
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Proses Alur Penelitian 

 Berikut ini merupakan metodologi penelitian yang dilakukan dalam 

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

dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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3.1.1 Tahap Perencanaan 

 Tahap perencanaan adalah tahapan-tahapan yang harus direncanakan oleh 

peneliti saat akan melakukan penelitian. Berikut ini penjelasan langkah-langkah 

metodologi penelitian Tugas Akhir: 

1. Identifikasi Masalah 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam Tugas 

Akhir ini, yaitu bagaimana mengelompokkan data gempa bumi 

menggunakan algoritma DBSCAN. 

2. Menentukan Tujuan 

Tahap ini bertujuan untuk memperjelas apa yang menjadi sasaran dari 

penelitian ini sehingga penulisan penelitian ini lebih terarah. 

3. Studi Pustaka 

Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan informasi, teori, dan sebagai 

referensi dari buku atau jurnal untuk mendukung penelitian yang berkaitan 

dengan topik yang diangkat. 

3.1.2 Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data, data diambil dari website resmi Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyediakan data-data 

peristiwa gempa bumi tiap tahunnya, yaitu http://repogempa.bmkg.go.id/. Data 

yang digunakan yaitu data pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dengan 

jumlah 26.120 record. 

3.1.3 Tahap Preprocessing Data 

Tahap preprocessing  merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum data 

diproses. Tahap preprocessing yang dilakukan yaitu: 

1. Cleaning data 

Cleaning data atau pembersihan data dilakukan untuk membersihkan data, 

dengan cara melengkapi data, menghapus data duplikat dan data kosong 

serta data yang tidak digunakan.  

  

http://www.bmkg.go.id/
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2. Transformasi data 

Data ditransformasikan dalam bentuk yang sesuai untuk proses data 

mining. Dalam penelitian ini waktu terjadinya gempa bumi di uraikan 

menjadi tiga atribut, seperti 1 Februari 2012 diubah menjadi nilai 1 untuk 

atribut day, nilai 2 untuk atribut month sesuai urutan ke berapa bulan 

tersebut, dan 2012 untuk atribut year.  

3. Normalisasi data 

Normalisasi data yang dilakukan yaitu normalisasi Min-max. Normalisasi 

Min-max digunakan untuk menyamakan rentang nilai seluruh fitur yang 

digunakan. 

4. Reduksi Dimensi 

Reduksi dimensi dilakukan untuk memetakan set data menjadi dimensi 

yang lebih rendah. Reduksi dimensi yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu teknik Principal Component Analisys (PCA). 

3.1.4 Tahap Hasil dan Analisis 

 Beberapa yang dilakukan pada tahap hasil dan analisi, yaitu: 

1. Clustering DBSCAN 

Pada tahap ini dilakukan clustering menggunakan algoritma DBSCAN. 

2. Analisa Hasil Cluster 

Hasil cluster terbaik kemudian dianalisis berdasarkan geologi wilayahnya. 

3. Pemetaan Hasil Cluster 

Data yang telah di cluster menggunakan algoritma DBSCAN kemudian 

dipetakan sesuai dengan hasil cluster terbaik. 

3.1.5 Tahap Dokumentasi 

 Tahap dokumentasi dilakukan pada seluruh kegiatan pembuatan Tugas 

Akhir ini, yaitu mulai dari proses pendahuluan, perencanaan, pengumpulan data, 

serta hasil dan analisis. Hasil akhir dari tahap dokumentasi ini berupa laporan 

Tugas Akhir yang akan dipresentasikan. 
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