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BAB IV 

PREPROCESSING DATA MINING 

A. Konsep  

 Sebelum diproses data mining sering kali diperlukan preprocessing. Data 

preprocessing menerangkan tipe-tipe proses yang melaksanakan data mentah 

untuk mempersiapkan proses prosedur yang lainnya. Tujuannya preprosesnig 

dalam data mining adalah menstrasformasi data ke suatu format yang 

prosesnya lebih mudah dan efektif untuk kebutuhan pemakai, dengan 

indikator sebagai berikut: 

 Mendapatkan hasil yang lebih akurat 

 Pengurangan waktu komputasi untuk large scale problem. 

 Membuat nilai data menjadi lebih kecil tanpa merubah informasi yang 

dikandungnya. 

 Terdapat beberapa alat dan metode yang berbeda yang digunakan untuk  

preprocessing seperti : 

 Sampling, menyeleksi subset representatif dari populasi data yangbesar. 

 Transformation,  memanipulasi data mentah untuk menghasilkan input 

tunggal. 

 Denoising, menghilangkan noise dari data 

 Normalization, mengorganisasi data untuk pengaksesan yang lebih 

spesifik 

 Feature extraction, membuka spesifikasi data yang signifikan. 

 Beberapa cara untuk mentransformasi data adalah (Santosa): 

1. Centering 

Proses transformasi dengan cara mengurangi nilai setiap data dengan rata-

rata setiap atribut yang ada. Mislakan akan dilakukan transformasi 

menggunakan pada kolom X, maka Rumus yang digunakan sebagai 

berikut: 
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XXX −=ˆ  

X̂  adalah vektor hasil setelah centering, X adalah vektor kolom dan 

X adalah rata-rata dari kolom yang bersangkutan.  

 Berikut ini contoh implementasi transformasi centering menggunakan 

Matlab. 

Buat fungsi centering sebagai berikut: 

 

Misalkan terdapat data X, sebagai berikut: 

 

Panggil fungsi centering, dengan perintah sebagai berikut 

 
2. Centering 

Scaling Proses mengubah data sehingga berada dalam skala tertentu. 

Misalnya  antara (0,1), (-1,1) atau skala lain yang dikehendaki. Misalkan 

data dikonversi dalam skala (0,1) maka Batas Bawah (BB) adalah 0 dan 

Batas Atas (BA) adalah 1. Jika nilai maximum tiap kolom adalah xmax 

dan nilai minimunnya adalah xmin, untuk setoap data ke skala baru, untuk 

setiap data bisa dilakukan operasi. 
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 Berikut ini contoh implementasi transformasi centering menggunakan 

Matlab. 

 

 
Contoh perubahan skala dari suatu data ke dalam interval anatara -1 dan 1 

dengan menggunakan fungsi premnmx. 

 
B. Preprocessing pada Text Mining 

Text Mining  merupakan Proses menggali, mengolah, mengatur informasi 

dengan cara meng analisa hubungn-nya, pola-nya, aturan-aturan yang ada di 

pada data tekstual semi terstruktur atau tidak terstruktur.  
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Prosesnya antara lain yaitu : 

1. Document Retrieval ( Temu- Kembali) 

2. Document Clustering (Pengelompokan) 

3. Document Categorization ( Kategori/ kelas) 

1.  Document Retrieval (Temu-Kembali) 

Menemukan kembali informasi-informasi yang relevan terhadap 

kebutuhan pengguna dari suatu kumpulan informasi secara otomatis. 

Salah satu aplikasi umum dari sistem temu kembali informasi adalah 

search-engine atau mesin pencarian yang terdapat pada jaringan internet. 

Pengguna dapat mencari halaman-halaman Web yang dibutuhkannya 

melalui mesin tersebut dengan cara meng inputkan query berupa berupa 

kata, frasa, kalimat, halaman web yang relevan akan muncul 

2.  Document Clustering (Pengelompokan) 

Pengelompokan, mengelompokkan data berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari data yang menjelaskan hubungan antar objek dengan 

prinsip untuk memaksimalkan kesamaan antar anggota satu kelas dan 

meminimumkan kesamaan antar kelas/cluster. Tujuannya menemukan 

cluster yang berkualitas dalam waktu yang layak. Clustering dalam data 

mining berguna untuk menemukan pola distribusi di dalam sebuah data 

set yang berguna untuk proses analisa data. Kesamaan objek biasanya 

diperoleh dari kedekatan nilai-nilai atribut yang menjelaskan objek-objek 

data, sedangkan objek-objek data biasanya direpresentasikan sebagai 

sebuah titik dalam ruang multidimensi. (Multidimension Space) 

Hasil dari clustering ini belum pasti, bisa 5,10,20, etc kelompok 
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3.  Document Categorization (Kategori/ Kelas) 

Proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau 

membedakan konsep atau kelas data, dengan tujuan untuk dapat 

memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. 

Mengelompokkan document kedalam 1,2,3 atau lebih kategori 

tergantung kepada isi document, Pada kategorisasi teks, diberikan 

sekumpulan kategori (label) dan koleksi dokumen yang berfungsi 

sebagai data latih, yaitu data yang digunakan untuk membangun 

model, dan kemudian dilakukan proses untuk menemukan kategori 

yang tepat untuk dokumen test, yaitu dokumen yang digunakan untuk 

menentukan akurasi dari model. Misalkan ada sebuah dokumen x 

sebagai inputan, maka output yang dihasilkan oleh model tersebuat 

adalah kelas atau kategori y dari beberapa kategori tertentu yang telah 

didefinisikan sebelumnya (y1,…,yk). Adapun contoh dari 

pemanfaatan kategorisasi teks adalah pengkategorisasian berita ke 

dalam beberapa kategori seperti bisnis, teknologi, kesehatan dan lain 

sebagainya; pengkategorisasian email sebagai spam atau bukan; 

pengkategorisasian kilasan film sebagai film favorit, netral atau tidak 

favorit; pengkategorisasian paper yang menarik dan tidak menarik; 

dan penggunaan dari kategorisasi teks yang paling umum adalah 

kategorisasi otomatis dari web pages yang dimanfaatkan oleh portal 

Internet seperti Yahoo. Kategorisasi otomatis ini memudahkan proses 

browsing artikel berdasarkan topik tertentu yang dilakukan oleh user. 

Salah satu algoritma kategorisasi yang sering digunakan adalah 

algoritma Naive bayes multinomial. Algoritma ini merupakan 

algoritma yang menerapkan metode probabilistic learning method. 


