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A B S T R A C T 

The Human Development Index (HDI) is an indicator to measure success in an effort to build the quality of human life. 

HDI (Y) is measured by 3 basic dimensions, namely Longevity and Healthy Life as measured by Life Expectancy (X1); 

Education as measured by Number of School Length Expectations (X2) and Average School Duration (X3); Decent 

standard of living as measured by GDP per Capita (X4). HDI of Indonesia has increased from year to year. However, some 

districts/ cities in Indonesia still have low HDI. The step that can be taken by the local government is to identify the most 

influential variables. One way that can be done is by determining the classification tree for the classification of HDI. 
Classification and Regression Trees (CART) is a nonparametric method, developed to classify, both for category response 

variables, continuous, or a mixture of both. Therefore, in this study CART method was used to classify HDI into low, 

medium, high, and very high categories. Based on the results of the analysis, the most influential variable on the 

classification of Indonesian HDI is the Average School Duration. Furthermore, for the categories of HDI classification 

trees obtained, namely low, medium, and high. 
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1.    Pendahuluan 

Keberhasilan pembangunan khususnya 

pembangunan manusia dapat dinilai dengan melihat 

besarnya permasalahan yang dapat teratasi di masyarakat 

(BPS, 2013). Badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 

menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia 

yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (BPS, 2007). 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  merupakan indikator 

untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun 
kualitas hidup manusia.  

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur 

panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup 

layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh 

Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Pengetahuan 
diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan 

harapan lama sekolah. Standar hidup yang layak 

digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, 

yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan 

paritas daya beli, untuk melihat pencapaian IPM antar 

wilayah dapat dilihat melalui pengelompokkan IPM ke 

dalam beberapa kategori, yaitu rendah (IPM < 60), sedang 

(60 ≤ IPM < 70), tinggi (70 ≤ IPM < 80), dan sangat tinggi 

(IPM ≥ 80) (BPS, 2016).  
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Pengklasifikasian dapat dilakukan dengan 

pendekatan parametrik maupun nonparametrik. Salah satu 

metode nonparametrik untuk masalah klasifikasi adalah 

CART. Classification and Regression Trees (CART) 

adalah suatu metode statistika nonparametrik yang dapat 

menggambarkan hubungan antara variabel respon (variabel 

dependen) dengan satu atau lebih variabel prediktor 

(variabel independen) (Hartati, dkk., 2012).  
Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian 

ini metode klasifikasi pohon diterapkan dalam 

Pengklasifikasian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indonesia dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indonesia sebagai variabel respon dan variabel 

prediktornya yaitu angka harapan hidup, angka harapan 

lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran 

perkapita yang disesuaikan. 

2.    Landasan Teori 

2.1 Classification and Regression Trees (CART) 
Classification and Regression Trees (CART) 

adalah suatu metode statistika nonparametrik yang dapat 

menggambarkan hubungan antara variabel respon (variabel 

dependen) dengan satu atau lebih variabel prediktor 

(variabel independen). Apabila variabel respon berbentuk 

kontinu maka metode yang digunakan adalah metode 
regresi pohon (regression trees), sedangkan apabila 

variabel respon memiliki skala kategorik maka metode 

yang digunakan adalah metode klasifikasi pohon 

(classification trees). 

 
2.2 Pohon Keputusan 

Model prediksi yang digunakan untuk 

menggambarkan bentuk pengklasifikasian dan model 

regresi. Pohon keputusan dibagi menjadi dua, yaitu pohon 

regresi dan pohon klasifikasi. Pada pohon klasifikasi 

variabel respon berupa data kategorik, sedangkan pada 

pohon regresi variabel respon berbentuk data kontinu 
(Rokach dan Maimon, 2008). 
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2.3 Pembentukan Pohon Klasifikasi 

Pembentukan pohon klasifikasi dapat dilakukan 

dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini. 

 

2.3.1 Pemilihan Pemilah (Classifier) 

Langkah-langkah pemilihan pemilah yaitu sebgai berikut. 

1. Pemilahan Simpul 

Menurut (Breiman, dkk., 1984), aturan pemilahan 
setiap simpul menjadi dua simpul anak yaitu. 

a. Setiap pemilahan hanya bergantung pada nilai yang 

berasal dari satu variabel prediktor. 

b. Apabila variabel prediktor bersifat kontinu, maka 

pemilah ditentukan oleh pertanyaan “Apakah 𝑋𝑗  ≤  𝑐𝑖  ? “, 

dimana 𝑖 = 1, 2, … . , 𝑛 − 1, dan 𝑐𝑖   adalah median dari nilai 

pengamatan variabel 𝑋𝑗   berurutan. 

c. Apabila variabel prediktor bersifat kategori, dengan 

variabel 𝑋𝑗  adalah kategori nominal bertaraf 𝐿, maka akan 

diperoleh 2𝐿−1 pemilahan yang mungkin. Namun jika 

variabel 𝑋𝑗  adalah kategori ordinal, maka akan diperoleh 

𝐿 − 1 pemilah yang mungkin. 

 

2. Fungsi keheterogenan simpul 

      Penyekatan simpul ditentukan dengan memilih 

penyekat yang menghasilkan penurunan keheterogenan 
paling tinggi. Ukuran keheterogenan diukur menggunakan 

nilai impuritas. indeks gini yang sering digunakan karena 

sangat mudah dan sesuai untuk diterapkan dalam berbagai 

kasus dan mempunyai perhitungan yang sangat sederhana 

dan cepat dengan fungsi keheterogenan Indeks Gini, yaitu.   

 Indeks Gini :  𝑖(𝑡) =  ∑ 𝑝(𝑖 ⎸ 𝑡𝑖≠𝑗 ) 𝑝(𝑗 ⎸𝑡). (2.1) 

dengan: 
 𝑖(𝑡)    = fungsi keheterogenitas indeks gini 

𝑝(𝑖 ⎸𝑡) = proporsi kelas 𝑖 pada simpul 𝑡 

𝑝(𝑗 ⎸𝑡)  = proporsi kelas 𝑗 pada simpul 𝑡 

Pemilah terbaik memiliki nilai Goodness of 

Split tertinggi. Goodness of Split merupakan suatu evaluasi 

pemilihan oleh pemilah 𝑠 pada simpul 𝑡 yang didefinisikan 

sebagai penurunan keheterogenan yaitu sebagai (Pratiwi, 

dkk., 2014) berikut. 
 

 ∅(𝑠, 𝑡) = 𝑖(𝑡) − 𝑝𝐿𝑖(𝑡𝐿)   − 𝑝𝑅𝑖(𝑡𝑅)               (2.2) 

dengan: 

∅(𝑠, 𝑡)  =  kriteria Goodness of Split 

𝑖(𝑡)      = fungsi keheterogenan indeks gini 

𝑝𝐿        = peluang objek berada pada simpul kiri  

𝑝𝑅         = proporsi pengamatan dari simpul t menuju simpul 

kanan. 

𝑖(𝑡𝐿)     = fungsi keheterogenan pada simpul anak kiri 

𝑖(𝑡𝑅)     = fungsi keheterogenan pada simpul anak kanan 

2.3.2 Penentuan Simpul Terminal 

Simpul 𝑡 akan menjadi simpul terminal atau tidak 

akan dipilah lagi bila tidak terdapat penurunan 

keheterogenan dan adanya batasan minimum 𝑛. 
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2.3.3 Penandaan Label 

Penandaan label kelas pada tiap simpul terminal 

berdasarkan aturan jumlah anggota kelas terbanyak, yaitu. 

𝑝 (𝑗0 ⃓ 𝑡 ) =  𝑚𝑎𝑥𝑗   𝑝 (𝑗 ⃓  𝑡 ) (2.3) 

      = 𝑚𝑎𝑥𝑗  
𝑁𝑗 (𝑡)

𝑁 (𝑡)
      

dengan:   

𝑝 (𝑗 ⃓  𝑡 )   = proporsi kelas j pada simpul t 

𝑁𝑗(𝑡)       = jumlah pengamatan kelas j pada simpul t 

𝑁 (𝑡) = jumlah pengamatan pada simpul t   

2.3.4 Pemangkasan Pohon Klasifikasi (Prunning) 

Pohon klasifikasi tidak dibatasi jumlahnya, namun 

ukuran pohon yang besar akan memiliki nilai kompleksitas 

tinggi sehingga perlu dipilih pohon optimum yang 

berukuran sederhana. Menurut (Breiman, dkk., 1984), 

ukuran pemangkasan yaitu. 

𝑅(𝑡) =  ∑ 𝑟(𝑡)𝑝(𝑡)𝑡∈𝑇           (2.4) 

dengan: 

𝑅(𝑡) = probabilitas terjadinya kesalahan klasifikasi yang 

disebabkan oleh pohon klasifikasi yang terbentuk. 

     𝑟(𝑡)  = probabilitas terjadinya kesalahan klasifikasi pada 

simpul 𝑡 dalam sampel. 

𝑝(𝑡) = proporsi amatan yang masuk ke dalam simpul 𝑡 

dalam populasi. 

Simpul terminal kiri (𝑡𝐿) dan simpul terminal kanan (𝑡𝑅) 

dipangkas apabila diperoleh dua simpul anak dan simpul 

induk yang memenuhi persamaan sebagai berikut. 

𝑅(𝑡) =  𝑅(𝑡𝐿) + 𝑅(𝑡𝑅)                               (2.5) 

2.3.5 Pohon Klasifikasi Optimal 

Pemangkasan simpul akan menghasilkan pohon 

klasifikasi optimal yang berukuran sederhana. Pohon 

klasifikasi optimal yang telah terbentuk dilakukan evaluasi 

dari hasil klasifikasi. Cara untuk mengevaluasi hasil 

klasifikasi adalah dengan menghitung ketepatan klasifikasi. 
 

Ketepatan Klasifikasi   = 1 − 𝐴𝑃𝐸𝑅                (2.6) 

 

 𝐴𝑃𝐸𝑅 =
𝑛12+𝑛13+𝑛14+𝑛21+⋯+𝑛43

𝑛1+𝑛2+𝑛3+𝑛4
                              (2.7) 

3.    Metode Penelitian 

Jenis data yang digunakan pada penlitian ini adalah 

data sekunder, yaitu data indeks pembangunan manusia per 

Kabupaten/ Kota pada tahun 2016 yang diperoleh dari BPS 

(Badan Pusat Statistik) Indonesia. Data Indeks 

Pembangunan Manusia tersebut diolah dengan bantuan 

software matematika SPSS dan Microsoft Excel. Variabel-

variabel yang digunakan yaitu indeks pembangunan 

manusia (𝑌), Angka Harapan Hidup (𝑋1), Angka Harapan 

Lama Sekolah (𝑋2), Rata-rata Lama Sekolah (𝑋3), 

Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (𝑋4). 

Langkah-langkah pengklasifikasian Indeks 

Pembangunan Manusia Indonesia dengan menggunakan 

metode Classification and Regression Trees (CART) 

antara lain sebagai berikut. 

1. Studi literatur. 
2. Mengumpulkan data. 

3. Membagi data menjadi dua yaitu data learning dan 

data testing. 

4. Menganalisis data learning dengan metode CART. 

5. Menentukan kemungkinan pemilah. 

6. Menentukan pemilah terbaik berdasarkan nilai 

Goodness of Split tertinggi dengan menghitung nilai 

indeks gini terlebih dahulu. 

7. Menentukan simpul terminal. 

8. Membentuk pohon klasifikasi maksimal. 

9. Memangkas pohon. 

10. Mempertahankan simpul. 
11. Membentuk pohon klasifikasi optimal. 

12. Menentukan ketepatan pohon klasifikasi optimal 

dengan data testing. 

13. Menarik kesimpulan. 

4.    Hasil dan Pembahasan 

4.1 Classification and Regression Trees (CART) 
Penggunaan analisis CART pada penelitian ini adalah 

untuk mengklasifikasikan IPM dari Kabupaten/Kota di 

Indonesia pada tahun 2016 ke dalam beberapa kategori 

yaitu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. 

Pengklasifikasian IPM didasarkan beberapa variabel 

prediktor, yaitu angka harapan hidup, angka harapan lama 

sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita 

yang disesuaikan. 

4.1.1 Kemungkinan Pemilah 

Tahap pertama dalam pembentukan pohon 
klasifikasi adalah dengan menentukan semua kemungkinan 

pemilah dari masing-masing variabel prediktor. 

Tabel 4.1 Kemungkinan Pemilah 

Variabel 

prediktor 

Kategori 

data 

Banyak 

kategori 

Kemungkinan 

pemilah 

AHH Ordinal 3 3-1=2 

AHLS Ordinal 4 4-1=3 

RRLS Ordinal 4 4-1=3 

PLRN Ordinal 3 3-1=2 

Berikut ini calon pemilah yang mungkin pada setiap 

variabel prediktor yaitu: 

1) Angka Harapan Hidup (AHH) 

Pemilah yang mungkin pada variabel prediktor angka 

harapan hidup (AHH) yaitu : 

a. AHH = {rendah} dan AHH = {sedang, tinggi} 

b. AHH = {rendah, sedang} dan AHH = {tinggi } 

2) Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) 
Pemilah yang mungkin pada variabel prediktor angka 

harapan lama sekolah (AHLS) yaitu : 



 

a. AHLS = {rendah} dan AHLS = { sedang, tinggi, 

sangat tinggi} 

b. AHLS = {rendah, sedang} dan AHLS = {tinggi, 

sangat tinggi} 

c. AHLS = {rendah, sedang, tinggi} dan AHLS = 

{sangat tinggi} 

3) Rata – rata lama sekolah (RRLS) 

Pemilah yang mungkin pada variabel prediktor rata – 
rata lama sekolah (RRLS) yaitu : 

a. RRLS = {rendah} dan RRLS = {sedang, tinggi, 

sangat tinggi} 

b. RRLS = { rendah, sedang } dan RRLS = {tinggi, 

sangat tinggi} 

c. RRLS = { rendah, sedang, tinggi } dan RRLS = 

{sangat tinggi} 

 

4) Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PLRN) 

Pemilah yang mungkin pada variabel prediktor 

pengeluaran per kapita (PLRN) yaitu : 
a. PLRN = {rendah} dan PLRN = {sedang, tinggi} 

b. PLRN = { rendah, sedang} dan PLRN = {tinggi} 

Proses perhitungan Goodness of Split dimulai dari 

menghitung nilai indeks gini. Berikut peritungan indeks 

gini pada calon simpul dengan AHH = {rendah} dan AHH 

= {sedang, tinggi}. 
 

𝑖(𝑡)      = 1 − ∑ 𝑝2
𝑗 (𝑗 ⃓  𝑡)                     (4.1)

   

            = 1 − (𝑝2(1 ⃓  𝑡) + 𝑝2 (2 ⃓  𝑡) + 𝑝2(3 ⃓  𝑡) +
                  𝑝2(4 ⃓  𝑡) )      

            =  1 − ((
𝑁1(𝑡)

𝑁(𝑡)
)

2
+  (

𝑁2(𝑡)

𝑁(𝑡)
)

2
+ (

𝑁3(𝑡)

𝑁(𝑡)
)

2
+ (

𝑁4(𝑡)

𝑁(𝑡)
)

2
)  

 =  1 − ((
11

360
)

2

+ (
215

360
)

2

+ (
117

360
)

2

+ (
17

360
)

2

) 

            = 0,535  
  

Tabel 4.2 Banyak Pengamatan pada Masing – Masing Kategori 
Angka Harapan Hidup Dengan Data Learning 

Kategori AHH 1 2 3 

Total 1 186 173 

 

Tabel 4.3 Tabel Frekuensi Angka Harapan Hidup dengan Indeks 

Pembangunan Manusia pada Data Learning 

IPM 
AHH 

Total 
1 2 3 

1 1 10 0 11 

2 0 149 66 215 

3 0 27 90 117 

4 0 0 17 17 

 

Proses perhitungan goodness of Split sebagai berikut : 

𝑖(𝑡𝐿)       = 1 − ∑ 𝑝2
𝑗 (𝑗 ⃓⃓  𝑡𝐿)                (4.2)

    

              = 1 −  ((
1

1
)

2

+ (
0

1
)

2

+  (
0

1
)

2

+  (
0

1
)

2

) 

              = 0 
 

𝑖(𝑡𝑅)      = 1 − ∑ 𝑝2
𝑗 (𝑗 ⃓⃓  𝑡𝑅)                    (4.3)                        

                = 1 −  ((
10

359
)

2

+ (
215

359
)

2

+  (
117

359
)

2

+  (
17

359
)

2

)  

                 = 0,532 
 

∅ (𝑠, 𝑡)    =  ∆𝑖 (𝑠, 𝑡)    (4.4) 

                = 𝑖 (𝑡) −  𝑝𝐿𝑖(𝑡𝐿) −  𝑃𝑅 𝑖(𝑡𝑅) 

                = 0,535 −  (
1

360
) × 0 −  (

359

360
) × 0,532   

                = 0,535 − 0 − 0,531 

= 0,004 
Perhitungan indeks gini dan goodness of split dilanjutkan 

pada calon simpul lain dengan langkah yang sama. 
 

 
Tabel 4.4 Kriteria Goodness of Split 

Calon Simpul Kiri Calon Simpul 

Kanan 

Goodness of 

Split 

AHH = {rendah} AHH = {sedang, 

tinggi} 

0,004 

AHH = {rendah, 

sedang} 

 

AHH = {tinggi } 0,082 

AHLS = {rendah} AHLS = {sedang, 

tinggi, sangat tinggi} 

0,05 

AHLS = {rendah, 

sedang} 

AHLS = {tinggi, 

sangat tinggi} 

0.05 

AHLS = {rendah, 

sedang, tinggi} 

AHLS = {sangat 

tinggi } 

0,05 

RRLS = {rendah} RRLS = {sedang, 

tinggi, sangat tinggi} 

0,38 

RRLS = {rendah, 

sedang} 

RRLS = {tinggi, 

sangat tinggi} 

0,33 

RRLS = {rendah, 

sedang, tinggi} 

RRLS = {sangat 

tinggi} 

0,638 

PLRN = {rendah}  PLRN = {sedang, 

tinggi} 

-∞ 

PLRN = {rendah, 

sedang } 

PLRN = {tinggi} -∞ 

 Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat bahwa  calon simpul 

ke 8 memiliki nilai kategori kriteria Goodness of Split 

(∅ (𝑠, 𝑡)) terbesar dibandingkan dengan calon simpul yang 

lain, sehingga calon simpul ke – 8 dipilih menjadi simpul, 

tepatnya sebagai simpul utama karena pemilah terbaik 

(pemilah yang memilki nilai Goodness of Split tertinggi) 

akan menjadi simpul induk pada pohon klasifikasi. Calon 

simpul 8 memiliki simpul kiri dan simpul kanan yaitu 

RRLS = {sedang} dan RRLS = {rendah, tinggi, sangat 

tinggi}. 



 

 
Gambar 4.1 Pemilah Utama 

Gambar 4.1 memberi informasi bahwa rata-rata lama 

sekolah menjadi pemilih pertama sebagai pohon klasifikasi 
dimana pada simpul kanan,yaitu simpul yang memenuhi 

rata-rata lama sekolah berkategori tinggi, sangat tinggi, dan 

pada simpul kiri yaitu simpul yang memenuhi rata-rata 

lama sekolah berkategori sedang, rendah. 

 

4.2 Pembentukan Pohon Maksimal 
Berdasarkan algoritma pembentukan pohon yang 

dilakukan dengan menggunakan SPSS, diperoleh bentuk 

pohon klasifikasi maksimal dengan banyak simpul 21, 

simpul terminal 11, dan kedalaman pohon 5. 

 

Berdasarkan Gambar 4.2 diperoleh informasi hasil 

pembentukan pohon awal dengan 11 simpul terminal yang 

menjadi karakteristik klasifikasi indeks pembangunan 

manusia. Simpul terminal pada pohon klasifikasi yang 

terbentuk adalah simpul 3, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 

dan 20. Dari sebelas simpul terminal yang terbentuk 

tersebut, maka dapat diketahui karakteristik indeks 

pembangunan manusia berdasarkan pada setiap simpul 
terminal yang terbentuk. 

 

4.3 Pembentukan pohon Klasifikasi Optimal 
Pemangkasan pohon merupakan algoritma dari 

pembentukan pohon klasfikasi, selain itu pemangkasan 

perlu dilakukan untuk menghilangkan bagian-bagian yang 

tidak penting dalam pohon untuk memperoleh pohon yang 

lebih kecil dan sederhana, sehingga memudahkan dalam 

menginterpretasikan model pohon klasifikasi yang 

diperoleh.  

Tahap ini dilakukan menggunakan bantuan SPSS, 

jumlah minimum kasus pada simpul induk 2 dan jumlah 

kasus minimum kasus pada simpul anak 1 dan dipilih 

pruning (pemangkasan) untuk melakukan proses 
pemangkasan pada pohon klasifikasi maksimal yang 

terbentuk. Hasil pemangkasan pohon diperoleh 7 simpul 

dengan 4 simpul terminal dan kedalaman pohon 3. 

 

Gambar 4.3 Pohon Klasifikasi Pemangkasan (Prunning) 

Simpul terminal yang dihasilkan pada hasil pemangkasan 

pohon klasifikasi sebanyak 4 simpul terminal yaitu simpul 

1, 3, 5, 6. 

4.4 Ketepatan Klasifikasi 

Tabel 4.10 Ketepatan Klasifikasi CART pada Data 

Learning 

Aktual Prediksi Total 

1 2 3 4 

1 0 10 1 0 11 

2 0 172 43 0 215 

3 0 12 105 0 117 

4 0 0 17 0 17 

Total 0 194 166 0 360 

                             

          



 

Ketepatan Klasifikasi  = 1 − 𝐴𝑃𝐸𝑅 

           𝐴𝑃𝐸𝑅 =
𝑛12+𝑛13+𝑛14+𝑛21+⋯+𝑛43

𝑛1+𝑛2+𝑛3+𝑛4
      

                       =  
10+ 1 + 0 + 0+43+0+0+12+0+0+0+17 

0+194+166+0
  

        =  
83

360
    

                                     = 0,23  
 

 Ketepatan Klasifikasi   = 1 − 𝐴𝑃𝐸𝑅 

                                       = 1 − 0,23 

                                          = 0,77 

= 77% 
Terdapat 360 kabupaten/kota yang digunakan sebagai data 

learning,  Kabupaten/kota yang kategorinya rendah tidak 

masuk pengklasifikasian ke dalam IPM, 172 

kabupaten/kota tepat diklasifikasikan ke dalam kategori 

IPM sedang, 105 kabupaten/kota tepat diklasifikasikan ke 

dalam kategori IPM tinggi, sedangkan untuk 

kabupaten/kota yang kategorinya sangat tinggi  tidak 

masuk pengklasifikasian ke dalam IPM. Sedangkan 83 
kabupaten/kota tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat 

oleh pohon klasifikasi. Total ketepatan klasifikasi pada 

data learning sebesar 77%. Untuk menguji ketepatan 

klasifikasi metode CART, maka digunakan data testing 

sebesar 30%. 

Tabel 4.11 Ketepatan Klasifikasi CART pada Data Testing 

Aktual Prediksi Total 

1 2 3 4 

1 20 7 0 0 27 

2 3 91 4 0 98 

3 0 5 22 0 2 

4 0 0 2 0 27 

Total 23 103 28 0 154 

 

Ketepatan Klasifikasi      = 1 − 𝐴𝑃𝐸𝑅 

                              𝐴𝑃𝐸𝑅 =
𝑛12+𝑛13+𝑛14+𝑛21+⋯+𝑛43

𝑛1+𝑛2+𝑛3+𝑛4
      

                                         =  
7+ 0 + 0 + 3+4+0+0+5+0+0+0+2 

23+103+28+0
 

                                         =
21

154
 

                                         = 0,136 

Ketepatan K lasifikasi      = 1 − 𝐴𝑃𝐸𝑅 

                                         = 1 − 0,136 

                                         = 0,864 

                                         = 86,4% 
Dari 154 sampel data testing, 20 Kabupaten/kota tepat 
diklasifikasikan ke dalam IPM kategori rendah, 91 

Kabupaten/kota diklasifikasikan ke dalam IPM kategori 

sedang, 22 kabupaten/kota diklasifikasikan ke dalam 

kategori IPM tinggi dan untuk Kabupaten/kota yang 

kategorinya sangat tinggi tidak dapat diklasifikasikan 

dengan tepat oleh pohon klasifikasi, sedangkan 21 

kabupaten/kota tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat 

oleh pohon klasifikasi.  

Total ketepatan klasifikasi pada data testing 

sebesar 86,4%, artinya pohon klasifikasi yang terbentuk 

mampu memprediksi data baru dengan tepat sebesar 

86,4%. Sedangkan total error pada data testing sebesar 
13,6%, artinya pohon klasifikasi yang terbentuk salah 

mengklasifikasi data baru ke dalam kategori sebesar 

13,6%.                                 

5.     Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pembentukan Pohon klasifikasi IPM menggunakan 

empat kategori yaitu rendah, sedang, tinggi, dan 

sangat tinggi. Berdasarkan analisis metode CART 

diperoleh tiga kategori yaitu rendah, sedang, tinggi, 

sedangkan kategori sangat tinggi tidak termasuk 

kedalam pohon karena total pengamatan untuk IPM 

kategori sangat tinggi terlalu sedikit, sehingga pohon 

klasifikasi belum mampu menemukan karakteristik 
untuk IPM kategori tersebut.  

2. Variabel yang memberikan pengaruh paling besar 

terhadap klasifikasi IPM yaitu rata-rata lama sekolah 

karena variabel ini memiliki nilai Goodness of Split 

tertinggi. 
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