
BAB III                                                   

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang langkah-langkah yang digunakan 

untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam penelitian maupun metode yang 

digunakan. Tahapan penelitian yang dilaksanakan dengan judul pencarian pola 

peminjaman buku pada perpustakaan UIN SUSKA RIAU dengan algoritma 

prefixspan pada gambar 3.1 berikut ini: 
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Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 
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Dalam metodologi penelitian dijelaskan langkah-langkah yang dilakukan 

dalam menyelesaikan sebuah penelitian. Dalam metodologi penelitian terdiri dari 

beberapa langkah-langkah yang terkait secara sistematis. Langkah-langkah ini 

digunakan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Langkah-langkah 

dalam menyelesaikan sebuah penelitian adalah sebagai berikut: 

3.1 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan merupakan tahapan awal yang dilakukan dalam 

melakukan sebuah penelitian. Dalam tahapan pendahuluan ini menyangkut objek 

yang dibahas. Tentunya yang menyangkut tempat penelitian dilakukan 

berdasarakan permasalahan yang ada. 

3.2 Perumusan masalah 

Dalam melakukan pengamatan pendahuluan dan pengumpulan data, bisa 

disimpulkan bahwa perpustakaan yang ada di UIN SUSKA RIAU adalah 

perpustakaan yang telah berstandar nasional menuju perpustakaan internasional 

dengan perbandingan koleksi yang ada di perpustakaan. Selain itu sistem yang 

digunakan juga merupakan sistem berstandar nasional dengan adanya sistem 

perpustakaan digital. Sistem perpustakaan ini adalah sistem berbasis web yang 

mempermudah peminjam dalam melakukan peminjaman. Tentunya semua 

transaksi yang dilakukan pada sistem menghasilkan data. Data-data tersebut 

belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk melakukan ataupun 

meningkatkan pelayanan yang dilakukan oleh UIN SUSKA RIAU. 

Berdasarkan data yang ada, dalam penelitian ini dihasilkan sebuah 

informasi baru dari pencarian pola tentang buku yang sering dipinjam oleh 

mahasiswa serta keterkaitan buku yang sering dipinjam. Buku yang dianalisa 

hanya berdasarkan buku yang terdaftar di perpustakaan.  
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3.3 Studi Literatur 

Dalam studi literatur ini dipelajari dari buku-buku, artikel, serta jurnal-

jurnal yang menyangkut tentang penelitian serta metode yang akan digunakan 

dalam pencarian pola peminjaman yang akan menghasilkan sebuah informasi 

serta dijadikan sebagai saran penambahan koleksi karya tulis. 

3.4 Pengumpulan data 

Dalam melakukan pengumpulan data yang terkait penelitian terdiri dari: 

1.   Wawancara (Interview) 

Wawancara dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang 

menyangkut sebuah penelitian yang dilakukan. Dalam melakukan wawancara ini 

data didapatkan langsung melalui narasumber yang bersangkutan dengan 

penelitian yaitu administrator perpustakaan UIN SUSKA RIAU, Ari Eka 

Wahyudi serta koordinator pengadaan koleksi buku, Faridah Nurhidayah. Data-

data yang didapatkan terdiri dari data member, data buku dan data peminjaman. 

Data peminjaman tersebut berjumlah 162.504 data. Semua format data tersebut 

dalam bentuk SQL yang akan mempermudah dalam proses import data ke 

database. Data tersebut di gunakan untuk pencarian pola dalam peminjaman buku 

yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi dalam bentuk pola terkait 

buku yang saling berkaitan dengan yang lain. 

 

2. Observasi 

Observasi dilakukan dengan mendatangi langsung perpustakaan UIN 

SUSKA RIAU serta melihat tahapan-tahapan yang dilalui dalam penambahan 

koleksi buku kedepannya dengan menganalisa tahapan yang didapat melalui 

proses wawancara sebelumnya. Tahapan-tahapan yang dilakukan sebelumnya 

meliputi: 

a. Rekomendasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen terhadap kriteria 

buku yang direkomendasikan mulai dari judul buku, pengarang, penerbit serta 
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tahun terbit. Tetapi tidak semua yang direkomendasikan ini diterima oleh 

pihak pengadaan buku. 

b. Melihat data opac terhadap buku yang sering dipinjam oleh mahasiswa 

maupun dosen. 

3.5 Analisa Sistem 

Setelah melakukan pengumpulan data maupun pemilihan metode yang 

cocok untuk pencarian pola peminjaman pada perpustakaan UIN SUSKA RIAU 

maka tahapan selanjutnya analisa sistem yang akan di bangun untuk pencarian 

pola dari peminjman buku yang telah dilakukan pada diperpustakaan UIN 

SUSKA RIAU, diantaranya sebagai berikut: 

3.5.1 Analisa sistem lama 

Analisa terhadap sistem lama dalam pencarian pola peminjaman buku 

adalah dengan cara menganalisa terhadap alur sebuah pengadaan buku tersebut 

dilakukan. Pada perpustakaan UIN SUSKA RIAU proses tersebut dimulai dari 

analisa terhadap data yang ada pada OPAC khususnya data peminjaman buku 

yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen. Kemudian dilanjutkan dengan 

melihat data manual yang diberikan oleh mahasiswa maupun dosen terhadap buku 

yang tidak disediakan oleh pihak perpustakaan perpustakaan. Dari data yang 

diberikan oleh mahasiswa dan dosen serta data yang disediakan oleh  OPAC maka 

dari data-data tersebut yang digunakan dalam penambahan koleksi buku di 

perpustakaan UIN SUSKA RIAU.  

3.5.2 Analisa sistem baru 

Analisa sistem baru merupakan analisa terhadap cara kerja dari sebuah 

sistem yang akan dibangun untuk mencapai sebuah tujuan dari penelitian. Analisa 

sistem baru ini bertujuan untuk memperbaiki maupun mengoptimalisasi kinerja 

dari sistem lama. 
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3.5.2.1 Analisa kebutuhan data 

Tahapan analisa kebutuhan data merupakan sebuah tahapan dimana 

tahapan ini telah memasuki tahapan KDD. Data yang digunakan dalam proses 

pencarian pola merupakan data yang yang benar-benar bersih yang telah melalui 

beberapa tahapan KDD sebelumnya yaitu seleksi, cleaning, dan transformasi. 

Selain itu pada tahapan ini dijelaskan juga bagaimana data tersebut bisa 

digunakan untuk melakukan proses mining dengan metode ataupun algoritma 

yang digunakan. Pada tahapan analisa kebutuhan data ini data yang digunakan 

adalah data peminjaman buku yang telah dilakukan oleh mahasiswa mapun dosen 

yang ada di UIN SUSKA RIAU. Data-data yang telah didapatkan tersebut 

daiantaranya data member, data buku serta data peminjaman buku. 

 

3.5.2.2 Analisa Penggunaan Metode 

Pada tahapan ini dijelaskan langkah-langkah dalam penggunaan 

metode sequential pattern mining dangan menggunakan algoritma prefixspan. 

Langkah-langkah tersebut diuraikan seperti contoh berikut ini: 

 

A. Data selection 

Pada tahap seleksi, jumlah data peminjaman yang digunakan sebanyak 18.688 

data sequence. Dengan attribute yang digunakan diantaranya bibid, title, 

mbrid,first_name dan satus_begin_dt.  

 

B. Preprocessing 

Pada tahapan ini dilakukan proses preprocessing data, diantaranya dilakukan 

pembersihan data (cleaning), pembuangan data yang missing value dan 

inkonsisten  pada data peminjaman buku di perpustakaan. 

 

C. Transformation 

Tahapan tranformation ini dilakukan 2 model diantara data yang ditampilkan 

pada sistem dalam bentuk judul buku, nama member dan tanggal peminjaman. 

Serta  dalam bentuk data sequence yang bisa dioleh pada tools SPMF dan pada 
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perhitungan manual seperti -1 22980 21354 25210 -1 17821 1477 20433 -1 -2. 

Simbol  -1 diartikan sebagai pemisah jika adanya perbedaan waktu transaksi dan 

kemudian disetiap akhir sequence ditutup dengan -2. 

 

D. Proses mining dengan algoritma prefixspan 

Proses mining dilakukan untuk pencarian pola dari data sequence yang telah 

didapatkan pada tahapan sebelumnya. Dengan menggunakan algoritma prefixspan 

tahapan ini dimulai dengan menentukan minimum support yang dimasukkan, 

misalnya 0.02%. Dan maximum pattern length contohnya 1, 2, 3 dan 4. Pada 

penelitian yang dilakukan untuk maximum pattern length di ubah kedalam bentuk 

banyaknya jumlah keterkaitan buku. Setelah minimum support dan maximum 

pattern length dimasukkan maka akan dihasilkan item-item yang memenuhi 

minimum support. Item-item yang memenuhi minimum support  tersebut akan 

dilakukan tahapan iterasi pada setiap data sequence, maka akan menghasilkan 

sequence baru. Pada sequence yang baru didapatkan akan dilakukan lagi tahapan 

pencarian minimum support yang sesuai dengan masukan awal. Sehingga proses 

akan terhenti jika tidak ada lagi item yang memenuhi minimum support dan sesuai 

dengan maximum pattern length yang dimasukkan. 

 

D. Evaluation 

Pada tahapan akhir ini akan didapatkan sebuah pola atau rule dari pengujian 

algoritma prefixspan. Rule atau pola yang dihasilkan seperti contoh berikut ini: 5 -

1 6 -1 3 -1 2 -1 dengan minimum support 0.2. Pada contoh tersebut rule ini 

diartikan bahwa jika user melakukan transaksi terhadap id 5 maka akan diberikan 

saran terhadap buku dengan id 6, 3 dan 2. selanjutnya akan menghasilkan support 

2. Rule tersebut didapatkan dari pengujian SPMF dan jika pengujian dilakukan 

pada sistem akan didapatkan rule atau pola seperti gambar 3.2 berikut ini: 

 

 

Gambar 3.2 Pola yang dihasilkan dari Prefixspan 
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Rule yang didapatkan pada gambar 3.2 telah diubah kedalam bentuk judul 

buku sehingga pada tahapan evalusi, data yang ditampilkan mudah dipahami. 

 

3.5.2.3 Analisa fungsional sistem 

Analisa yang dilakukan pada tahap ini adalah pemodelan fungsional.  

Pada analisa ini menggambarkan suatu masukan yang diproses pada sebuah 

sistem menjadi keluaran yang dibutuhkan bagi pengguna sistem. Pada tahapan ini 

analisa fungsional sistem dilakukan dengan menggunakan data flow diagram, 

yang terdiri dari contex diagram, DFD level 1 sampai dengan DFD level 3. 

 

3.6 Perancangan Sistem 

Setelah melakukan tahapan analisa maka selanjutnya dilakukan 

perancangan, perancangan bertujuan untuk mengimplementasikan analisa 

kedalam bentuk sistem. Dalam melakukan sebuah perancangan terdapat beberapa 

tahapan, tahapan perancangan tersebut terdiri dari: 

3.6.1 Perancangan basis data 

 Perancangan basis data merupakan perancangan awal untuk memulai 

membangun sebuah sistem yang utuh yang bisa digunakan berdasarkan tujuan 

yang ada. Pada tahapan penelitian ini akan dijelaskan sebuah database yang telah 

dirancang oleh pihak perpustakaan UIN SUSKA Riau. 

3.6.2 Perancangan struktur menu 

 Setelah basis data telah berhasil dirancang, selanjutnya dilakukan tahapan 

perancangan struktur menu. Ini merupakan gambaran umum menu yang terdapat 

pada sistem yang dibangun. 

3.6.3 Perancangan antarmuka (Interface) 

 Perancangan antarmuka (interface) merupakan tampilan dari sebuah 

sistem. Dalam merancang sebuah antarmuka hal yang harus diperhatikan adalah 
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bagaimana supaya tampilan yang dibuat bisa digunakan oleh pengguna serta 

mudah dimengerti. 

3.7 Implementasi 

Tahap implementasi dilakukan setelah tahap perancangan sistem berhasil 

dilakukan. Dalam implementasi ini dilakukan tahapan coding untuk implementasi 

sistem yang dibangun. Implementasi pembangunan sistem ini dilakukan pada 

spesifikasi hardware dan software sebagai berikut: 

 

1. Perangkat keras 

Processor   : AMD with radeon ™ HD Graphics 1.30 GHz 

Memori   : 4.00 GB 

2. Perangkat lunak 

Sistem operasi  : windows 8.1 32 bit 

Tools DBMS  : Phpmyadmin  

Bahasa pemrograman : PHP 

Database   : MySQL Database 

1.8 Pengujian 

Pada bagian ini dilakukan pengujian sistem yang telah dibangun, apakah 

sistem tersebut telah memenuhi kriteria maupun tujuan yang dicapai ataupun 

belum. Pengujian dilakukan dengan menggunakan minimum support diantaranya 

0.2%, 0.3%, 0.5%, 0.02%, 0.03% dan 0.05%  serta jumlah buku yang berbeda 

pada setiap pengujiannya yaitu 1 buku, 2 ,3 dan 4 buku, sehingga diharapkan 

dapat menghasilkan sebuah rule yang berbentuk pola dengan menampilkan judul 

buku sebanyak jumlah keterkaitan yang dimasukkan.   

1.9 Kesimpulan dan saran 

Pada bagian ini diberikan kesimpulan dari seluruh kegiatan penelitian 

terhadap pencarian pola peminjaman buku pada perpustakaan UIN SUSKA RIAU 

yang menghasilkan sebuah informasi dalam bentuk keterkaitan antara judul buku 
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serta nilai support dengan algoritma Prefixspan menggunakan sistem serta tools 

SPMF. Informasi yang telah diberikan tersebut telah memenuhi standar yang telah 

diharapakan ataupun belum. Selanjutnya diberikan saran menyangkut penelitian 

selanjutnya terkait pencarian pola untuk mendapatkan informasi dengan 

menggunakan metode ataupun algoritma yang berbeda.  


