
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Berikut ini akan membahas tetang metodologi penelitian yang dilakukan 

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

ditempuh dalam Tugas Akhir ini ditunjukkan pada gambar 3.1. 

METODOLOGI PENELITIAN 

TAHAPAN KEGIATAN HASIL 

   

   

   

   

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian 
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3.1 Tahapan Perencanaan 

Tahap Perencanaan yaitu dimulai dari Perumusan Masalah. Tahap perumusan 

masalah sebagai berikut: 

a. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah berfungsi mengamati dan mencari permasalahan 

yang terjadi pada sosial ekonomi masyarakat perumahan yang ada di kota 

pekanbaru.  

b. Penentuan Topik 

Penentuan topik adalah tahapan dimana penentuan topik, dengan 

memahami jurnal, proposal tugas akhir, tesis dan buku untuk mengetahui 

peminatan terhadap topic yang akan dijadikan tugas akhir.  

c. 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 pengelompokkan distribusi 

sosial ekonomi masyarakat perumahan di kota pekanbaru berdasarkan 

demografi kependudukan.  

 

3.2 Tahapan Pengumpulan data 

Tahap pengumpulan data yaitu dimulai dari mencari data yang dibutuhkan. 

Tahap pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Kuisioner 

Dalam pengumpulan data, peneliti mengambil data kuisioner dari 

Masyarakat perumahan yang ada di Kota Pekanbaru. Alur pengumpulan 

data kuisioner yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, penyebaran 

kuisioner yang dilakukan pada 12 perumahan yang ada di Kota Pekanbaru 

yang berada pada 4 kecamatan, yaitu kecamatan Tampan, Rumbai Pesisir, 

Kulim dan Bukit Raya. 
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b. Data Masyarakat Perumahan 

Setelah dilakukan penyebaran kuisioner, maka di dapatkan data 

masyarakat perumaha yang ada di Kota Pekanbaru yang digunakan 

sebagai data yang digunakan dalam penelitian.  

c. Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil data 20 orang 

warga yang ada pada setiap perumaha, yang tersebar dalam 4 kecamatan 

dan data yang didapat sebanyak 240 data warga perumahan yang ada di 

Kota Pekanbaru.  

 

3.3 Pra Pengolahan 

Tahap pengolahan data yaitu dimulai dari praprocessing. Tahap 

preprocessing sebagai berikut: 

a. Pembersihan/Cleaning 

Cleaning dilakukan untuk membersihkan data, yaitu melengkapi data, 

menghapus data duplikat, data kosong dan menghasilkan noise. Dalam 

penelitian ini dilakukan penghapusan data jika salah satu atribut dikosongkan 

dan manghilangkan data kerana ada noise, contohnya data yang nilai 

parameternya kosong untuk mengurangi kerancuan. 

b. Transformasi 

Data yang telah dibersihkan akan dilakukan transformasi data menjadi 

data yang mudah digunakan untuk proses data mining. 

c. Normalisasi 

Tahap setelah transformasi adalah normalisasi data. Normalisasi 

dilakukan untuk membuat nilai data menjadi nilai data yang unik dan spesifik. 

Hal ini berguna ketika data berada pada range yang berbeda.  
 

3.4 Tahapan Analisis dan Hasil Penelitian 

Tahapan penelitian merupakan tahapan melakukan pengolahan data 

menggunakan metode K-Means. Pada tahap analisis dan hasil penelitian, beberapa 

tahapan yang akan dilalui. Tahapan terbagi menjadi tiga, yaitu: 
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a) Menentukan pembobotan langsung 

Pembobotan dilakukan sesuai dengan tingkat kepentingan masing-

masing kriteria terkait bidang penelitian. 

b) Metode K-Means 

Melakukan pengolahan data menggunakan metode K-Means dan bobot 

langsung yang akan menghasilkan data Pengelompokkan Distribusi Sosia 

Ekonomi Masyarakat Perumahan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Demografi 

Kependudukan. 

c) Analisa Pengelompokkan 

Analisa hasil dari pengolahan data melalui metode K-Means berupa hasil 

Pengelompokkan Distribusi Sosia Ekonomi Masyarakat Perumahan di Kota 

Pekanbaru Berdasarkan Demografi Kependudukan. 

 

3.5 Tahapan Dokumentasi dan Sidang Tugas Akhir 

Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan pada Tugas Akhir ini. 

Mulai dari proses pendahuluan, perencanaan, pengumpulan data, analisa dan hasil. 

Hasil dari dokumentasi ini adalah laporan Tugas Akhir. 

 

 


