
   

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Berikut ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang dilakukan 

dalam penyusunan Tugas Akhir yang dibuat. Adapun langkah-langkah yang 

ditempuh dalam Tugas Akhir ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 sebagai berikut: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 

Berikut ini adalah penjelasan langkah-langkah metodologi penelitian 

Tugas Akhir. 
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3.1 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat akan 

melakukan penelitian, data yang direncanakan adalah: 

1. Menentukan Masalah 

Mengamati dan mencari permasalahan yang terjadi pada proses 

pengelompokan data nilai UN maka didapatlah masalah pengelompokan 

nilai UN dan nilai daya serap UN. 

2. Menetukan Data yang Perlukan 

Setelah menetukan masalah selanjutnya mencari data apa saja yang 

diperlukan untuk memecahkan masalah yang telah ditentukan. 

3. Penentuan Tujuan 

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas kerangka tentang apa saja 

yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah 

melakukan implementasi dari algoritma PAM untuk mengelompokkan 

SMA/MA Se-Kota Pekanbaru berdasarkan nilai UN dan nilai daya serap 

UN. 

4. Studi Pustaka 

Bertujuan untuk mengetahui teori-teori apa yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, serta mendapatkan dasar-

dasar referensi yang kuat bagi peneliti untuk menganalisa perbandingan 

metode PAM pada pegelompokan SMA/MA Se-Kota Pekanbaru 

berdasarkan nilai UN dan nilai daya serap UN. 

3.2 Tahap Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara 

kepada Bapak Daniel Irfan. ST selaku Staf Seksi Pembelajaran dan Peserta Didik 

SMA/MA Dinas Pendidikan Provinsi untuk jumlah yang mengikuti UN tahun 

2015 ada 62 Sekolah dengan jumlah peserta UN sebanyak 3.517 orang untuk 

jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan 56 Sekolah dengan jumlah peserta UN 

sebanyak 4.193 orang untuk jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), pada tahun 

2016 ada 63 Sekolah dengan jumlah peserta UN sebanyak 3.502 orang untuk IPS 

dan 59 Sekolah dengan jumlah peserta UN sebanyak 4.357 orang untuk jurusan 
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IPA, dan pada tahun 2017 ada 64 Sekolah dengan jumlah peserta UN sebanyak 

3.529 orang untuk IPS dan 60 Sekolah dengan jumlah peserta UN sebanyak 4.655 

orang untuk jurusan IPA. 

Dan data yang didapatkan dari website Kementrian Pendidikan dan Budaya 

Republik Indonesia yaitu www.litbang.kemdikbud.go.id untuk nilai daya serap 

UN tahun 2015 pada mata pelajaan Fisika (29 indikator soal), Kimia (22 indikator 

soal), dan Biologi (40 indikator soal). 

3.3 Tahap Pengolahan Data 

Adapun tahap pengolahan data sebagai berikut: 

1. Pembersihan Data 

Pembersihan data UN dilakukan untuk membuang data yang mengalami 

rusak, tidak bernilai, dan tidak dibutuhkan ketika proses cluster. 

2. Transformasi Data 

Data UN yang telah dibersihkan akan dilakukan transformasi data menjadi 

data yang mudah dibaca dan diproses dalam sistem atau tools yang 

digunakan. 

3. Normalisasi Data 

Normalisasi data UN dilakukan untuk membuat nilai data menjadi nilai 

data yang unik dan spesifik. 

3.4 Tahap Analisa dan Hasil  

 Adapun tahap pada analisa dan hasil adalah sebagai berikut: 

1. Perhitungan Algoritma PAM 

Perhitungan algoritma PAM, adapun langkah langkah dalam algoritma 

PAM adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan jumlah cluster yang diinginkan. 

b. Memilih secara acak data yang digunakan sebagai medoid awal 

sebanyak jumlah cluster yang telah ditentukan. 

c. Melakukan perhitungan jarak data terhadap medoid awal. 

d. Mengelompokkan data dengan medoid yang jarak paling dekat dengan 

data tersebut lalu menghitung jumlah cost. 

http://www.litbang.kemdikbud.go.id/
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e. Mengganti salah satu medoid dengan data dari kelompok dan 

melakukan proses perhitungan jarak dan pengelompokan seperti pada 

proses Poin c dan Poin d. Jika jumlah cost yang dihasilkan lebih kecil 

dari cost sebelumnya maka medoid akan digantikan dengan medoid 

yang baru dan jika tidak maka tidak terjadi perubahan dan diganti 

dengan data yang lain. ulangi Poin c sampai Poin e sampai semua data 

telah menjadi medoid. 

2. Analisa Cluster 

Setelah melakukan perhitungan data dengan menggunakan algoritma PAM 

langkah selanjutnya menganalisa cluster yang telah ditentukan 

menghasilkan kelompok data yang baik atau buruk. 

3. Analisa Validasi 

Setelah data telah tercluster maka selanjutnya di lakukan uji validasi 

dengan menggunakan SI. SI dapat digunakan untuk menvalidasi baik 

sebuah data, cluster tunggal (satu cluster dari sejumlah cluster), atau 

bahkan keseluruhan cluster. 

Selanjutnya dilakukan perhitungan SC untuk mengetahui apakah cluster 

yang terbentuk adalah cluster yang memiliki struktur kuat, struktur baik, 

struktur lemah, maupun struktur yang buruk. Adapun langkah-langkah SC 

adalah sebagai berikut: 

a. Hitung rata-rata jarak objek dengan semua objek lain yang berada 

didalam satu cluster a (i). 

b. Hitung rata-rata jarak objek dengan semua onjek lain yang berada 

pada cluster lain, kemudian ambil nilai paling minimum b (i). 

c. Hitung SC dengan Persamaan 3.1 Sebagai berikut: 

   
 ( )-    

     ( )   ( )
                                                                              (3.1)      

4. Analisa Hubungan Nilai UN dan Nilai Daya Serap UN 

Setelah dilakukan perhitungan cluster selanjutnya melakukan analisa 

hubungan dari data nilai UN dan nilai daya serap UN. 

 


