
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Suatu penelitian diperlukan metode pendekatan atau penyelesaian untuk

melaksanakan suatu penelitian agar penelitian berjalan dengan lancar dan sesuai

dengan tujuan yang telah ditentukan sehingga tercapai hasil yang baik. Berikut ini

adalah tahapan penelitian yang menjadi panduan penulis dalam menyelesaikan

tugas akhir ini.
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3.1 Identifikasi Masalah
Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian permasalahan yaitu

bagaimana memetakan pola peforma pemain sepakbola liga Indonesia, dalam hal

ini pada kompetisi Indonesia Soccer Championship 2016.

3.2 Pengumpulan Data
Pengumpulan  data merupakan  tahap  yang  bertujuan  untuk  memperoleh

data-data dan informasi  yang  berhubungan  dengan  penelitian yang akan

dilakukan.  Pada penelitian ini, akan dilakukan pengumpulan data sebagai berikut:

3.2.1 Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data pemain

sepakbola yang bermain di Liga Indonesia musim Indonesia Soccer

Championship (ISC) tahun 2016 yang diambil buku laporan kompetisi ISC 2016.

Detail data tersebut bisa dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1 Detail Data Pemain

NO ATRIBUT TIPE DATA KETERANGAN

1 Nama Pemain String Nama Pemain Sepakbola

2 Negara String Negara Asal Pemain

3 NPG Integer Nomor Punggung Pemain

4 Usia Integer Usia Pemain

5 Total Main Inti Integer Jumlah Total Pemain
Bermain Inti (Pertama)

6 Total Main Cadangan Integer Pemain Yang Bermain
Dari Cadangan

7 Total Cadangan Tidak
Main Integer Total Pemain Yang Tidak

Main Di Cadangan

8 Total Menit Bermain Integer Total Menit Bermain
Pemain

9 Persentase Main Real Persentase Menit Pemain
Bermain

10 Total Kartu Kuning Integer Total Kartu Kuning
Pemain

11 Total Kartu Merah Integer Total Kartu Merah
Pemain

12 Gol Integer Total Gol Pemain
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3.2.2 Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode yang dilakukan untuk mencari data atau

informasi sebanyak mungkin dari literature yang terkait dengan penelitian penulis.

Literatur bisa berupa penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan baik

berupa skripsi, thesis, disertasi, jurnal, dan conference. Sumber literatur lain juga

bisa didapat dari artikel-artikel dari website, buku, dan sebagainya.

3.2.3 Diskusi

Diskusi merupakan tahapan yang dilakukan untuk membahas masalah

penelitian ataupun hal-hal yang terkait dengan penelitian pada laporan ini. Diskusi

dilakukan bersama orang-orang yang memahami masalah pada penelitian yang

sedang dilakukan.

3.3 Analisa
Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisa yang bertujuan untuk

mengetahui, memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah, serta

menganalisa data yang dibutuhkan pada penelitian. Pada tahapan ini akan

dijelaskan secara rinci tentang analisa proses sistem yang akan dibangun. Berikut

ini adalah rincian analisa yang dilakukan:

3.3.1 Analisa Kebutuhan Data

Tahap ini adalah tahap dimana data yang dibutuhkan dalam penelitian ini

dikumpulkan untuk dapat diolah selanjutnya. Data-data yang dikumpulkan adalah

data pemain sepakbola liga Indonesia musim ISC tahun 2016. Adapun sumber

data, metode pengumpulan data dan jumlah data adalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil buku laporan

kompetisi PSSI tahun 2016.

2. Data yang diambil merupakan data pemain yang bermain satu musim penuh

di kompetisi ISC 2016.

3. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari 600

record dengan 12 atribut yang akan digunakan.
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3.3.2 Analisa Tahapan KDD

Sebelum melakukan pengujian dan evaluasi terlebih dahulu dilakukan

analisa permasalahan dan kebutuhan data untuk selanjutnya dilakukan proses

menggunakan KDD (Knowledge Discovery In Database).

1. Seleksi Data

Seleksi data merupakan tahap awal dalam KDD (Knowledge Discovery In

Database. Dari data yang ada sejumlah 600 record dengan 12 atribut hanya

diambil 11 atribut saja, Dari 12 atribut yang tersedia akan dipilih 11 atribut

antara lain: nama pemain, negara, usia, total main inti, total main cadangan,

total cadangan tidak main, total menit bermaian, persentase main, total kartu

kuning, total kartu merah, gol. Data hasil seleksi akan digunakan untuk

tahapan selanjutnya yaitu tahapan preprocessing.

2. Preprocessing/ Cleaning

Preprocessing/Cleaning merupakan tahap selanjutnya setelah seleksi data

dalam KDD (Knowledge Discovery In Database). Pada tahap ini yang

dilakukan adalah untuk menghilangkan noise atau membersihkan data yang

missing value, inconsistent data, outlier, dan lain-lain yang dapat

mempengaruhi hasil perhitungan.

3. Transformasi

Pada tahap ini data yang digunakan untuk penelitian dilakukan tahapan

perubahan bentuk atribut. Atribut yang mengalami perubahan adalah atribut

negara yaitu menjadi dua kelompok.

4. Data Mining

Data Mining merupakan tahapan inti dari penelitian ini, pada tahap ini akan

dilakukan Clustering data pemain dengan menggunakan algoritma K-Means.

Metode ini akan mengelompokkan data menjadi beberapa cluster dengan

syarat tiap cluster memiliki kemiripan karakteristik dengan data yang lain.

Dan memiliki perbedaan karakteristik dengan cluster lain. Pada penelitian ini

perhitungan jarak yang digunakan adalah euclidean distance yang merupakan

perhitungan jarak dari 2 titik dalam euclidean space. Setelah didapatkan jarak

maka ditentukan jarak paling minimal.
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5. Interpretasi / Evaluasi

Interpretasi /Evaluasi adalah tahap untuk melakukan evaluasi hasil dari

penelitian setelah melakukan proses Data Mining. Evaluasi dilakukan untuk

menerjemahkan pola-pola yang dihasilkan oleh Metode Clustering dalam

format yang lebih mudah dipahami oleh pihak terkait.

3.4 Interpretasi
Tahapan ini adalah tahapan tentang melakukan evaluasi hasil dari

penelitian setelah melakukan proses Data Mining. Evaluasi dilakukan untuk

menerjemahkan pola-pola yang dihasilkan oleh Metode Clustering dalam format

yang lebih mudah dipahami oleh pihak terkait. Dan pada tahap – tahapan tersebut

di atas dilakukan menggunakan laptop dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Perangkat Keras

Processor : AMD E-300 APU

Memori (RAM) : 2.00 GB

Hardisk : 320 GB

2. Perangkat Lunak

Sistem Operasi : Windows 7 32-Bit

Tools /Aplikasi : Microsoft Excel, Microsoft Word, Edraw

3.5 Kesimpulan Dan Saran
Tahap ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah

dilakukan serta hasil yang didapatkan. Tahap ini juga berisikan hal yang

disimpulkan dan disarankan penulis bagi pembaca untuk melakukan

pengembangan terhadap penelitian ini kedepannya.


