
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada penelitian ini memiliki beberapa langkah-langkah mulai dari tahap 

pendahuluan sampai dengan tahap dokumentasi. Adapun alur penelitian Tugas 

Akhir dijelaskan dalam metodologi penelitian seperti yang ditampilkan pada 

Gambar 3.1. Adapun penjelasan secara mendetil tentang metodologi penelitian 

adalah sebagai berikut: 

3.1 Tahapan Pendahuluan 

Tahap pendahuluan merupakan beberapa aktivitas untuk mempersiapkan 

penelitian yang akan dilakukan, tujuannya agar proses penelitian dapat tersusun 

secara sistematis dan menghasilkan penelitian yang berkualitas, adapun langkah-

langkah yang akan dilakukan adalah: 

1. Penentuan Tujuan 

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas kerangka tentang apa 

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

adalah mengelompokan masyarakat dikota Pekanbaru yang paling 

banyak menderita penyakit tertentu menggunakan algoritma K-Means 

Clustering serta mencari pola hubungan antar penyakit yang diderita 

bersamaan dengan menggunakan menggunakan analisis  Association 

Rule. 

2. Merumuskan Masalah 

Dalam menentukan permasalahan apa saja yang akan dibahas dalam 

penelitian ini yaitu dengan cara melakukan survey online kesehatan 

masyarakat Kota Pekanbaru, melakukan wawancara dengan Dinas 

Kesehatan, mencari dan mengumpulkan permasalahan yang ada lalu 

menentukan rumusan masalah yang sesuai dengan permasalahan. 

Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

mengelompokan data masyarakat yang menderita penyakit berdasarkan 

daerah di Kota Pekanbaru serta mencari hubungan antar penyakit yang 

sering diderita masyarakat Kota Pekanbaru. 
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Gambar 3.1  Metodologi Penelitian 
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3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang telah ditentukan 

sebelumnya pada proses pendahuluan. Proses pengumpulan data terbagi menjadi 3 

tahap yaitu tahap pertama studi literatur, tahap kedua melakukan Kuisioner/Survey, 

dan tahap ketiga melakukan observasi dan wawancara. Tahapan tersebut dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Studi literatur 

Studi literatur yaitu dasar teori yang digunakan dalam penelitian untuk 

menyelesaikan permasalahan dan merupakan referensi yang kuat dalam 

melakukan analisa. Studi literatur yang dilakukan adalah memilih, 

menetapkan dan mempersiapkan daftar pustaka berupa buku, jurnal, 

paper dan skripsi yang memiliki korelasi untuk dijadikan sebagai 

landasan teori dalam penelitian. 

2. Kuisioner/Survey 

Dalam penelitian ini Survey bertujuan untuk mengetahui informasi 

terkait bidang penelitian serta menjadi bagian dari pengumpulan data. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah random sampling, 

dengan mengirimkan Kuisioner online ke 12 Kecamatan di Kota 

Pekanbaru secara random. Kuisioner berupa pertanyaan yang dibuat 

menggunakan layanan penyedia kuisioner online yaitu Google Form. 

Langkah  awal yang dilakukan adalah membuat deskripsi dan daftar 

pertanyaan pada kuisioner yang sudah divalidasi oleh Dinas Kesehatan 

Kota Pekanbaru. Kuisioner terdiri dari deskripsi dan tujuan survey, 

pertanyaan berupa identitas responden, pertanyaan mengenai penyakit 

yang sering diderita dan pertanyaan cara penanggulangan penyakit 

yang dilakukan oleh responden. Selanjutnya kuisioner disebar secara 

online melalui media sosial seperti whatsapp dan instagram dengan 

target responden secara rando m yaitu masyarakat yang berdomisili atau 

bertempat tinggal di Kota Pekanbaru. URL kuisioner online tersebut 

adalah https://tinyurl.com/ya4be5s3. Hasil survey kemudian dimasukan 

dalam Excell sebagai dataset utama pada penelitian ini. Kuisioner 

https://tinyurl.com/ya4be5s3
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online dapat dilihat pada Lampiran B sedangkan data set utama hasil 

survey online bisa dilihat pada Lampiran C. Tampilan kuisioner online 

terlihat pada Gambar 3.2. 

Gambar 3.2  Kuisioner Online 

3. Observasi dan Wawancara 

 Kegiatan wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru mengenai perkembangan kesehatan dikota 

Pekanbaru tepatnya kepada Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat (Promkesmas) Kota Pekanbaru. Dari tahap 

ini output yang diperoleh berupa transkrip wawancara dan 

dokumentasi. Transkrip wawancara dapat dilihat pada Lampiran A, 

sedangkan dokumentasi pada Lampiran D. 
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3.3 K-Means Clustering 

Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah tahap analisa dan 

pembahasan. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengolah data-data yang 

dikumpulkan dari tahap-tahap sebelumnya. Tahap K-Means Clustering terbagi 

menjadi beberapa proses yang dilakukan yaitu: 

3.3.1 Preprocessing Data 

Tahapan sebelum pemrosesan data dalam data mining lebih dikenal dengan 

tahap Preprocessing data, adapun manfaat dari proses ini adalah untuk 

meningkatkan kualitas hasil pengelompokan data menggunakan algoritma K-

means. Penjelasan tahapan preprocessing data sebagai berikut: 

1. Seleksi Atribut 

Pada pengisian kuisioner online terdapat 14 pertanyaan yang diisi oleh 

responden menunjukan jumlah atribut yang terkumpul. Selanjutnya 

dilakukan seleksi atribut dengan memilah atribut yang sesuai pada  

kebutuhan penelitian yang bertujuan untuk memperkecil ruang lingkup 

penelitian. Adapun atribut yang digunakan ada 10 atribut yaitu 

responden, jenis kelamin, usia, kecamatan, berat badan, tinggi badan, 

golongan darah, penyakit, penanggulangan dan fasilitas kesehatan 

tujuan (Faskes). 

2. Pembersihan Data (Data Cleaning) 

Pembersihan dilakukan untuk membuang data yang tidak layak untuk 

memasuki proses data mining,  seperti data noise dan missing value. 

Dalam penelitian ini juga dilakukan penghapusan data yang tidak sesuai 

dalam penelitian seperti data yang diisi oleh responden yang berada 

diluar studi kasus penelitian. 

3. Transformasi Data 

Pada tahap ini dilakukan perubahan data yang memiliki tipe data yang 

awalnya tidak bisa diolah secara metematis menjadi data yang bisa 

diolah. Tujuan dari transformasi data untuk menghindari data yang 

rusak dan tidak valid. Pada proses K-Means dilakukan transformasi 

berupa data alpha numerik (teks) menjadi numerik. 
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3.3.2 Proses  Perhitungan K-Means Clustering 

Pada tahap ini dilakukan penyelesaian dari algoritma K-Means Clustering 

menggunakan rumus yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang dijelaskan pada Bab 

Pendahuluan bahwa pada penelitian ini bertujuan mengelompokan masyarakat kota 

Pekanbaru yang paling banyak menderita penyakit tertentu menggunakan K-Means 

Clustering. Cara kerjanya yaitu membagi data kedalam bentuk cluster melalui 

proses tersistematis, setelah didapatkan cluster kemudian dilakukan analisa 

terhadap pola pembentukan cluster yang dapat menghasilkan informasi yang 

bermanfaat. Proses perhitungan data secara keseluruhan menggunakan software 

Rapid Miner 8.1 untuk mengurangi dampak human eror yang terjadi saat 

perhitungan manual. Adapun flowchart algoritma K-Means dapat dilihat pada 

Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Proses K-Means Clustering (Sulastri, 2017) 
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3.3.3 Uji Validitas K-Means dengan DBI 

Setelah hasil pengelompokan didapatkan melalui perhitungan algoritma k-

means, proses selanjutnya menguji performa dari pengelompokan yang dilakukan 

menggunakan metode validitas DBI. Sehingga diapatkan hasil akhir yang menjadi 

bahan penarikan kesimpulan dari perhitungan Algoritma K-means clustering. 

Pengujian validitas meliputi percobaan 1 hingga 9. Flowchart validitas DBI dapat 

dilihat pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Flowchart DBI (Prasetyo, 2014) 
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3.3.4 Analisis Hasil Cluster 

Setelah didapatkan nilai DBI, tahap selanjutnya melakukan analisis cluster 

yaitu teknik yang dimulai dengan menganalisa hasil validitas DBI, mencari cluster 

yang memiliki nilai index terbaik, mendeskripsikan cluster berdasarkan atribut 

yang terbentuk, melihat pola hubungan yang terbentuk dari hasil cluster, dan 

menyimpulkan analisis sehingga didapatkan hasil analisis akhir dari proses K-

Means.  

3.4 Association Rule  

Metode Association Rule merupakan teknik data mining yang bertujuan 

untuk menemukan kombinasi suatu item. Pada tahap ini dilakukan perhitungan 

menggunakan metode Association Rule menggunakan algoritma Apriori untuk 

mencari pola hubungan antar penyakit sebagaimana dijelaskan pada Bab 

Pendahuluan. Dalam penelitian Tugas Akhir ini, Association Rule memiliki 

bebereapa proses yaitu: 

3.4.1 Preprocessing Data 

Tahapan sebelum pemrosesan data dalam data mining lebih dikenal dengan 

tahap Preprocessing Data. Adapun manfaat dari proses ini adalah untuk 

meningkatkan kualitas perhitungan menggunakan metode data mining. Pada 

penelitian ini prose prepocessing data dilakukan dengan menggunakan software 

Excell. Penjelasan tahapan preprocessing data sebagai berikut: 

1. Seleksi Atribut 

Penelitian ini menggunakan 2 atribut diantaranya Responden dan 

Penyakit sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu menemukan 

hubungan antar penyakit. Pada atribut penyakit terdapat beberapa jenis 

penyakit yang menjadi bagian dari itemset. Selanjutnya tiap jenis 

penyakit tersebut kemudian dijadikan atribut untuk mempermudah 

proses perhitungan Algoritma Apriori. Penyakit-penyakit tersebut yaitu 

demam, sakit kepala, maag (gastritis), alergi/penyakit kulit, sakit perut 

(dypepsia), hipertensi, flu (influenzha), ISPA, hipotensi dan diare. 
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2. Pembersihan Data (Data Cleaning) 

Pembersihan dilakukan untuk membuang data yang tidak layak untuk 

memasuki proses data mining,  seperti data noise dan missing value. 

Dalam proses Association rule ini juga dilakukan penghapusan data 

yang tidak sesuai dalam penelitian yaitu data yang memiliki satu 

kombinasi item pada atribut penyakit. 

3. Transformasi Data 

Pada tahap ini dilakukan perubahan data yang memiliki tipe data yang 

awalnya tidak bisa diolah secara metematis menjadi data yang bisa 

diolah. Tujuan dari transformasi data untuk menghindari data yang 

rusak dan tidak valid. Pada proses Association rule dilakukan 

transformasi dengan membuat atribut baru berupa nama penyakit dan 

menentukan nilai 1 jika bernilai benar dan nilai 0 jika bernilai salah. 

3.4.2 Perhitungan Algoritma Apriori 

Pada tahap ini dilakukan penyelesaian algoritma Apriori menggunakan 

rumus yang telah ditetapkan. Cara kerjanya yaitu data yang telah melewati 

preprocessing kemudian dilakukan proses perhitungan data secara keseluruhan 

menggunakan software Weka 3.8 untuk mengurangi dampak human eror yang 

terjadi saat perhitungan manual. Adapun flowchart algoritma Apriori dapat dilihat 

pada Gambar 3.5. 

3.4.3 Menghitung Nilai Support dan Confidence 

 Proses perhitungan algoritma apriori menghasilkan daftar rule kombinasi 

itemset yang terbentuk, selanjutnya menghitung nilai support dan confidence 

menggunakan rumus yang telah ditetapkan. Proses ini  bertujuan untuk mendapat 

kan rule terbaik yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari proses Association 

Rule. Langkah pertama adalah menentukan nilai support dan confidence. Pada 

penelitian ini nilai yang ditetapkan adalah minimal 70%. Sehingga kombinasi 

itemset yang memiliki nilai diatas 70% merupakan rule akhir yang digunakan dalam 

proses analisis. 
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Gambar 3.5 Flowchart Algoritma Apriori (Mittal dkk, 2015) 

3.4.4 Analisis Hasil Association Rule 

 Setelah didapatkan rule akhir, kemudian dilakukan analisis kombinasi 

itemset yang dimulai dengan menganalisa setiap rule nya, mendeskripsikan 

hubungan penyakit yang terbentuk, dan menyimpulkan analisis sehingga didapat 

hasil analisis akhir dari proses Association Rule. Kombinasi itemset yang digunakan 

dalam proses ini adalah Jika X Maka Y. 

3.5 Analisis Akhir 

Hasil analisis dan perhitungan dari algoritma K-Means Clustering 

menghasilkan kelompok penyakit pada daerah tertentu dikota Pekanbaru sedangkan 

Association Rule memberikan pola hubungan antar penyakit dikota Pekanbaru. 

Pada analisis akhir, dilakukan penggabungan hasil akhir analisis perhitungan kedua 

metode tersebut serta menyesuaikan hasilnya dengan tujuan dan manfaat penelitian 

yang tertera pada Bab Pendahuluan. 
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3.6 Tahapan Dokumentasi 

Tahapan ini merupakan tahapan pengerjaan laporan. Hasil akhir pada 

tahapan ini berupa dokumentasi laporan Tugas Akhir yang akan dipresentasikan 

pada sidang Tugas Akhir.  


