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Abstrak 

 Cloud computing data mining komputasi awan merupakan gabungan pemanfaatan 

teknologi komputer (komputasi) dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis 

internet (awan) yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui 

komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama, tetapi tak semua yang 

terkonekasi melalui internet menggunakan cloud computing, Berdasarkan latar belakang yang 

telah dijelaskan diatas dapat diambil suatu perumusan masalah yaitu Cloud computing data 

mining didalam dunia pendidikan untuk transformasi digital, Berdasarkan hasil pembahasan 

dan pengujian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Dengan adanya Cloud Computing 

Data Mining Didalam Dunia Pendidikan menggunakan bahasa pemograman PHP dan 

database MySQL lebih muda menyajikan informasi data yang digunakan begitu besar 

sehingga aman dalam beberapa tahun bahkan puluhan tahun sehingga tidak banyak 

menggunakan kertas, mudah dicari kapan saja, Mempermudah informasi baik dalam 

pencarian data, proses informasi kursus maupun dalam pembentukkan laporan. 

Kata Kunci : Cloud Computing Data Mining 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Cloud computing data mining 

komputasi awan merupakan gabungan 

pemanfaatan teknologi komputer 

(komputasi) dalam suatu jaringan dengan 

pengembangan berbasis internet (awan) 

yang mempunyai fungsi untuk 

menjalankan program atau aplikasi melalui 

komputer-komputer yang terkoneksi pada 

waktu yang sama, tetapi tak semua yang 

terkonekasi melalui internet menggunakan 

cloud computing. 

 Teknologi komputer berbasis 

sistem Cloud ini merupakan sebuah 

teknologi yang menjadikan internet 

sebagai pusat server untuk mengelola data 

dan juga aplikasi pengguna. Teknologi ini 

mengizinkan para pengguna untuk 

menjalankan program tanpa instalasi dan 

mengizinkan pengguna untuk mengakses 

data pribadi mereka melalui komputer 

dengan akses internet, didalam cloud 

computing akan sejalan dengan data 

mining dunia pendidikan karna didunia 

pendidikan begitu banyak masalah dan 

persoalan dimana diera sekarang guru-guru 

sibuk dengan system administrasi begitu 

juga Peserta Didik, dimana data minig 

adalah data yang besar dan digali menjadi 

suatu informasi yang penting, seperti 

disekolah ketika penerimaan Peserta Didik 

baru begitu banyak berkas yang disiapkan, 

begitu juga klas berikutnya menyiapkan 

laporan kelas dan kelas berikutnya sibuk 

menyiapkan berkas untuk ujian sekolah 

kalau dikalkulasi dalam 1 tahun berapa 

lemari yang disiapkan untuk menyimpan 

berkas, kalau 2 tahun bahkan sampai 5 

tahun maka berapa besar ruangan yang 

akan disiapkan untuk menyimpan berkas 

baru Peserta Didik saja, belum guru 

menyiapkan laporan, RPP (Rencana Pokok 

http://pusatteknologi.com/isp-tercepat-dan-berkualitas.html
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Pembelajaran) Absensi, tugas Peserta 

Didik rapot dan sebagainya, maka dengan 

ini saja guru akan banyak memakan tempat 

untuk menyiapkan berkas, sehingga beban 

kerja yang banyak dan administrasi yang 

menumpuk akan terbayang sebanyak apa 

berkas, belum lagi dg segi efesiensi waktu 

dan model pencarian beberapa waktu 

untuk mencari Peserta Didik dan guru 

yang 5 tahun terakhir dan akan 

membongkar berkas yang banyak untuk 

mencari guru dan peserta didik tersebut. 

Sehingga dari kasus yang terjadi ini la 

penulis ingin mengangkat judul Cloud 

computing data mining didalam dunia 

pendidikan. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang 

telah dijelaskan diatas dapat diambil suatu 

perumusan masalah yaitu Cloud 

computing data mining didalam dunia 

pendidikan untuk transformasi digital. 

 

2.1. Landasan Tiori 

A. Cloud Computing  

 Komputasi awan (Cloud 

Computing) adalah di mana 

informasi secara permanen 

tersimpan di server di internet dan 

tersimpan secara sementara di 

komputer pengguna atau client 

seperti desktop, komputer tablet, 

notebook, komputer tembok, 

handheld, sensor-sensor, monitor 

dan lain-lain 3. 

 Cloud Computing 

(Komputasi awan) adalah 

gabungan pemanfaatan teknologi 

komputer (komputasi) dan 

pengembangan berbasis Internet 

(awan). Awan (cloud) adalah 

metefora dari internet, sebagaimana 

awan yang sering digambarkan di 

diagram jaringan komputer. 

 Komputasi awan (Cloud 

Computing) adalah suatu konsep 

umum tren teknologi terbaru lain 

yang dikenal luas mencakup SaaS, 

Web 2.0 dengan tema umum 

berupa ketergantungan terhadap 

Internet untuk memberikan 

kebutuhan komputasi pengguna. 

Sebagai contoh, Google Apps 

menyediakan aplikasi bisnis umum 

secara daring yang diakses melalui 

suatu penjelajah web dengan 

perangkat lunak dan data yang 

tersimpan di server 1. 

 Sebagaimana awan dalam 

diagram jaringan komputer 

tersebut, awan (cloud) dalam Cloud 

Computing juga merupakan 

abstraksi dari infrastruktur 

kompleks yang disembunyikannya. 

Ia adalah suatu metoda komputasi 

di mana kapabilitas terkait 

teknologi informasi disajikan 

sebagai suatu layanan (as a 

service),  sehingga pengguna dapat 

mengaksesnya lewat Internet  (di 

dalam awan) tanpa mengetahui apa 

yang ada didalamnya, ahli 

dengannya, atau memiliki kendali 

terhadap infrastruktur teknologi 

yang membantunya.6 

 

B. Data Mining 

 Data mining adalah sebuah 

proses percarian secara otomatis 

informasi yang berguna dalam 

tempat penyimpanan data 

berukuran besar. Istilah lain yang 

sering digunakan diantaranya 

knowledge discovery (mining) in 

databases (KDD), knowledge 

extraction, data/pattern analysis, 

data archeology, data dredging, 

information harvesting, dan 

business intelligence. Teknik data 

mining digunakan untuk 

memeriksa basis data berukuran 

besar sebagai cara untuk 

menemukan pola yang baru dan 

berguna. Tidak semua pekerjaan 
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pencarian informasi dinyatakan 

sebagai data mining 2.  

 Sebagai contoh, pencarian 

record individual menggunakan 

database management system atau 

pencarian halaman we tertentu 

melalui kueri ke semua search 

engine adalah pekerjaan pencarian 

informasi yang erat kaitannya 

dengan information retrieval. 

Teknik-teknik data mining dapat 

digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan sistem-sistem 

information retrieval. 

 Data input dapat disimpan 

dalam berbagai format seperti flat 

file, spreadsheet, atau tabel-tabel 

relasional, dan dapat menempati 

tempat penyimpanan data terpusat 

atau terdistribusi pada banyak 

tempat. Tujuan dari preprocessing 

adalah mentransformasikan data 

input mentah ke dalam format yang 

sesuai untuk analisis selanjutnya. 

Langkah-langkah yang terlibat 

dalam preprocessing data meliputi 

mengabungkan data dari berbagai 

sumber, membersihkan (cleaning) 

data untuk membuang noise dan 

observasi duplikat, dan menyeleksi 

record dan fitur yang relevan untuk 

pekerjaan data mining. Karena 

terdapat banyak cara 

mengumpulkan dan menyimpan 

data, tahapan preprocessing data 

merupakan langkat yang banyak 

menghabiskan waktu dalam KDD. 

Hasil dari data mining sering kali 

diintegrasikan dengan decision 

support system (DSS). Sebagai 

contoh, dalam aplikasi bisnis 

informasi yang dihasilkan oleh data 

mining dapat diintegrasikan dengan 

tool manajemen kampanye produk 

sehingga promosi pemasaran yang 

efektif yang dilaksanakan dan 

dapat diuji.  

 Integrasi demikian 

memerlukan langkah post 

processing yang menjamin bahwa 

hanya hasil yang valid dan berguna 

yang akan digabungkan dengan 

DSS. Salah satu pekerjaan dan 

postprocessing adalah visualisasi 

yang memungkinkan analyst untuk 

mengeksplor data dan hasil data 

mining dari berbagai sudur 

pandang. Ukuran-ukuran statistik 

dan metode pengujian hipotesis 

dapat digunakan selama 

postprocessing untuk membuang 

hasil data mining yang palsu. 

Secara khusus, data mining 

menggunakan ide-ide seperti (1) 

pengambilan contoh, estimasi, dan 

pengujian hipotesis, dari statistika 

dan (2) algoritme pencarian, teknik 

pemodelan, dan teori pembelajaran 

dari kecerdasan buatan, pengenalan 

pola, dan machine learning. Data 

mining juga telah mengadopsi 

ideide dari area lain meliputi 

optimisasi, evolutionary 

computing, teori informasi, 

pemrosesan sinyal, visualisasi dan 

information retrieval. 4 

 Sejumlah area lain juga 

memberikan peran pendukung 

dalam data mining, seperti sistem 

basis data yang dibutuhkan untuk 

menyediakan tempat penyimpanan 

yang efisien, indexing dan 

pemrosesan kueri. Gambar 1.2 

menunjukkan hubungan data 

mining dengan areaarea lain. 

 

 
 



Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi dan Ilmu Komputer (SNITIK)   ISBN : XXX – XXX 

Medan, 26 April 2018         

124 

 

3.1. Hardware dan Software 

Adapun Hardware dan 

Softwareyang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut 

: 

1. Hardware 

Hardware yang digunakan dalam 

pembuatan aplikasi 

periklananadalah: 

a. Laptop HP dengan 

spesifikasi sebagai berikut: 

b. Processor Intel Pentium 

Core I3 

c. Memory 4 GB 

d. Harddisk 500GB 

2. Software 

Software yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Sistem Operasi Windows 8 

b. Dapodik  

c. Sql dan Mysql 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data 

yang digunakan untuk mendapat data 

dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Observasi 

Yaitu suatu cara 

pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan 

langsung di tempat penelitian. 

2. Metode Studi Pustaka 

Yaitu metode yang 

dilakukan dengan cara 

mempelajari teori-teori yang 

berhubungan dengan aplikasi. 

3. Metode Wawancara 

Yaitu metode 

pengumpulan data melalui tanya 

jawab dengan operator sekolah. 

 

3.3. Metode Perancangan Sistem 

a. Analisa Sistem Aktual 

Sebelum melakukan 

pengembangan terhadap suatu 

sistem terlebih dahulu kita 

menganalisa sistem yang lama ke 

sistem digital. 

b. Perancangan Sistem Baru 

Dari masalah yang 

ditemukan pada analisa sistem 

aktual, maka pada sistem baru 

akan dirancang aplikasi dapodik 

(data pokok pendidikan). 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4. 1. Hasil dan Pembahasan 

  Cloud computing data 

mining komputasi awan merupakan 

menyimpan data yang besar ke 

sistem digital dan dapat diakses 

kapan saja baik hard copy maupun 

softcopy dan tidak memerlukan 

tempat yang besar untuk 

menyimpan berkas baik dalam 

bentuk softcopy. 

 

4. 2. Tampilan Program  

a. Tampilan Menu Utama 

 Tampilan menu 

utama menyajikan hosting 

menggunakan cloud 

computing menggunakan 

rumah web seperti gambar 

berikut: 
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b. Tampilan Input Data 

 Tampilan menu utama 

menyajikan input data secara 

rinci mulai dari no induk 

sekolah sampai yang terkecil 

dijelaskan seperti gambar 

berikut: 

 
 

 
 

c. Tampilan Menu Lain 

 Tampilan menyimpan data 

peserta didik, rombel, PTK, 

GTK, Sarpras dan tata kelola 

lainya sehingga data disimpan 

menggunakan cloud computing 

dengan sistem data mining  

seperti gambar berikut: 

 

 

BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil 

pembahasan dan pengujian dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut 

: 

1. Dengan adanya Cloud 

Computing Data Mining 

Didalam Dunia Pendidikan 

menggunakan bahasa 

pemograman PHP dan 

database MySQL lebih muda 

menyajikan informasi data 

yang digunakan begitu besar 

sehingga aman dalam beberapa 

tahun bahkan puluhan tahun 

sehingga tidak banyak 

menggunakan kertas, mudah 

dicari kapan saja. 

2. Mempermudah informasi baik 

dalam pencarian data, proses 

informasi kursus maupun 

dalam pembentukkan laporan. 

5.2 Saran 

 Dari kesimpulan diatas, ada 

beberapa saran agar dapat 

menggunkaan program aplikasi ini 

dengan maksimal. 

1. Program system ini diharapkan 

dapat digunakan dengan 

cadangan server yang lebih 

besar dan akses internet yang 

memadai 
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2. Agar dapat dikembangkan lagi 

kedepan. 
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