
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Proses metodologi penelitian ini adalah langkah demi langkah dalam 

penyusunan Tugas Akhir mulai dari proses pengumpulan data hingga pembuatan 

dokumentasi Tugas Akhir. Untuk memudahkan dalam menjelaskan proses ini 

terlebih dahulu dibuat dalam bentuk alur data. Berikut adalah alur metodologi 

penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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Adapun penjelasan dalam langkah-langkah metodologi penelitian Tugas 

Akhir sebagai berikut. 

3.1 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan adalah tahap yang harus direncanakan saat akan 

melakukan penelitian, yang direncanakan adalah penentuan topik. Melakukan 

studi pustaka dengan memahami jurnal, proposal Tugas Akhir, buku untuk 

mengetahui peminatan terhadap topik yang akan dijadikan Tugas Akhir, 

menentukan data yang dibutuhkan. Setelah menentukan peminatan terhadap topik 

yang akan diambil dalam penelitian Tugas Akhir, langkah selanjutnya dilakukan 

prabimbingan dengan dosen calon pembimbing. Peminatan yang dipilih adalah 

data mining dengan topic prediksi atau peramalan. Tahapan selanjutnya adalah 

penyusunan dan pengajuan laporan Tugas Akhir kepada kepala jurusan sistem 

informasi. 

3.2 Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan data pengunjung yang 

berasal dari Perpustakaan Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

(Perpustakaan UIN SUSKA Riau) dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Setelah 

mendapatkan data yang diperlukan, dilakukan preprocessing untuk mendapatkan 

data yang lebih sesuai. Selain data pengunjung, peneliti juga menggunakan data 

yang diperoleh melalui wawancara kepada Kepala Perpustakaan UIN SUSKA 

Riau, Ibu DR. Suriani, S.Ag, SS, M.Si dan IT Perpustakaan UIN SUSKA Riau, 

Bapak Ari Eka Wahyudi, M. Kom dapat dilihat pada Lampiran A. Wawancara ini 

terkait perencanaan fasilitas teknologi informasi di perpustakaan dapat dilihat 

pada Lampiran B. 

3.3 Tahap Analisa dan Pembahasan 

Tahapan penelitian merupakan tahapan melakukan pengolahan data 

menggunakan metode peramalan Seasonal Autoregressive Moving Average 

(SARIMA) dan metode Rata-Rata Semi. Pada tahapan analisis dan hasil 

penelitian, beberapa tahapan yang akan dilalui, yaitu: 
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1. Peramalan dengan Metode SARIMA 

a. Melakukan identifikasi model yaitu  menentukan kestasioneran data 

awal, jika tidak stasioner akan dilakukan differencing hingga data 

staioner. Kemudian plotkan data dengan menggunakan Autocorrelation 

Function (ACF) dan Partialcorrelation Function (PACF) untuk 

mendapatkan model yang sesuai untuk data. 

b. Estimasi Model 

Menentukan pendugaan parameter setiap model yang dapat dibentuk 

melalui plot ACF dan PACF yang terbentuk. Dengan melihat plot ACF 

dan PACF yang signifikan atau keluar dari batas interval pada lag kecil 

dapat diamati bahwa model yang relatif baik untuk memodelkan data. 

c. Diagnostik Check 

Penentuan model terbaik dengan uji statistik dengan memeriksa 

residual (sisaan) melalui uji normalitas, uji nonautokorelasi, dan uji 

homoskedastisitas. 

d. Peramalan 

Menggunakan model yang terpilih untuk peramalan jika model 

memenuhi syarat. 

2. Peramalan dengan Metode Rata-Rata Semi 

Adapun langkah-langkah menenentukan trend dengan metode Rata-Rata 

Semi sebagai berikut (Suharjo, 2013). 

a. Data dikelompokkan menjadi dua kelompok sama banyak. Jika jumlah 

banyak data genap, maka langsung dibagi dalam dua kelompok sama 

banyak. 

b. Tiap-tiap kelompok dicari rata-ratanya, yang merupakan ordinat trend. 

Titik absis harus dipilih dari variabel x yang berada di tengah tiap-tiap 

kelompok. 

3. Perbandingan Metode SARIMA dan Rata-Rata Semi 

Membandingkan hasil peramalan metode SARIMA dan Rata-Rata Semi, 

dengan akurasi tertinggi dari grafik yang paling mendekati data aktual 

serta nilai Root Mean Squared Error (RMSE) dapat dilihat pada Lampiran 
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C untuk mendapatkan hasil peramalan metode terbaik yang akan 

digunakan sebagai analisis sensitifitas teknologi informasi perpustakaan. 

4. Analisa Sensitifitas Teknologi Informasi 

Melakukan analisa dari data hasil peramalan pengunjung untuk 

pengembangan fasilitas teknologi informasi perpustakaan dengan cara 

melihat sensitifitas data pengunjung dan data fasilitas teknologi informasi. 

3.4 Tahap Dokumentasi 

Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan pada Tugas Akhir 

ini. Mulai dari proses perencanaan, pengumpulan dan pengolahan data, analisa 

dan pembahasan. Hasil dari dokumentasi ini adalah laporan Tugas Akhir. 

 

 


