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PENERAPAN ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE DALAM MENGUKUR KEPUASAN 

PEMBELAJARAN HYBRID LEARNING 1) Odi Nurdiawan Program Studi Manajemen 

Informatika, STMIK IKMI Cirebon email: odinurdiawan2020@gmail.com 2)Ruli Herdiana 

Program Studi Teknik Informatika, STMIK IKMI Cirebon email: ruliruliher1@gmail.com 

3)Saeful Anwar Program Studi Teknik Informatika, STMIK IKMI Cirebon email: 

saefulanwar419@gmail.com ABSTRACT pembelajaran hybrid learnig di perguruan tinggi 

STMIK IKMI Cirebon mengukur tingkat kepuasan dengan mengkolaborasikan teori 

support vector machine.  

 

Penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan. Tahap 1 (Satu) menentukan kriteria 

standar mutu pendidikan yang mengacu pada pedoman pendidikan. Kemudian 

membuat literatur review pustaka dan melakukan analisa data primer Tahap 2 (Dua) 

melakuan desain modelling dengan mengelolan data primer yang mengacu pada 

standar pendidikan jarak jauh dan preprocessing guna meminimalisir noise pada data 

primer kemudian memodelkan Support Vector Machine dengan PSO Tahap 3 (Tiga) 

Analysis and Result membahas hasil penentuan kepuasan mahasiswa terhadap 

pembelajaran hybrid learning.  

 

hasil akurasi tidak puas ternyata true tidak puas sebanyak 236 data, hasil akurasi tidak 

puas ternyata true puas sebanyak 10 data, hasil akurasi puas ternyata true tidak puas 

sebanyak 0 data, dan hasil prediksi puas dan ternyata true puas sebanyak 105 data 
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PENDAHULUAN Corona virus sudah menjankit indonesia kurang lebih 21 (Dua Puluh 

Satu) bulan, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah mulai dari kebijakan belajar 

dari rumah sampai dengan tatap muka terbatas. Menurut data dari covid.go.id 

pertanggal 14 November 2021tingkat kesembuhan di provinsi jawa barat mencapai 

690.701 atau peringkat ke 2 (dua) nasional.  

 

Kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas sudah sebagian berjalan dengan lancar 

akan tetapi perlu pengawasan yang super ketat sehingga tidak terjadi lonjakan klaster 

baru. STMIK IKMI Cirebon menerapkan teknologi hybrid learning. Salah satu inovasi 

yang saat ini menjadi trend dalam pembelajaran adalah pembelajaran dengan model 

hybrid learning.  

 

Menurut Surjono [1] pembelajaran hybrid learning atau blended learning adalah 

pembelajaran yang menggabungkan semua bentuk pembelajaran misalnya online, live, 

maupun tatap muka (konvensional). Selanjutnya Bibi & Jati [2] menjelaskan blended 

learning (hybrid learning) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perpaduan 

metode belajar tatap muka (di dalam kelas) dengan materi yang diberikan secara online. 

Pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan 

ketersediaan sumber belajar yang variatif.  

 

Keberhasilan dari suatu model ataupun media pembelajaran tergantung dari 

karakteristik peserta didiknya[3]. STMIK IKMI Cirebon melakukan inovasi dalam 

pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan sk nomor 133/SK-Ket/IKMI/VIII/2021 

pertanggal 23 Agustus 2021 tentang pembelajaran hybrid learning.  

 

Penerapan konsep hybrid learning, artinya 30% (tiga puluh persen) melakukan 

pembelajaran tatap muka atau konvensional dikelas, kemudian 30% (tiga puluh persen) 

melakukan pembelajaran dengan teleconference di aplikasi zoom, dan 40% (empat 

puluh persen) melakukan pembelajaran dengan e-learning yang dapat diakses secara 

live dan real time di smart-learning.ikmi.ac.id/ .  

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh ary purmasi dkk dalam mengembangkan hybrid 

learning memiliki tahapan 1) mengembangkan produk dari LMS Chamilo yang dapat 

digunakan dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang layak digunakan 

dalam pembelajaran berdasarkan uji alpha dan beta 2) Mengetahui keefektifan 

penggunaan produk dalam matakuliah kewarganegaraan. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah research and development (R&D)[4].  

 

Hasil kelayakan dari produk ini berdasarkan uji alfa (alpha test) pada ahli materi sebesar 

3����\DQJ�WHUPDVXN�NH�GDODP�NDWHJRUL�´EDLNµ��VHGDQJNDQ�SDGD�DKOL�PHGLD�VHEHVDU������



\DQJ�WHUPDVXN�NH�GDODP�NDWHJRUL�´VDQJDW�EDLNµ� Pada pengujian beta (beta test) 

sebesar �����\DQJ�WHUPDVXN�NHGDODP�NDWHJRUL�´EDLNµ��'DUL�KDVLO�XML�NHOD\DNDQ�WHUVHEXW�

dapat dinyatakan bahwa produk yang dikembangkan telah memenuhi unsur layak untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran.  

 

Terjadi peningkatan pencapaian hasil belajar kognitif mahasiswa setelah menggunakan 

chamilo sebesar 10,13. Nilai ratarata pretest 60,13 dan posttest 70,26 . Dari hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan chamilo 

telah efektif[5][6][7]. Kemudian hal serupa diungkapkan oleh dyah ayu puspitorini dalam 

meningkatkan Keterbatasan waktu di akhir semester menyebabkan penyampaian materi 

sistem sirkulasi kurang maksimal, sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan TPSW 

(Think-PairShare-Write) berbasis Hybrid Learning terhadap hasil belajar kognitif. 

Rancangan penelitian berupa quasi eksperimen dengan desain nonequivalent 

pretest-posttest control group. Hasil belajar kognitif diukur dengan menggunakan tes 

pilihan ganda melalui pretest dan posttest. Data hasil belajar dianalisis secara kuantitatif.  

 

Nilai ratarata posttest kelas kontrol sebesar 71,61 dan kelas eksperimen sebesar 81,25. 

Hasil analisis uji t posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 

perbedaan signifikan pada kedua kelas[8]. Hasil analisis uji t N-gain antara kelas kontrol 

dan eksperimen menunjukkan adanya perbedaan signifikan nilai N-gain pada kedua 

kelas 

(p<0,05).  

 

Terdapat hubungan kuat antara hasil belajar kognitif dan keterampilan metakognitif 

(r=0,83). Model pembelajaran ini dapat dijadikan alternatif keterbatasan waktu tatap 

muka di kelas dan untuk meningkatkan hasil belajar kognitif[3][9][10]. Fokus penelitian 

ini mengevaluasi kegiatan pembelajaran hybrid learnig di perguruan tinggi STMIK IKMI 

Cirebon mengukur tingkat kepuasan dengan mengkolaborasikan teori support vector 

machine. Penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan.  

 

Tahap 1 (Satu) menentukan kriteria standar mutu pendidikan yang mengacu pada 

pedoman pendidikan. Kemudian membuat literatur review pustaka dan melakukan 

analisa data primer Tahap 2 (Dua) melakuan desain modelling dengan mengelolan data 

primer yang mengacu pada standar pendidikan jarak jauh dan preprocessing guna 

meminimalisir noise pada data primer kemudian memodelkan Support Vector Machine 

dengan PSO Tahap 3 (Tiga) Analysis and Result membahas hasil penentuan kepuasan 

mahasiswa terhadap pembelajaran hybrid learning.  

 



METODE PENELITIAN Berdasarkan uraian penelitian bahwa penelitian ini memiliki 3 

(tiga) tahapan penelitian tertuang dalam bentuk flowmap sebagai berikut : _ Gambar 1. 

Flowmap penelitian. Berdasarkan gambar 1 tentang Flowmap Penelitian menjelaskan 

bahwa uraian penelitian sebagai berikut : Tahap Pertama : Identifikasi Masalah pada 

penelitian ini yaitu mengevaluasi tingkat kepuasan mahasiswa/i dalam kegiatan belajar 

mengajar secara hybrid learning.  

 

Tujuan penelitian dapat menghasilkan kinerja pola rekomendasi yang dihasilkan oleh 

penerapan support vector machine, perihal kepuasan hybrid learning. Wawancara pada 

penelitian ini digunakan untuk dapat mengetahui secara pasti kendala, peneliti 

mewawancarai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Kepala Standar Penjaminan Mutu 

Internal dan Ketua Program Studi. Studi Pustaka digunakan untuk mendukung 

penelitian ini dengan mengkaji dari beberapa teori tentang kepuasan pembelajaran 

elearning.  

 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data primer artinya data di ambil dari 

hasil sebaran kuisoner pada mahasiswa semester 3 (tiga) semester 5 (lima) dan semester 

7 (tujuh). Tahap Kedua : Pre Procesing Tujuan pre processing digunakan untuk 

membersihkan data dari data yang tidak konsisten, terlihat pada data penelitian ini 

terdapat data yang invalid atau data cenderung asal mengisi. Modelling Penerapan 

model Algoritma Support Vector Machine menggunakan tools Rapidminer Versi 9.3.  

 

Algoritma Support Vector Machine Support Vector Machine (SVM) adalah suatu teknik 

untuk melakukan prediksi, baik dalam kasus klasifikasi maupun regresi (Santosa, 2007). 

SVM memiliki prinsip dasar linier classifier yaitu kasus klasifikasi yang secara linier dapat 

dipisahkan, namun SVM telah dikembangkan agar dapat bekerja pada problem 

non-linier dengan memasukkan konsep kernel pada ruang kerja berdimensi tinggi.  

 

Pada ruang berdimensi tinggi, akan dicari hyperplane (hyperplane) yang dapat 

memaksimalkan jarak (margin) antara kelas data[10]. Hasil Pattern. Hasil pola dari 

algoritma support vector machine menghasilkan akurasi, kemudian akurasi tersebut 

digunakan untuk pengambilan keputusan. Tahap Ketiga : Pembahasan Hal hal yang 

telah dilakukan dalam diaram alir akan dibahas secara detail sehingga pola dari kinerja 

algoritma terbaik dalam kasus ini dapat terlihat dari tingkat akurasi.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan diagram alir penelitian maka hasil dan 

pembahasan sebagai berikut : Sampling dan Populasi Populasi program studi teknik 

informatika STMIK IKMI Cirebon memiliki student body sebanyak 1230, sedangkan 

melakukan pembelajaran tatap muka terbatas sebanyak 410 mahasiswa/i sehingga data 

tersebut digunakan sebagai data populasi. Data Primary Data Primary yaitu data yang 



diambil melalui angket.  

 

Dalam penelitian ini angket yang di gunakan menggunakan 25 (dua puluh lima) angket. 

Data Pada tahapan ini data yang digunakan data primer artinya data di ambil dari hasil 

sebaran kuisoner pada mahasiswa semester 6 dan sebanyak 410 responden, data 

tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini : Tabel 1 Data Angket No _Nama Lengkap 

B1,0�B3URJUDP�6WXGL�B.��B.��B¬�B.���B�B��B1XUQL�+LGayah _41200133 _Teknik 

,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B��B5\DQ�&DK\XGL�B����������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��

B¬�B��B�B��B6HSLD�:XODQGDUL�B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B��B3HQL�

B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B��B$PPDU�6\DULI Rafshanjani _41200310 

B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B��B+DQQD�6\DMLGD�B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�

6��B��B��B¬�B��B�B��B6LWL�$URIDK�B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B��

B1XUVHKDQ�=DHODQL�B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�_9 _Erna Nurliana 

B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B���B$\X�/LDZDWL�B���������B7HNQLN�

,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B���B$OGL�$OJLQR�B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�

_4 _ _12 _Novi Laelatul Azizah _41200493 _Teknik Informatika S1 _4 _��B¬�B��B�B���B$QLV�

)LWUL\DK�B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B���B1XUKD\DK�B���������

B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B���B0RKDPPDG�=DNDULD�B���������B7HNQLN�

,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B���B)LQD�5DXGRWXO�-DQDK�B���������B7HNQLN�,QIRUPDtika S1 

B��B��B¬�B��B�B���B7LDUD�$XOLD�6XKDGL�B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B���

B5L]DO�5XV\DQD�B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B���B=HQ\�:LGLDQLQJVLK�

B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B���B5LQGL�$QWLND�B�������� _Teknik 

,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B���B'HVUL�+DQDQL�B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��

B¬�B��B�B���B6LWL�)DUNKDWXO�-DQQDK�B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B���

B'KRGL�6XU\D�6D\RJR�B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B���B1LGa Maulida 

B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B���B0XV\DURIDK�B���������B7HNQLN�

,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B���B0DOD�1DILODK�B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��

B¬�B��B�B���B5RVQLD�+DUXP�B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B���B6iti 

+ROLSDK�B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B���B1RYL�7UHVQD�6XODVWUL�

B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B���B:DK\XGL�B���������B7HNQLN�

,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B���B*LODQJ�5DPDGKDQ�B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��

B��B¬�B��B�B���B1XUXO�'DOLIDK�B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B���

B0DULDQL�*LWD�%XGLDUWL�B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B���B.DPHOLD�

)DULGDK�B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B���B1XUXO�$LQL�B���������

_Teknik InformatikD�6��B��B��B¬�B��B�B���B)DWPDZDWL�B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��

B��B��B¬�B��B�B���B0XKDPPDG�6\DP�$O�*KLIDUL�B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��

B¬�B��B�B���B=DLG�6\DULI�+LGD\DW�B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B�B�B�B�B�B�

_ _ _ _410 _MuKDPPDG�5LGKR�B���������B7HNQLN�,QIRUPDWLND�6��B��B��B¬�B��B�B�0RGHO�

Algoritma Support Vector Machine Penerapan model algoritma support vector machine 

dengan menggunakan tools rapidminer versi 9.3 dapat pada gambar berikut ini : _ 



Gambar 2.  

 

Data Set Berdasarkan gambar 2 diatas menjelaskan bahwa penggunaan operator retrive 

pada penelitian ini berfungsi untuk memanggil data set. Sedangkan cross validation 

berfungsi untuk memperoleh hasil akurasi yang maksimal. _ Gambar 3. Model Algoritma 

SVM Berdasarkan gambar 3 operator yang digunakan algoritma support vector 

machine, apply model berfungsi untuk menyimpan pola, dan model performance 

berfungsi mengukur performa. Pembahasan Akurasi Hasil akurasi pada penelitian ini.  

 

_ Gambar 4 Hasil Akurasi Berdasarkan gambar 4 hasil akurasi pada penelitian ini 

menjelaskan bahwa hasil akurasi tidak puas ternyata true tidak puas sebanyak 236 data, 

hasil akurasi tidak puas ternyata true puas sebanyak 10 data, hasil akurasi puas ternyata 

true tidak puas sebanyak 0 data, dan hasil prediksi puas dan ternyata true puas 

sebanyak 105 data.  

 

Pembahasan Kepuasan Hasil tingkat kepuasan tergolong masih rendah terlihat dalam 

data gambar sebagai berikut ini : _ Gambar 5 Tingkat Kepuasan Berdasarkan gambar 

diatas menjelaskan bahwa tingkat kepuasan masih cukup rendah sehingga perlu 

dilakukan evaluasi menyeluruh. KESIMPULAN Berdasarkan penelitian diatas maka dapat 

diambil kesimpulan mengevaluasi kegiatan pembelajaran hybrid learnig di perguruan 

tinggi STMIK IKMI Cirebon mengukur tingkat kepuasan dengan mengkolaborasikan 

teori support vector machine. Penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan.  

 

Tahap 1 (Satu) menentukan kriteria standar mutu pendidikan yang mengacu pada 

pedoman pendidikan. Kemudian membuat literatur review pustaka dan melakukan 

analisa data primer Tahap 2 (Dua) melakuan desain modelling dengan mengelolan data 

primer yang mengacu pada standar pendidikan jarak jauh dan preprocessing guna 

meminimalisir noise pada data primer kemudian memodelkan Support Vector Machine 

dengan PSO Tahap 3 (Tiga) Analysis and Result membahas hasil penentuan kepuasan 

mahasiswa terhadap pembelajaran hybrid learning.  

 

hasil akurasi tidak puas ternyata true tidak puas sebanyak 236 data, hasil akurasi tidak 

puas ternyata true puas sebanyak 10 data, hasil akurasi puas ternyata true tidak puas 

sebanyak 0 data, dan hasil prediksi puas dan ternyata true puas sebanyak 105 data 
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