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Abstrak. Jaringan Syaraf Tiruan (JST) adalah sistem pemroses informasi yang memili-

ki karakteristik mirip dengan jaringan syaraf biologi, sebagaimana dituliskan oleh Fausett

[1]. JST memiliki kemampuan menyimpan pengetahuan berdasarkan pengalaman dan men-

jadikan simpanan pengetahuan yang dimiliki menjadi bermanfaat. Salah satu aplikasi dari

JST adalah pengklasifikasian. Dalam penelitian ini, JST akan diaplikasikan dalam penjurus-

an siswa kelas X SMA N 8 Surakarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan hasil pengklasifikasian dari JST dengan

menggunakan arsitektur singlelayer feedforward neural network dan multilayer feedforward

neural network. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjurusan menggunakan arsitektur

singlelayer feedforward neural network menghasilkan kebenaran klasifikasi yang lebih baik

dibandingkan dengan menggunakan arsitektur multilayer feedforward neural network. Se-

hingga JST dengan arsitektur singlelayer feedforward neural network lebih direkomendasikan

sebagai prosedur evaluasi penjurusan siswa kelas X SMU N 8 Surakarta.

Kata kunci: Jaringan Syaraf Tiruan (JST), singlelayer feedforward neural network, Mul-

tilayer Feedforward Neural Network, Backpropagation.

1. PENDAHULUAN

Dalam dasawarsa terakhir, kecerdasan buatan berkembang sangat pesat. Salah satu
ilmu yang mendukung perkembangan kecerdasan buatan adalah JST. Seperti dituliskan
oleh Kristanto [2], pertama kali teori JST dikemukakan pada tahun 1943 oleh seorang
psikologi neuron Warren S. McCulloch dan seorang matematikawan Walter Pitts. Ke-
dua ilmuwan tersebut memformulasikan model matematis sel-sel otak.

Salah satu aplikasi dari JST adalah pengklasifikasian. Dalam penelitian ini, JST
akan diaplikasikan dalam penjurusan siswa kelas X SMA N 8 Surakarta. Penjurusan
tersebut berpengaruh terhadap kegiatan akademik siswa. Oleh karena itu, penjurus-
an yang tepat dan sesuai dengan bakat serta minat siswa sangat diperlukan. Namun
faktor utama yang menentukan penjurusan adalah nilai akademik siswa. Dengan me-
manfaatkan kelebihan JST dalam hal pengklasifikasian, diharapkan dapat ditentukan
suatu pola yang tepat untuk mengklasifikasikan jurusan siswa SMA berdasarkan nilai
akademik siswa.

2. Klasifikasi Menggunakan JST

Secara garis besar cara kerja JST dibagi menjadi dua yaitu proses pelatihan dan pro-
ses simulasi. Dalam melakukan proses pelatihan, JST dapat mengatur dirinya sendiri
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Gambar 1. Arsitektur Singlelayer Feedforward Neural Network dengan 4 Neuron Input dan 1
Neuron Output

Gambar 2. Arsitektur Multilayer Feedforward Neural Network dengan 4 Neuron Input, 2 Neuron
Hidden dan 1 Neuron Output

untuk menghasilkan suatu respon yang konsisten terhadap serangkaian input. Output
hasil proses pelatihan tersebut kemudian digunakan dalam proses simulasi. Dalam
penelitian ini digunakan algoritma backpropagation sebagai algoritma pelatihan yang
terdiri atas tiga fase, yaitu fase maju, fase mundur, dan fase modifikasi bobot.

Dalam fase maju, setiap unit input Xi dengan i = 1, 2, . . . , n menerima sinyal xi

dan mengirimkan sinyal tersebut ke semua unit pada lapisan di atasnya. Pada lapisan
output, setiap unit pada lapisan output Yk dengan k = 1, 2, . . . ,m dihitung aktivasi
yk. Dalam penelitian ini digunakan fungsi aktivasi sigmoid biner. Menurut Fausett
[1], penjumlahan sinyal berbobot yang diterima Yk dan penghitungan aktivasi sinyal
output adalah

y−netk = vk0 +
n∑

i=1

xivki

yk = f(y−netk) =
1

1 + e−y−netk

dengan vk0 adalah bobot antara bias pada lapisan input dengan setiap unit lapisan
output Yk. Selanjutnya dilakukan fase mundur, hasil output yk dibandingkan dengan
target tk. Hasil perbandingan tersebut merupakan kesalahan pada setiap unit output
yk. Berdasarkan kesalahan pada setiap unit output yk, ditentukan kumpulan kesalahan
untuk menghitung nilai faktor δk, dengan k = 1, 2, . . . ,m. Nilai faktor δk dipakai dalam
perubahan bobot. Langkah terakhir adalah memodifikasi bobot. Ketiga fase tersebut
dilakukan berulang-ulang hingga tercapai kondisi penghentian. Seperti dijelaskan Siang
[3], pada umumnya kondisi penghentian yang sering digunakan adalah jumlah iterasi
atau eror. Jika jumlah iterasi yang dilakukan melebihi jumlah maksimum iterasi yang
ditetapkan atau kesalahan yang terjadi lebih kecil dari batas toleransi yang diijinkan
maka iterasi akan dihentikan. Setelah proses pelatihan selesai dilakukan, jaringan dapat
digunakan untuk proses pengujian (simulasi). Dalam hal ini hanya fase maju saja yang
dipakai untuk menentukan output jaringan.

Proses pelatihan terbagi menjadi dua tahap, yaitu proses pelatihan untuk kelompok
IPA-non IPA dan kelompok IPS-non IPS. Kelompok IPA-non IPA adalah kelompok
siswa yang terklasifikasi pada jurusan IPA dan non IPA (IPS dan bahasa). Untuk
Kelompok IPS-non IPS adalah kelompok siswa yang terklasifikasi pada jurusan IPS
dan non IPS (bahasa). Proses pelatihan kelompok IPA-non IPA diterapkan pada 50
data yang diambil secara acak dari 349 data nilai siswa. Selanjutnya dilakukan pro-
ses simulasi pada seluruh data. Siswa yang termasuk dalam kelompok non IPA akan
dikelompokkan dalam kelompok IPS-non IPS. Proses pelatihan kelompok IPS-non IPS
diterapkan pada 30 data siswa kelompok non IPA dan proses simulasi diterapkan pada
seluruh data siswa kelompok non IPA. Sebelum dilakukan proses klasifikasi, data yang
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Gambar 3. Bobot Akhir Kelompok IPA-non IPA dengan Arsitektur Singlelayer Feedforward
Neural Network

Gambar 4. Bobot Akhir Kelompok IPS-non IPS dengan Arsitektur Singlelayer Feedforward
Neural Network

digunakan, ditransformasikan dalam bentuk bipolar dengan ketentuan

xi =

1, untuk xi ≥ syarat tuntas nilai pelajaran,

-1, untuk xi < syarat tuntas nilai pelajaran.

Proses klasifikasi dalam penelitian ini, menggunakan dua arsitektur JST, yaitu single-
layer feedforward neural network dan multilayer feedforward neural network. Arsitektur
singlelayer feedforward neural network yang disajikan pada Gambar 1 memiliki 4 neu-
ron input yang mewakili 4 variabel input dan 1 neuron output yang mewakili hasil
klasifikasi. Variabel input untuk kelompok IPA-non IPA adalah x1 = matematika,
x2 = fisika, x3 = kimia, dan x4 = biologi. Untuk arsitektur multilayer feedforward neu-
ral network yang disajikan dalam Gambar 2 memiliki 4 neuron input yang mewakili 4
variabel input, 2 neuron pada lapisan hidden dan 1 neuron output yang mewakili hasil
klasifikasi. Variabel input untuk kelompok IPS-non IPS adalah x1 = sejarah, x2 =
geografi, x3 = ekonomi, dan x4 = sosiologi.

2.1. Klasifikasi Menggunakan Arsitektur Singlelayer Feedforward Neural Net-

work . Setiap neuron input, dalam hal ini tiap variabel diberikan bobot awal yang
berupa bilangan real kecil dan ditentukan secara random dalam interval [-1, 1]. Deng-
an bobot awal untuk kelompok IPA-non IPA, dilakukan proses pelatihan. Setelah
dilakukan 2 iterasi diperoleh bobot akhir untuk kelompok IPA-non IPA yang terlihat
pada Gambar 3. Selanjutnya dilakukan proses simulasi menggunakan bobot akhir pada
Gambar 3. Pada proses simulasi untuk kelompok IPA-non IPA, diperoleh kebenaran
klasifikasi sebesar 287 siswa atau 82%.

Dengan cara yang sama, akan dilakukan pelatihan untuk kelompok IPS-non IPS.
Setelah dilakukan 9 iterasi diperoleh bobot akhir yang disajikan dalam Gambar 4.
Dengan menggunakan bobot akhir pada Gambar 4, dilakukan proses simulasi untuk
mengklasifikasikan data uji non IPA. Diperoleh kebenaran klasifikasi sebesar 167 siswa
atau 64%. Selanjutnya akan dihitung kebenaran klasifikasi total, yaitu gabungan kebe-
naran klasifikasi dari kelompok IPA-non IPA dan kelompok IPS-non IPS. Kebenaran
klasifikasi total yang diperoleh sebesar 227 siswa atau 65%.

2.2. Klasifikasi Menggunakan Arsitektur Multilayer Feedforward Neural Net-

work . Dengan cara yang sama pada proses klasifikasi menggunakan arsitektur single-
layer feedforward neural network, akan dilakukan proses klasifikasi menggunakan ar-
sitektur multilayer feedforward neural network. Setelah dilakukan 4 iterasi diperoleh
bobot akhir untuk kelompok IPA-non IPA yang disajikan pada Gambar 5. Selanjutnya
dilakukan proses simulasi untuk mengklasifikasikan data uji pada kelompok IPA-non
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Gambar 5. Bobot Akhir Kelompok IPA-non IPA dengan Arsitektur Multilayer Feedforward
Neural Network

Gambar 6. Bobot Akhir Kelompok IPS-non IPS dengan Arsitektur Multilayer Feedforward
Neural Network

Tabel 1. Kebenaran Klasifikasi Menggunakan Arsitektur Singlelayer Feedforward Neural Net-
work dan Multilayer Feedforward Neural Network

Arsitektur JST IPA IPS Bahasa Keakuratan
singlelayer feedforward neural network 60 150 17 65%
multilayer feedforward neural network 60 14 64 40%

IPA menggunakan bobot akhir pada Gambar 5. Diperoleh kebenaran klasifikasi sebesar
286 siswa atau 82%.

Akan dilakukan pelatihan untuk kelompok IPS-non IPS menggunakan arsitektur
multilayer feedforward neural network. Setelah dilakukan 89 iterasi diperoleh bobot
akhir yang terlihat dalam Gambar 6. Dengan menggunakan bobot akhir pada Gambar
6, dilakukan proses simulasi untuk mengklasifikasikan data uji non IPA. Diperoleh kebe-
naran klasifikasi sebesar 78 siswa atau 30%. Kebenaran klasifikasi total menggunakan
arsitektur multilayer feedforward neural network sebesar 138 siswa atau 40%.

3. Perbandingan Arsitektur Singlelayer Feedforward Neural Network dan

Multilayer Feedforward Neural Network dalam Penjurusan Siswa Kelas X

SMA N 8 Surakarta

Dari hasil pengklasifikasian, penjurusan dengan menggunakan arsitektur singlelayer
feedforward neural network dan multilayer feedforward neural network memberikan
hasil yang berbeda. Hasil penjurusan tersaji pada Tabel 1. Penjurusan menggu-
nakan arsitektur singlelayer feedforward neural network lebih baik dibandingkan dengan
menggunakan arsitektur multilayer feedforward neural network. Hal ini ditunjukkan
oleh kebenaran klasifikasi pada Tabel 1.

4. Evaluasi Hasil Pengklasifikasian

Pengklasifikasian jurusan siswa kelas X oleh pihak SMA N 8 Surakarta cenderung
kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesalahan penjurusan berdasarkan
nilai siswa. Kebenaran klasifikasi menurut JST berarsitektur singlelayer feedforward
neural network sebesar 227 siswa dari 349 siswa atau 65%. Sedangkan menurut JST ber-
arsitektur multilayer feedforward neural network, kebenaran klasifikasi yang diperoleh
sebesar 138 siswa dari 349 siswa atau 40%. Pada kenyataannya, penjurusan siswa kelas
X SMA N 8 Surakarta tidak hanya dipengaruhi oleh nilai akademik siswa tetapi juga
dipengaruhi oleh minat siswa dan hasil tes IQ. Kedua faktor inilah yang mempengaruhi
hasil klasifikasi JST dalam kasus ini tidak optimal.
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5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penjurusan menggunakan
arsitektur singlelayer feedforward neural network menghasilkan kebenaran klasifikasi
yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan arsitektur multilayer feedforward
neural network. Oleh karena itu, JST dengan menggunakan arsitektur singlelayer feed-
forward neural network lebih direkomendasikan sebagai prosedur evaluasi penjurusan
siswa kelas X SMU N 8 Surakarta.
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