
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan tahapan – tahapan atau langkah - langkah 

sistematis yang dikerjakan dalam penelitian. Penyusunan metode penelitian yang 

baik dan benar membuat penelitian berjalan baik dan tujuan dari penelitian yang 

dikehendaki tercapai dengan baik juga. Metode penelitian pada penelitian ini 

digambarkan pada gambar dibawah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan tahapan awal yang dilakukan dalam 

penelitian ini. Yang dilakukan pada tahapan ini adalah mencari dan mempelajari 

masalah dalam penelitian, lalu melakukan pencarian solusi untuk memecahkan 

masalah tersebut. Kegiatan Penentuan masalah diawali observasi terhadap data 

pengadaan barang/jasa Provinsi Riau. 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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3.2. Pengumpulan Data 

Ada dua pendekatan yang penulis lakukan untuk memperoleh data-data dan 

informasi-informasi, diantaranya adalah: 

1. 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. 

2. Diskusi 

Diskusi merupakan tahapan yang dilakukan untuk membahas 

penyelesaian masalah pada penelitian ini. Diskusi dilakukan bersama 

orang-orang yang memahami masalah pada penelitian yang sedang 

dilakukan. 

3. Wawancara  

Wawancara merupakan tahapan tanya dan jawab dengan narasumber 

yang memahami tentang pengadaan barang/jasa. Tujuan wawancara 

adalah menemukan pokok permasalahan yang terjadi pada pengadaan 

barang/jasa.  

3.3. Analisa 

Analisa merupakan metode yang dilakukan setelah data-data atau 

informasi-informasi yang dibutuhkan telah terkumpul. Analisa merupakan metode 

yang digunakan untuk menganalisis masalah dan cara-cara yang akan dilakukan 

dalam hal ini yaitu penerapan tahapan dari KDD. 

3.3.1. Selection 

Pada proses selection, atribut yang dipilih merupakan atribut yang 

digunakan untuk proses ekstraksi informasi baru. Atribut yang dipilih dianggap 
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berhubungan dan berpengaruh terhadap pengelompokkan keikutsertaan penyedia 

barang/jasa. 

3.3.2. Preprocessing 

Pada tahapan preprocessing data akan dibersihkan dari missing value, noise, 

outlier atau regresi. Preprocessing dilakukan dengan memriksa setiap data satu per 

satu. 

3.3.3. Transformation 

Transformasi yang dilakukan yaitu mengubah setiap data string/char 

menjadi data numerik, karena dalam perhitungan jarak menggunakan Euclidean 

distance hanya dapat menjumlahkan data numerik.  

3.3.4. Data Mining 

Pada tahapan ini mulai penerapan metode data mining dalam hal ini 

menggunakan K-means. 

3.3.5. Interpretation 

Pada tahapan ini yaitu mentranslasikan hasil dari data mining dalam hal ini 

hasilnya berupa cluster, ke dalam kalimat yang dapat dimengerti oleh orang lain.  

 

3.4. Implementasi dan Pengujian 

3.4.1. Implementasi 

Implementasi merupakan tahapan manifestasi dari tahapan-tahapan 

sebelumnya. Pada tahapan ini algoritma akan diterapkan pada data penelitian yang 

sesungguhnya dan menggunakan sistem yang dibangun berdasarkan analisa dan 

perancangan. 

3.4.2. Pengujian 

1. Pengujian Kualitas Cluster 

Pengujian kualitas cluster menggunakan silhouette coefficient. Silhouette 

coefficient akan menguji masing – masing objek pada masing – masing cluster. 

Hasilnya akan menunjukkan objek tersebut sesuai atau tidak dengan cluster tersebut. 
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3.5. Kesimpulan dan Saran  

Tahap ini adalah tahap akhir dari proses penelitian. Diakhir penelitian akan 

disimpulkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan terhadap system 

informasi dari penerapan K-means untuk menetukan kelompok - kelompok 

keikutsertaan penyedia dalam pengadaan barang/jasa. Saran yang membangun juga 

tidak luput akan ditambahkan pada akhir penelitian ini, karena peneliti sadar bahwa 

penelitian ini masih jauh dari sempurna dan kedepannya lebih disempurnakan oleh 

peneliti lain. 


