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METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam melakukan sebuah penelitian perlu adanya suatu prosedur yang dapat 

menjadi acuan atau alur peneliti, guna terbentuknya suatu hasil yang tepat sesuai 

dengan yang diharapkan. Maka dibuatlah metodologi dalam penelitian ini yang akan 

dijelaskan dalam Gambar 3.1 dibawah ini: 

Perumusan Masalah

Studi Pustaka

Literatur

Pengumpulan Data

Analisa Dan Perancangan 

Model Klasifikasi

Data Cleaning

Data Transformation

Klasifikasi NBC

Perancangan Sistem

Database

Struktur Menu

Interface

Implementasi

Pengujian

Kesimpulan Dan Saran

BlackBox

User Acceptance Test 

Evaluasi

 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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Rancangan metodologi penelitian akan dijelaskan secara rinci pada penulisan 

di bawah ini : 

3.1 Perumusan Masalah 

Pada tahap ini merupakan awal dari tahapan metodologi penelitian dengan 

mencari dan mempelajari tentang permasalahan dalam penelitian. Kemudian akan 

dilanjutkan dengan pencarian solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Didalam 

tahapan ini juga akan ditentukan ruang lingkup dan latar belakang dari topik 

penelitian. 

3.2 Studi Pustaka 

Tahap ini merupakan lanjutan dari tahapan sebelumnya. Di mana pada 

tahapan ini, dilakukan pengumpulan literatur dan data yang berhubungan dengan 

penelitian melalui berbagai macam media. Studi pustaka dilakukan untuk 

mendapatkan teori-teori tentang penelitian melalui jurnal, media online, buku atau 

penelitian lain yang sebelumnya berhubungan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Pengumpulan data dilakukan langsung pada Divisi Event Organizer 

PT.Riau Pos Intermedia selaku pelaksana Event Developmental Basketball League 

untuk Provinsi Riau. Adapun kamus data yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dilihat dalam Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Kamus Data Pemain 

Data Field Type Deskripsi 

Tb_Pemain Id_Pemain Integer (primary key) No Id Pemain 

 Nama Varchar (25) Nama Pemain 

Passing String Nilai Passing Pemain 

Catching String Nilai Catching Pemain 
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Data Field Type Deskripsi 

Dribbling String Nilai Dribbling Pemain 

 Shooting String Nilai Shooting Pemain 

Pivot String Nilai Pivot Pemain 

Jump stop String Nilai Jump Stop Pemain 

Rebound String Nilai Rebound Pemain 

Teamwork String Nilai Teamwork Pemain 

Composure String Nilai Composure Pemain 

Aggression String Nilai Aggression Pemain 

Creativity String Nilai Creativity Pemain 

Positioning String Nilai Positioning Pemain 

Marking String Nilai Marking Pemain 

Posisi String Posisi Pemain 

 

3.3 Analisa dan Perancangan Model Klasifikasi 

Tahap ini merupakan tahapan analisa dan perancangan model klasifikasi yang 

akan digunakan untuk memprediksi. Adapun detil pada tahapan ini adalah : 

1. Data Cleaning 

Pada tahap ini merupakan tahap dari preprocessing pada data mining, 

dimana data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan pembersihan 

(cleaning). Pembersihan data yang dilakukan adalah menghapus atribut yang 

tidak diperlukan dalam proses klasifikasi dan prediksi yaitu Tempat Lahir, 

Tanggal Lahir, Kelas, Nomor Induk Siswa (NIS), No. Hp, No.Hp OrangTua, PIN 

BB, E-mail, Twiter, Facebook, Tinggi Badan, Berat Badan, Ukuran Sepatu, 

Ukuran Baju, Nomor Punggung, dan Tahun STTB. 
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2. Data Transformation 

Pada tahap selanjutnya adalah transformasi data. Pada tahap ini data input 

yang bertipe numerik terlebih dahulu diubah kedalam bentuk diskrit dengan 

pengelompokan sesuai kriteria dari atribut tersebut.  

3. Klasifikasi Naive Bayes  

Pada tahapan ini adalah tahapan yang menerapkan metode dari data 

mining untuk mengolah data yang ada. Metode yang digunakan adalah Naive 

Bayes dengan proses kerja yang telah dijelaskan sebelumnya. Output yang akan 

dihasilkan adalah prediksi posisi pemain pada event DBL Riau Series yaitu Point 

Guard, Shooting Guard, Small Forward, Power Forward, atau Center.  

3.4 Perancangan Sistem 

Tahapan ini adalah tahapan tentang perancangan sistem yang akan dibuat 

berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada model klasifikasi. Adapun 

perancangan sistem adalah sebagai berikut : 

1. Perancangan database 

Merancang penyimpanan data dalam konseptual model. 

2. Perancangan struktur menu 

Merancang menu-menu pada aplikasi sesuai dengan fungsi masing-masing. 

3. Perancangan antarmuka (interface) 

Merancang atau mendesain tampilan antarmuka (interface) sistem yang 

akan membuat interaksi antara pengguna (user) dengan sistem. Tampilan 

yang dibuat dapat memberikan gambaran umum implementasi dari aplikasi 

yang dibuat. 

3.5 Implementasi 

Pada tahapan ini merupakan tahapan pengimplementasian yang dilakukan 

setelah melakukan analisa dan perancangan. Modul yang telah dirancang sebelumnya 
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akan diimplementasikan ke dalam bentuk interface dan coding. Pada tahapan ini 

dibutuhkan perangkat pendukung sebagai berikut : 

1. Platform  : Multiplatform 

2. Bahasa Pemograman : PHP 

3. DBMS   : MySQL 

4. Browser  : Google Chrome 

5. Web Server  : Apache 

3.6 Pengujian 

Setelah dilakukan implementasi, maka dilakukan pengujian terhadap sistem 

yang telah dibuat. Tahap pengujian diperlukan sebagai ukuran bahwa sistem dapat 

dijalankan sesuai dengan tujuan. Pada pengujian ini ada beberapa hal yang dijadikan 

acuan, yaitu : 

1. Evaluasi, untuk mencari tingkat akurasi dari sistem dengan beberapa cara 

pembagian data latih dan data uji. 

2. Pengujian perangkat lunak yang dilakukan adalah pengujian BlackBox 

yaitu dengan menguji apakah perangkat lunak yang dibangun sesuai 

dengan rancangan dan keluaran yang diharapkan.  

3. Pengujian kontribusi sistem terhadap calon user dengan menggunakan 

user acceptence test (UAT). Untuk menghitungnya menggunakan metode 

skala likert 

3.7 Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap ini berisikan tentang rangkuman penelitian dan hasil yang 

didapatkan dalam memprediksi posisi pemain pada event DBL Riau Series dengan 

metode Naive Bayes Classifier. Tahap ini juga berisikan hal yang disarankan penulis 

bagi pembaca untuk melakukan pengembangan terhadap penelitian ini kedepannya. 


