapkan algoritma C4.5 untuk
mengetahui tingkat akurasi. Tahapan
pengujian pemodelan pada penelitian
ini akan menggunakan pembagian data
80% training dan 20% testing. Adapun
langkah-langkah untuk mengetahui
akurasi melalui beberapa tahapan yaitu
mengimport dataset terlebih dahulu
dengan menggunakan library pandas
yang di inisiasikan dengan pd dan
membuat variabel dataset untuk
menyimpan dataset. Adapun data yang
di yang digunakan pada tahap ini adalah
sebanyak 178 data, hasil import dataset
dapat dilihat pada gambar 3.
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Gambar 3. Import Dataset
Proses selanjutnya adalah membagi
dataset menjadi 80% data training dan 20%
data testing. Pada proses pembagian data ini
menggunakan library scikit-learn dengan
fungsi train_test_split.
Gambar 6. Hasil Pohon Keputusan

Gambar 4. Membagi Data Training
dan Data Testing

Pada Gambar 6 telah terbentuk
decision tree atau pohon keputusan dengan
memiliki rule atau aturan yang dapat dilihat
pada Gambar 7.

Tahapan selanjutnya adalah membuat
pemodelan algoritma C4.5 menggunakan
modul
DecisionTreeClassifier
yang
dideklarasikan pada variabel clf. Kemudian
dilakukan fitting data training menggunakan
fungsi fit(). Selanjutnya adalah melakukan
pendeklarasian variabel y_pred untuk
memuat fungsi predict() pada variabel
x_test.

Gambar 5. Pemodelan Algoritma C4.5
Setelah dataset melalui proses
pembagian data dan pemodelan algoritma
C4.5, sehingga hasil dari permodelan
menghasilkan decision tree atau pohon
keputusan yang dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 7. Hasil Rule Pohon keputusan
Gambar 7 menunjukan hasil dari rule
pohon keputusan, adapun deskripsi rule
sebagai berikut.
1. Jika quiz <= -0.80 maka performa
mahasiswa buruk.
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2. Jika quiz > -0.80, tugas <= -0.50, uts
<= 0.93, maka performa mahasiswa
buruk.
3. Jika quiz > -0.80, tugas <= -0.50, uts
> 0.93, maka performa mahasiswa
baik.
4. Jika quiz > -0.80, tugas > -0.50, uts <=
-0.53, uts <= -0.65, maka performa
mahasiswa baik.
5. Jika quiz > -0.80, tugas > -0.50, uts <=
-0.53, uts > -0.65, maka performa
mahasiswa buruk.
6. Jika quiz > -0.80, tugas > -0.50, uts >
-0.53, maka performa mahasiswa
baik.
3.4 Evaluasi
Tahap evaluasi merupakan tahapan
untuk mengetahui performa model
algoritma C4.5 dengan teknik confusion
matrix melalui pengukuran accuracy.
Adapun
tabel
confusion
matrix
memperoleh hasil prediksi yaitu True
Positive adalah 16 data, True negative
adalah 19 data, False Positive adalah 0
data, dan False Negative 1 data.
Tabel 5. Perhitungan Confusion
Matrix
Positif

Negatif

Positif

16

0

Negatif

1

19

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
× 100%

16 + 19
× 100%
16 + 19 + 0 + 1
35
=
× 100% = 97, 22%
36

=

4.

SIMPULAN
Variabel yang digunakan untuk
melakukan prediksi performa akademik
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mahasiswa UMKT daam perkuliahan
online
menggunakan
platform
OpenLearning menggunakan variabel
time spent on course, course completed,
tugas, quiz, dan uts.
Implementasi algoritma C4.5 telah
diterapkan pada pemodelan prediksi
performa akademik mahasiswa UMKT
dalam perkuliahan online berbasis LMS
menggunakan
OpenLearning
menghasilkan pohon keputusan dengan
node awal variabel quiz.
Kinerja algoritma C4.5 dalam
mengetahui
prediksi
performa
mahasiswa UMKT dalam perkuliahan
online
menggunakan
platform
OpenLearning dengan pembagian data
training 80% dan data testing 20%
menghasilkan akurasi sebesar 97,22%
yang termasuk dalam kategori excellent
classification.
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