
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian adalah langkah demi langkah dalam pengerjaan 

penelitian hingga penyusunan laporan penelitian Tugas Akhir. Berikut ini 

membahas tentang metodologi penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Tugas 

Akhir yang dibuat. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam Tugas Akhir ini 

terlihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 



20 
 

 Berikut ini adalah penjelasan langkah-langkah metodologi penelitian tugas 

akhir. 

3.1 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat 

melakukan penelitian, data yang direncanakan adalah: 

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah adalah mencari permasalahan yang dibahas pada 

penelitian yang terjadi pada Dinas Sosial Kabupaten Siak yaitu pada data 

kesejahteraan keluarga dalam mengklasifikasikan tingkat kessejahteraan 

keluarga dan pemberian bantuan tepat sasaran terkait masalah pendidikan, 

ekonomi dan kesehatan. 

2. Menentukan Topik dan Judul 

Topik yang diangkat penelitian ini adalah mengklasifikasi tingkat 

kesejahteraan keluarga berdasarkan kategori Desil 1 (kesejahteraan di 

bawah 10%), Desil 2 (kesejahteraan antara 11% sampai 20%), Desil 3 

(kesejahteraan antara 21% sampai 30%) dan Desil 4 (kesejahteraan antara 

31% sampai 40%) untuk memudahkan instansi dalam menentukan 

kesejahteraan keluarga serta menentukan keberhasilan program pemberian 

bantuan tepat sasaran. Pengklasifikasian dilakukan dengan cara perhitungan 

menggunakan algortima KNN dan data terlebih dahulu direduksi 

menggunakan K-Means untuk mendapatkan hasil akurasi yang tinggi.  

3. Menentukan Metode Kerja 

Setelah melakukan studi pustaka, maka didapat topik penelitian tentang 

pengklasifikasian tingkat kesejahteraan keluarga di Kabupaten Siak 

berdasarkan kriterian pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Setelah itu, 

menentukan atribut yang digunakan dalam melakukan klasifikasi data. 

Berikut merupakan alur algorima yang digunakan seperti yang terlihat pada 

Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2. Proses alur Algoritma  

3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis melakukan proses pengumpulan data dengan alat 

bantu pengumpulan data, yatu: 

1. Studi Literatur 

Pada Studi literatur ini, penulis melakukan dan mencari landasan dan 

penelitian terdahulu mengenai aturan dan atribut-atribut dalam proses bisnis 

kesejahteraan keluarga baik dari buku, jurnal, maupun Prosiding. 

2. Wawancara 

Pada tahapan wawancara, peneliti melakukan wawancara terhadap 

permasalahan dalam mengolah tingkat kesejahteraan keluarga di Kabuaten 

Siak dengan pihak yang terkait dengan kasus pada penelitian ini yaitu Dinas 

Sosial Kabupaten Siak (Lampiran A).  

3. Observasi 

Selanjutnya penulis melakukan observasi untuk mengumpulkan data 

kesejahteraan keluarga yang terdiri dari data keluarga sejahtera pada tahun 

2016. Data kesejahteraan keluarga Kabupaten Siak ada sebanyak 22.052 
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data dari 453.052 jiwa yang selebihnya merupakan rumah tangga miskin 

(PKH). 

3.3 Tahap Preproses Data 

Adapun Tahap Preproses data sebagai berikut: 

1. Pembersihan Data 

Pembersihan data keluarga dilakukan untuk membuang data yang 

mengalami rusak, tidak bernilai, dan tidak dibutuhkan ketikan diproses 

klasifikasi. 

2. Transformasi Data 

Data keluarga yang telah dibersihkan dilakukan transformasi data menjadi 

data yang mudah dibaca dan diproses dalam sistem atau tools yang penulis 

gunakan. 

3. Normalisasi Data 

Normalisasi data keluarga dilakukan untuk membuat nilai data menjadi nilai 

data yang unik dan spesifik. 

4. Pembagian Data 

Pembagian data digunakan untuk menentukan data training dan data testing 

sebelum dilakukan pengklasteran dan pengklasifikasian, data dibagi 

menjadi 70% sebagai data training dan 30% sebagai data testing. 

5. Cluster Data Training 

Cluster data digunakan mereduksi data untuk memperkecil ukuran data 

sebelum diklasifikasikan agar memberikan data latih yang lebih berkualitas 

dengan 70% dari data training dilakukan pengujian 5% sampai 50% data 

untuk cluster sehingga centroid dari hasil cluster dijadikan sebagai data 

training yang baru untuk kemudian diklasifikasikan menggunakan KNN.  

3.4 Tahap Analisa dan Hasil 

Tahap analisa adalah menganalisis data-data yang telah didapatkan dari 

pengolahan data, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang di lakukan.  

1. Analisis Data Training dan Data Testing 

Data dibagi menjadi 2 bagian yaitu: 
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a. Data training yaitu data yang digunakan untuk melatih data yang diuji 

kelasnya yaitu 70% dari total data. 

b. Data testing yaitu data uji untuk menentukan kelas berdasarakan uji 

terhadap data training yaitu 30% dari total data. 

2. Analisis K pada  KNN 

Melakukan pengujian nilai K sebagai parameter dalam konsep klasifikasi 

Nearest Neighbor untuk menentukan parameter K terbaik dan nilai akurasi 

terbaik yaitu dengan melakukan percobaan K=3,5,7,9,11,13,15,17 dan 21 

pada masing-masing data training baru, sehingga K yang mendapatkan hasil 

akurasi tertinggi dijadikan ketetapan K untuk proses selanjutnya. 

3. Analisis Algoritma KNN 

Analisis algoritma KNN dimana algoritma ini memiliki tahapan adalah: 

a. Tentukan nilai K. 

b. Mengklasifikasikan data. 

c. Menentukan Kelas akhir. 

4. Analisis Hasil dan Akurasi  

Dari hasil Analisis maka ditentukan hasil akurasi terbaik dari KNN, untuk 

itu dilakukan validasi terhadap akurasi algoritma KNN analisis terhadap 

keluarga yang ada di Kabupaten Siak.  

3.5 Tahap Akhir 

 Adapun Akhir dari penelitian ini adalah: 

1. Konsultasi dilakukan untuk menentukan model dan penulisan laporan 

Tugas Akhir. 

2. Melaksanakan sidang Tugas Akhir ini untuk memperoleh gelar Sarjana 

Komputer yang dihadiri oleh pihak dekanat, dewan penguji, dan 

pembimbing Tugas Akhir. 

3. Setelah sidang Tugas Akhir maka penulis mengharapakan Tugas Akhir ini 

ditulis dan dijadikan jurnal yang bersatandar ISSN sehingga dapat 

digunakan oleh para peneliti selanjutnya untuk dijadikan rujukan dan 

referensi yang valid dan terpercaya. 


