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Abstract - Dinas Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan 
Anak (DKBPP dan PA) Kabupaten Bangkalan 
melakukan pendataan keluarga setiap lima tahun 
dan pemutakhiran data tiap tahun. Pendataan 
keluarga dilakukan di setiap desa dan kelurahan. 
Data yang dihasilkan dari pendataan keluarga perlu 
dianalisis untuk mengetahui potensi dan kondisi di 
tiap desa dan kelurahan. Tujuan penelitian yaitu 
untuk menerapkan algoritma K-Means untuk 
mengelompokkan dan memetakan desa dan 
kelurahan di Kabupaten Bangkalan. Tahapan 
implementasi K-Means clustering untuk pemetaan 
desa dan kelurahan di Kabupaten Bangkalan 
berdasarkan contraceptive prevalence rate dan 
tingkat pendidikan dilakukan dalam lima tahap. 
Tahap pertama adalah pengumpulan data untuk 
memperoleh pemahaman teori dan pendataan 
keluarga. Tahap kedua adalah pengolahan data, 
meliputi seleksi data, pembersihan data, dan 
transformasi data. Tahap ketiga yaitu 
pengelompokan menggunakan algoritma K-Means, 
dengan cara penentuan pusat cluster awal yaitu 
random dan partisi. Tahap keempat merupakan 
tahapan dalam perancangan hingga pembangunan 
sistem, meliputi perancangan database, perancangan 
sistem menggunakan system flowchart, implementasi 
sistem berbasis web, pengujian sistem. Tahap kelima 
melakukan analisis hasil cluster yang dihasilkan oleh 
sistem. Dari hasil penelitian didapatkan tiga cluster 
dengan masing-masing karakteristik cluster yang 
berbeda. Hasil pemetaan dalam tiap cluster juga 
memperlihatkan adanya wilayah yang mengelompok 
dan ada juga wilayah yang tersebar. 
 
Keywords - data mining, clustering, pendataan 
keluarga, contraceptive prevalence rate , tingkat 
pendidikan, pemetaan 

I. PENDAHULUAN 

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBPP dan 
PA) merupakan penyelenggara KB di Kabupaten 
Bangkalan. DKBPP dan PA Kabupaten Bangkalan 
melakukan pendataan keluarga setiap lima tahun 
sekali dan pemutakhiran data setiap tahun sekali. 

Pendataan keluarga bertujuan untuk memperoleh 
data keluarga sehingga dapat memberikan 
gambaran secara tepat dan menyeluruh, seperti 
identitas anggota keluarga, pelaksanaan keluarga 
berencana, dan kondisi pembangunan keluarga.  

Contraceptive Prevelance Rate (CPR) 
merupakan prosentase wanita usia subur berusia 
15 tahun hingga 49 tahun yang menggunakan 
metode kontrasepsi (Burhan, 2008). Semakin 
tinggi CPR di suatu wilayah, maka semakin tinggi 
pula tingkat penggunaan KB oleh pasangan usia 
subur di wilayah tersebut.  

Tingkat pendidikan mempunyai peranan 
penting untuk memengaruhi sikap dan pandangan 
masyarakat terhadap kebijakan KB. Tingkat 
pendidikan yang tinggi menjadikan masyakarat 
lebih memahami pentingnya keluarga berencana 
dan kesehatan reproduksi. Berdasarkan hal 
tersebut, keikutsertaan pasangan usia subur (PUS) 
pada program Keluarga Berencana di desa dan 
kelurahan dapat dikelompokkan berdasarkan 
Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan tingkat 
pendidikan di desa atau kelurahan tersebut. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
menerapkan algoritma K-Means untuk 
mengelompokkan dan memetakan desa dan 
kelurahan di Kabupaten Bangkalan berdasarkan 
Contraceptive Prevalence Rate dan tingkat 
pendidikan. Manfaat yang dapat diperoleh 
DKBPP dan PA yaitu sebagai alat bantu 
mengelompokkan desa dan kelurahan di 
Kabupaten Bangkalan, memberikan kemudahan 
untuk mengetahui karakteristik cluster yang 
terbentuk sebagai alat bantu untuk menentukan 
strategi advokasi, dan penerapan algoritma K-
means untuk mengelompokkan desa dan 
kelurahan di Kabupaten Bangkalan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Keluarga Berencana 

Keluarga Berencana adalah upaya mengatur 
kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, 
mengatur kehamilan, melalui promosi, 
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perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak 
reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang 
berkualitas (Republik Indonesia, 2014). Program 
KB bertujuan untuk mengurangi kecepatan 
pertumbuhan penduduk dan meningkatkan 
kesejahteraan keluarga. 

Contraceptive Prevelance Rate (CPR) 
merupakan perbandingan antara jumlah pemakai 
kontrasepsi terhadap jumlah PUS (Burhan, 2008). 
Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan 
suami istri yang istrinya berumur 15 tahun hingga 
49 tahun. CPR digunakan untuk melihat tingkat 
kepesertaan KB dalam satu wilayah dan dalam 
waktu tertentu (Burhan, 2008). Rumus CPR 
ditunjukkan pada Persamaan 2.1 (BAPPENAS, et 
al., 2011). 

 

(1) 

 

Data Mining 

Data mining adalah proses mengekstrak atau 
menggali pengetahuan dari data yang sangat besar 
(Han & Kamber, 2006). Penugasan data mining 
dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori (Han 
& Kamber, 2006), kategori deskriptif dan 
prediktif. Kategori deskriptif digunakan untuk 
mencari karakteristik pola data secara umum pada 
database. Metode data mining yang termasuk 
kategori deskriptif yaitu cluster analysis. 

Data preprocessing bertujuan untuk 
menghasilkan data yang berkualitas sehingga hasil 
pengolahan data tersebut diharapkan dapat 
berkualitas pula. Data preprocessing mencakup 
data clearing, seperti menangani missing value dan 
data noisy atau outlier (Maimon & Rokach, 2010). 
Pembersihan data (data cleaning) berfungsi untuk 
menangani missing values, memperhalus noise, 
dan memperbaiki data yang tidak konsisten (Han 
& Kamber, 2006). Transformasi data dapat 
dilakukan dengan aggregation dan normalization. 
Agregasi dilakukan pada data ketika operasi 
perhitungan kumulatif. Normalisasi data dilakukan 
dengan cara mengubah nilai atribut ke dalam 
rentang nilai yang lebih kecil dan telah ditentukan. 
Salah satu metode normalisasi adalah Z-Score 
Normalization. Rumus Z-Score Normalization 
ditunjukkan di bawah ini. 

 
(2) 

 

Keterangan : � adalah atribut yang akan 
dinormalisasi; �� adalah nilai baru hasil 
normalisasi; � adalah nilai awal atribut yang akan 
dinormalisasi; ����(�) merupakan rata-rata nilai 
atribut yang akan dinormalisasi; ���(�) adalah 
standart deviasi atribut yang akan dinormalisasi. 

  

Clustering 

Clustering adalah proses mengelompokkan 
objek atau data ke dalam kelas yang memiliki 
kemiripan yang sama (Han & Kamber, 2006) 
(Satoto, Khotimah, & Iswati, 2015). Kelas pada 
clustering disebut sebagai cluster. Cluster adalah 
suatu koleksi data yang memiliki kemiripan pada 
satu cluster dan memiliki ketidakmiripan dengan 
cluster yang lain (Han & Kamber, 2006). 
Clustering merupakan salah satu metode data 
mining yang bersifat tanpa arahan (unsupervised) 
dan bertujuan untuk mencari karakteristik pola 
data secara umum pada database (Maimon & 
Rokach, 2010). Pendekatan yang dapat digunakan 
untuk mengembangkan clustering adalah metode 
partitioning. Metode partitioning akan 
mengalokasikan data ke dalam sebuah cluster 
sehingga tiap cluster memiliki minimal satu data 
dan tiap data termasuk pada salah satu grup. 

Algoritma K-Means 

Algoritma K-Means dilakukan dengan cara 
mengelompokkan objek yang memiliki 
karakteristik sama ke dalam satu cluster sehingga 
tingkat kemiripan dalam satu cluster tinggi 
sedangkan tingkat kemiripan antar cluster rendah 
(Han & Kamber, 2006). Langkah-langkah 
melakukan clustering menggunakan metode K-
Means adalah sebagai berikut (Ong, 2013). 
1. Tentukan jumlah cluster k. 
2. Inisialisasi k pusat cluster secara acak. 
3. Alokasikan semua data ke cluster terdekat. 

Kedekatan suatu data ke cluster ditentukan 
oleh jarak antara data dengan pusat cluster. 
Jarak terdekat menentukan suatu data 
termasuk dalam suatu cluster. Untuk 
menghitung jarak data ke setiap pusat cluster 
dapat menggunakan rumus Euclidean 
Distance yang ditunjukkan pada Persamaan 3. 
 
 

(3) 
 

   
Keterangan : �(�, �) adalah jarak data ke-i 
terhadap pusat cluster ke-j ; � adalah jumlah 
atribut; �  adalah 1, 2, 3, .... �; ���  adalah data 
ke-i pada atribut ke-l; ���   adalah pusat cluster 

ke-j pada atribut ke-l 
4. Hitung kembali pusat cluster berdasarkan 

keanggotaan yang baru. Pusat cluster baru 
dihitung berdasarkan rata-rata data pada tiap 
atribut dalam satu cluster. Rumus perhitungan 
pusat cluster baru ditunjukkan pada 
Persamaan 4. 
 
 
 (4) 
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Keterangan : �� adalah pusat cluster ke-j yang 

baru; �� adalah jumlah data yang menjadi 

anggota  cluster ke-j;  � adalah 1, 2, 3, ... ��; � 

adalah jumlah atribut; � adalah 1, 2, 3, ... �; 
��� adalah data ke-i pada atribut ke-l. 

5. Hitung kembali jarak data terhadap pusat 
cluster baru. Apabila anggota cluster tidak 
mengalami perpindahan dari satu cluster ke 
cluster yang lain, maka proses clustering 
selesai. Apabila anggota cluster mengalami 
perpindahan dari satu cluster ke cluster yang 
lain, maka kembali ke langkah 3 hingga tidak 
ada anggota cluster mengalami perpindahan. 
 
Menurut Sharma (1996), salah satu metode 

yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah 
cluster yaitu Root-Mean-Square Standard 
Deviation (RMSSTD). Jumlah cluster terbaik 
dapat dilihat berdasarkan perbandingan nilai 
RMSSTD dari tiap cluster yang memiliki 
lompatan terbesar atau membentuk siku antara dua 
nilai RMSSTD (Sharma, 1996). Rumus RMSSTD 
ditunjukkan pada Persamaan 5 (Mahendra, 2016). 

 
 

(5) 
 
 
 

Keterangan : � adalah jumlah cluster yang 
terbentuk; � adalah jumlah atribut yang menyusun 
data; ��� adalah banyaknya  data  pengamatan  dari 

atribut  ke-l  yang  termasuk cluster ke-j; ��� 
adalah data   pengamatan   ke-i   pada    atribut    
ke-l yang   termasuk cluster ke-j; �̅��  adalah mean   

data pengamatan pada atribut ke-l yang termasuk 
cluster ke-j. 

Pusat cluster awal pada K-Means 
berpengaruh terhadap hasil cluster yang diperoleh. 
Salah satu metode yang dapat digunakan untuk 
memperoleh inisialisasi awal yaitu Memilih pusat 
cluster awal dari data non missing value secara 
acak sebagai pusat cluster awal  (Sharma, 1996). 
Metode lain yang dapat digunakan untuk 
memperoleh pusat cluster awal (Johnson & 
Wichern, 2007), yaitu memilih seed point secara 
acak dari item atau mempartisi item ke dalam 
inisial grup. 

III. METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan di Dinas Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan 
Perlindungan Anak (DKBPP dan PA) Kabupaten 
Bangkalan yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta 
Nomor 34 Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. 
Objek penelitian pada penelitian ini adalah 
keluarga di tiap desa dan kelurahan yang telah 
disurvei dan dicatat oleh kader pendata keluarga 

tahun 2012 hingga tahun 2016. Jumlah kecamatan 
yang menjadi objek penelitian sebanyak 18 yang 
terdiri dari 8 kelurahan dan 271 desa. 

Pengolahan Data 

Tahap pengolahan data dilakukan dengan tiga 
cara, yaitu seleksi data, pembersihan data, dan 
transformasi data. 

Pengelompokan Menggunakan Algoritma K-
Means 

Pengelompokan menggunakan K-Means 
dimulai dengan inisialisasi jumlah cluster k. 
Kemudian inisialisasi pusat cluster k secara acak 
atau partisi. Tahap selanjutnya yaitu hitung jarak 
tiap data terhadap pusat cluster awal 
menggunakan Euclidean Distance. Rumus 
Euclidean Distance ditunjukkan pada Persamaan 
3. Lalu kelompokkan tiap data berdasarkan jarak 
terdekat ke pusat cluster. Hitung kembali nilai 
pusat cluster berdasarkan rata-rata nilai pada satu 
cluster. Rumus perhitungan pusat cluster 
ditunjukkan pada Persamaan 4. Clustering selesai 
apabila anggota cluster tidak mengalami 
perpindahan dari satu cluster ke cluster yang lain. 
Sebaliknya, kembali ke tahap 3. Hitung RMSSTD 
tiap cluster. Rumus perhitungan RMSSTD 
ditunjukkan pada Persamaan 5. Ulangi ke tahap 1 
hingga jumlah cluster sama dengan delapan. 

Pembangunan Sistem 

Pembangunan sistem dilakukan dalam 
beberapa tahap, yaitu 1) Perancangan Database; 2) 
Perancangan Sistem; 3) Implementasi Sistem;      
4) Pengujian Sistem. 

Analisis Hasil Cluster 

Analisis dilakukan dengan cara 
mendeskripsikan karakteristik kelompok yang 
terbentuk dari hasil pengelompokan K-Means. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengolahan Data 

Seleksi data : Data dipisahkan berdasarkan 
kelurahan atau desa, kemudian data keluarga 
dikelompokkan ulang berdasarkan status PUS 
aktif. Penelitian ini terfokus pada suami dan istri 
sehingga data mengenai anak dihapus dari data 
keluarga. 

Pembersihan data : Data dihapus apabila pada 
data suami tidak diisi oleh identitas suami atau 
pada data istri tidak diisi oleh identitas istri.  

Transformasi data : Data keluarga yang telah 
diseleksi dan dibersihkan kemudian diagregasi 
tiap desa atau kelurahan berdasarkan kriteria yang 
dibutuhkan untuk proses analisis. Kriteria yang 
digunakan pada penelitian ini sebanyak tiga belas 
kriteria, yaitu Contraceptive Prevalence Rate 
(CPR) (K1), jumlah suami tidak sekolah (K2), 

RMSSTD = �
∑ ∑ ���� − �̅���

����

���
���,..�
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jumlah istri tidak sekolah (K3), jumlah suami 
tidak tamat SD/MI (K4), jumlah istri tidak tamat 
SD/MI (K5), jumlah suami tamat SD/MI (K6), 
jumlah istri tamat SD/MI (K7), jumlah suami 
tamat SMP/MTs (K8), jumlah istri tamat 
SMP/MTs (K9), jumlah suami tamat SMA/MA 
(K10), jumlah istri tamat SMA/MA (K11), jumlah 
suami tamat Perguruan Tinggi (K12), dan jumlah 
istri tamat Perguruan Tinggi (K13). Contraceptive 
Prevalence Rate (CPR) dihitung menggunakan 
Persamaan 1, sedangkan untuk kriteria lainnya 
berdasarkan banyaknya suami/istri pada 
desa/kelurahan tersebut yang tingkat 
pendidikannya sesuai dengan kritera yang 
dibutuhkan. Setelah data diseleksi, data kemudian 
dinormalisasi menggunakan Z-Score 
Normalization.  

Pengelompokan Menggunakan Algoritma K-
Means 

1. Inisialisasi jumlah cluster : Dalam penelitian 
ini, jumlah cluster yang diuji coba pada 
perhitungan manual yaitu jumlah cluster 3. 

2. Inisialisasi pusat cluster : Pusat cluster awal 
yang digunakan pada penelitian ini dilakukan 
melalui dua cara, yaitu mengambil objek secara 
acak dan mempartisi objek ke dalam inisial grup. 
Pada contoh perhitungan manual, peneliti 
mengambil objek secara acak untuk mendapatkan 
nilai pusat cluster awal.  

Tabel 4.1 Pusat cluster baru 

Variabel Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

K1 -0,27 -0,15 0,55 

K2 0,09 -0,22 0,8 

K3 0,43 -0,24 0,83 

K4 0,33 -0,24 0,83 

K5 0,44 -0,24 0,82 

K6 1,39 -0,29 0,94 

K7 1,51 -0,29 0,93 

K8 3,36 -0,09 0,08 

K9 3,98 -0,08 0,03 

K10 5,01 -0,08 -0,04 

K11 5,17 -0,08 -0,05 

K12 5,81 -0,07 -0,13 

K13 5,85 -0,07 -0,14 

 

3. Hitung jarak tiap data terhadap pusat cluster 
awal menggunakan Euclidean : jarak dihitung 
menggunakan Persamaan 2.  

4. Kelompokkan tiap data berdasarkan jarak 
terdekat ke pusat cluster : pada iterasi pertama, 
data dikelompokkan ke masing-masing cluster 
berdasarkan nilai jarak terdekat antara objek data 
terhadap pusat cluster-nya.  

5. Hitung kembali nilai pusat cluster 
berdasarkan rata-rata nilai pada satu cluster : 

Setelah setiap objek dikelompokkan terhadap 
masing-masing cluster pada iterasi pertama, tahap 
selanjutnya yaitu menghitung ulang pusat cluster. 
Pusat cluster baru ditunjukkan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.3 Anggota untuk tiap cluster pada iterasi ke-9 

Cluster 
Data Anggota Cluster 

(Data Ke-) 

Cluster pertama (C1) 
( 16 wilayah) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 25, 
26, 27, 37, 38, 160, 210 

Cluster kedua (C2) 
( 212 wilayah) 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 
21, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 
33, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
65, 66, 68, 74, 75, 77, 78, 79, 
80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 103, 105, 
107, 109, 110, 111, 113, 114, 
115, 116, 118, 121, 122, 123, 
124, 127, 129, 131, 132, 133, 
134, 135, 136, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 161, 162, 164, 165, 166, 
167, 168, 170, 171, 173, 174, 
175, 176, 178, 179, 180, 181, 
182, 183, 184, 186, 187, 188, 
189, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 197, 198, 199, 200, 
201, 202, 203, 205, 206, 207, 
209, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 226, 227, 
228, 229, 230, 231, 232, 233, 
235, 236, 237, 238, 239, 240, 
241, 242, 243, 244, 245, 246, 
247, 249, 250, 251, 252, 253, 
254, 255, 256, 259, 261, 263, 
265, 266, 267, 268, 269, 270, 
272, 273, 277, 278, 279 

Cluster ketiga (C3) 
( 51 wilayah) 

16, 17, 18, 24, 28, 34, 41, 49, 
53, 56, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 76, 81, 95, 102, 104, 
106, 112, 117, 119, 120, 125, 
126, 128, 130, 137, 163, 169, 
172, 177, 185, 204, 208, 234, 
248, 257, 258, 260, 262, 264, 
271, 274, 275, 276 

 

Hasil perhitungan pusat cluster baru tersebut 
akan digunakan sebagai pusat cluster untuk iterasi 
selanjutnya. Pusat cluster tersebut akan berubah 
apabila anggota cluster pada masing-masing 
mengalami perpindahan. 

Clustering selesai apabila anggota cluster tidak 
mengalami perpindahan dari satu cluster ke 
cluster lain : iterasi kedua dimulai dengan 
menggunakan pusat cluster baru. Apabila objek 
berpindah, maka kembali ke tahap 3 menggunakan 
pusat cluster baru. Berdasarkan pembentukan n 
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cluster sebanyak 3 cluster, pengelompokan 
berhenti pada iterasi kesembilan. Pada iterasi 
kesembilan, tidak terjadi perpindahan 
pengelompokan objek pada masing-masing 
cluster. Hasil iterasi kesembilan dapat dilihat pada 
Tabel 4.3. 

Hitung RMSSTD tiap cluster : Nilai RMSSTD 
pada jumlah cluster 3 adalah 0,739907.  

Jumlah cluster terbaik : Dilihat berdasarkan 
selisih terbesar antara cluster tersebut dengan 
cluster sebelumnya. Ulangi tahap 1 hingga jumlah 
cluster sama dengan delapan. 

Pembangunan Sistem 

Perancangan Database : CDM pada penelitian 
ini memiliki empat entitas, yaitu Entitas Data 
Kecamatan, Entitas Data Kelurahan atau Desa, 
Entitas Cluster Wilayah, dan Entitas Cluster. 
Gambar 4.1 merupakan desain CDM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1 CDM sistem pemetaan desa dan kelurahan 

 

Perancangan Sistem : Perancangan sistem 
untuk mengelompokkan desa dan kelurahan 
digambarkan menggunakan system flowchart, 
ditunjukkan pada Gambar 4.2. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Gambar 4.3 Algoritma sistem secara umum 

 

Implementasi K-Means Clustering untuk Pemetaan Desa dan Kelurahan 
di Kabupaten Bangkalan Berdasarkan CPR dan Tingkat Pendidikan

SistemUser

Mulai

Input data : 
rentang 
jumlah 

cluster yang 
akan diuji

Database

Melakukan 
Normalisasi dengan 

metode z-score 
normalization

Mengelompokkan 
data yang telah 
dinormalisasi 
menggunakan 

algoritma K-Means

Menampilkan hasil 
pengelompokan ke 
dalam bentuk peta 

menggunakan 
Google Maps

Output: tabel 
wilayah 
beserta 

cluster-nya

Output : peta 
wilayah 

berdasarkan 
cluster-nya

Selesai

 
Gambar 4.2 Sisflow sistem pemetaan 

Implementasi Sistem : Sistem yang dibuat 
berbasis web menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dengan database MySQL. Framework yang 
digunakan untuk pembangunan sistem yaitu 
Codeigniter. Algoritma pengelompokan secara 
umum pada sistem Implementasi K-Means 
Clustering Pemetaan Desa dan Kelurahan di 
Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Contraceptive 
Prevalence Rate (CPR) dan Tingkat Pendidikan 
dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

GUI sistem terdiri dari Halaman Beranda, 
Halaman Analisis Data, dan Halaman Peta 
Wilayah. 
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Gambar 4.4 Halaman Beranda 

 

Gambar 4.5  Halaman Hasil Analisis Data 

Pengujian Sistem : Pengujian metode dilakukan 
untuk membandingkan kelompok hasil 
perhitungan sistem dengan perhitungan manual. 
Perhitungan manual dilakukan dengan bantuan 
Microsoft Excel. Perhitungan K-Means melalui 
sistem dan manual pada jumlah cluster 3 
dilakukan menggunakan dua cara penentuan pusat 
cluster awal, yaitu cara random dan cara partisi. 
Pada dua cara tersebut, didapatkan hasil yang 
sesuai antara sistem dan manual. Hasil dari Black 
Box Testing untuk menguji fitur pada sistem juga 
didapatkan kesesuaian antara hasil yang 
dikeluarkan sistem terhadap hasil yang 
diharapkan. 

Analisis Hasil Cluster 

Perbandingan Cara : Perbandingan cara 
dilakukan untuk menentukan cara penentuan pusat 
cluster, yaitu random dan partisi. Masing-masing 
cara tersebut dilakukan pengujian sebanyak 3 kali. 
Dari kedua cara penentuan pusat cluster awal 
tersebut, hasil pengelompokan menggunakan 
partisi dapat menghindari penggunaan data 
outlier. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak 
adanya jumlah cluster yang beranggotakan satu 
data. Oleh karena itu, analisis hasil cluster 
dilakukan pada cara penentuan pusat cluster awal 
partisi untuk menghindari penggunaan data 
outlier. 

Analisis Hasil : Setelah melakukan tiga kali 
pengujian, jumlah cluster terbaik kemudian 
ditentukan berdasarkan Root Mean Square 
Standart Deviation (RMSSTD). Gambar 4.7 
menunjukkan jumlah cluster terbaik adalah tiga. 
Hal ini karena adanya lompatan RMSSTD 
terbesar antara jumlah cluster dua dan jumlah 
cluster tiga, yaitu sebesar 0.101004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Gambar 4.7 Grafik nilai RMSSTD menggunakan cara partisi 

Tingkat pendidikan mayoritas suami pada 
cluster 1 adalah tamat SMA, sedangkan pada istri 
tingkatan pendidikan mayoritas adalah tamat SD 
dan tamat SMA. Rata-rata jumlah suami tamat 
SMA yaitu 492.88 dan rata-rata jumlah istri tamat 
SD dan SMA sama yaitu 404.94. Pengguna KB 
pada cluster 1 merupakan yang tertinggi apabila 
dibandingkan dengan cluster lainnya, yaitu 
55,30%. Standart deviasi terkecil terdapat pada 
kriteria jumlah suami tidak sekolah. Hal ini 
menunjukkan bahwa suami di cluster 1 sudah 
mengerti pentingnya pendidikan yang lebih tinggi. 
Standar deviasi terbesar terdapat pada kriteria 
jumlah suami tamat SMA, menunjukkan data pada 
kriteria tersebut mengalami persebaran yang 
seragam. Berdasarkan hal tersebut, cluster 1 dapat 
dikategorikan sebagai cluster dengan tingkat 
kesuksesan tinggi. 

Pada cluster 2, tingkat pendidikan mayoritas 
pada suami dan istri adalah tamat SD. Rata-rata 
jumlah suami tamat SD yaitu 202.97, sedangkan 
istri sebesar 215.22. Rasio penggunaan KB pada 
cluster 2 adalah sedang, yaitu 55,07%. Standar 
deviasi terkecil pada cluster 2 adalah pada kriteria 
jumlah istri tidak sekolah, sedangkan standar 
deviasi tertinggi terdapat pada kriteria jumlah istri 
tamat SD. Berdasarkan hal tersebut, cluster 2 
dapat dikategorikan sebagai cluster dengan tingkat 
kesuksesan sedang. 

Tingkat pendidikan mayoritas pada cluster 3 
untuk suami dan istri adalah tamat SD. Rata-rata 
jumlah suami tamat SD yaitu 491.29, sedangkan 
istri sebesar 514.69. Rasio pengguna KB pada 
cluster 3 merupakan yang paling rendah 
dibandingkan cluster lainnya, yaitu 48,02%. 
Penyebaran data paling beragam terjadi pada 
kriteria jumlah suami tidak tamat SD, sedangkan 
penyebaran  data paling seragam terjadi pada 
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kriteria jumlah istri tamat SD. Berdasarkan hal 
tersebut, cluster 1 dapat dikategorikan sebagai 
cluster dengan tingkat kesuksesan rendah. Tabel 
4.4 menunjukkan karakteristik pada masing-
masing cluster. 

Tabel 4.13 Karakteristik Tiap Cluster 

Cluster 
CPR 
(%) 

Tingkat 
Pendidikan 
Mayoritas 

Suami 

Tingkat 
Pendidikan 
Mayoritas 

Istri 

1 55.30 SMA SD, SMA 

2 55.07 SD SD 

3 48.20 SD SD 

 

Hasil visualisasi cluster menggunakan Google 
Maps, cluster 1 yang dilambangkan dengan 
marker merah cenderung mengelompok, namun 
terdapat wilayah yang tidak mengelompok pula. 
Cluster 2 yang ditandai dengan marker biru 
tersebar secara mengelompok. Cluster 3 yang 
ditandai dengan marker hijau tersebar secara 
mengelompok, namun ada pula wilayah pada 
Kelompok 3 yang tidak ikut mengelompok. Hasil 
pemetaan dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Hasil pemetaan wilayah 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu 
didapatkan tiga cluster dengan masing-masing 
Contraceptive Prevalence Rate pada cluster 1 
adalah 55.30%, cluster 2 adalah 55.07%, dan 
cluster 3 adalah 48.20%. Tingkat pendidikan 
mayoritas suami pada cluster 1 adalah tamat SMA 
dan untuk istri adalah tamat SD dan tamat SMA. 
Tingkat pendidikan mayoritas suami dan istri pada 
cluster 2 dan cluster 3 adalah tamat SD. Ditinjau 
dari rasio pengguna KB dan tingkat pendidikan 
mayoritas pada tiap cluster, cluster 1 merupakan 
cluster dengan tingkat keberhasilan tinggi, cluster 
2 merupakan cluster dengan tingkat keberhasilan 
sedang, dan cluster 3 merupakan cluster dengan 
tingkat keberhasilan rendah. Persebaran wilayah 
pada cluster 1 dan cluster 3 cenderung 
mengelompok meskipun ada wilayah yang tidak 

mengelompok, sedangkan pada cluster 2 
persebaran semua wilayahnya mengelompok. 

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan, strategi 
advokasi yang dapat dilakukan oleh DKBPP dan 
PA yaitu membedakan intensitas advokasi pada 
tiap cluster. Intensitas advokasi pada cluster 3 
dapat dilakukan lebih banyak karena tingkat 
kesuksesan cluster-nya rendah. Pada cluster 2 
dengan tingkat kesuksesan cluster sedang, 
intensitas advokasi dapat dilakukan lebih sedikit 
daripada cluster 3 namun lebih banyak daripada 
cluster 1. Intensitas advokasi pada  cluster 1 dapat 
dilakukan paling sedikit karena tingkat kesuksesan 
cluster-nya paling tinggi, namun harus tetap 
dilakukan advokasi. DKBPP dan PA dapat 
merancang komunikasi strategis untuk 
mempersuasif perilaku KB pada suami atau istri 
melalui penyuluhan, kader KB, dan bidan desa 
atau kelurahan. 
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