
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian merupakan sebuah langkah-langkah sistematis yang 

digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Berikut ini merupakan 

gambaran umum langkah-langkah dalam penelitian Tugas Akhir yang dapat 

dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Metodologi Penelitian 

3.1. Studi Pendahuluan 

Langkah awal dari penelitian ini adalah dengan mencari dan mempelajari 

masalah yang akan diteliti. Kemudian menentukan ruang lingkup masalah, latar 

belakang masalah dan mempelajari beberapa literatur yang berkaitan dengan 
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permasalahan dan bagaimana mencari solusi dari masalah tersebut. Untuk 

mencapai tujuan yang akan ditentukan, maka perlu dipelajari beberapa literatur-

literatur yang digunakan. Kemudian literatur-literatur yang dipelajari tersebut 

diseleksi untuk dapat ditentukan literatur mana yang akan digunakan dalam 

penelitian. Melalui studi literatur, dipelajari teori-teori yang berhubungan dengan 

data mining, association rule, serta algoritma apriori yang akan dibahas. Teori-

teori tersebut diatas berdasarkan sumber berupa buku, jurnal, maupun situs 

internet yang berhubungan dengan data mining.  

3.2. Pengumpulan Data 

Dalam tahap pengumpulan data terdapat 2 jenis yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang didapat melalui wawancara langsung 

dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder yaitu merupakan data yang telah 

terdokumentasi yang didapat dari pihak ketiga.  

3.3. Tahapan Analisa Data 

Tahap analisa data dilakukan dengan menggunakan prinsip dan tahapan 

dalam data mining yang memiliki 4 proses. Adapun kegiatan yang dilakukan pada 

tahapan ini adalah sebagai berikut:  

1. Data Selection: Pada tahapan ini dilakukan pemilihan atribut yang akan 

digunakan dari dataset yang ada.  

2. Pre-Processing: Tahapan ini dilakukan dengan melakukan pembersihan 

(cleaning) pada data yang menjadi fokus data mining. Dataset transaksi 

penjualan akan diseleksi dari data yang mengandung missing value dan 

data dengan nilai redudant.  

3. Transformasi Data: Data yang telah di cleaning ditransformasi menjadi 

data yang siap di-mining. Data transaksi tersebut akan dibuat menjadi data 

tabulasi dalam sebuah tabel. Setiap transaksi yang terjadi terhadap sebuah 

item buku dengan kategori akan direpresentasikan dalam bentuk biner, 

dimana angka 1 (satu) menunjukkan adanya transaksi, dan 0 (nol) 

menunjukkan tidak adanya transaksi.  

4. Data mining: Merupakan tahapan untuk menemukan pola atau informasi 

dalam sekumpulan data dengan menggunakan teknik dan algoritma 
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tertentu. Pada penelitian ini penerapan data mining menggunakan teknik 

asosiasi menggunakan algoritma apriori untuk menemukan pola 

pembelian atau informasi yang terkandung di dalam data transaksi 

penjualan.  

5. Interpretation/Evaluation: Merupakan pola informasi yang dihasilkan dari 

proses data mining. Informasi yang dihasilkan berupa asosiasi pola 

pembelian buku yang sering dilakukan oleh konsumen secara bersamaan, 

dari sinilah seorang manajer dapat mengambil suatu keputusan yang 

dilakukan untuk menentukan strategi pemasaran guna meningkatkan nilai 

penjualan suatu produk.  

6. Analisa Hasil Akhir: Berdasarkan hasil akhir dari analisa yang telah 

dilakukan menggunakan algoritma apriori, maka akan dikembangkan 

kedalam sebuah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan dalam 

mengolah data transaksi untuk menghasilkan informasi yang cepat dan 

akurat dalam menghasilkan pola-pola pembelian yang dilakukan 

konsumen.  

7. Analisa Aplikasi: Adapun analisa aplikasi yang dilakukan adalah dengan 

melakukan analisa pada aplikasi penjualan yang ada di Toko Buku Zanafa 

pada saat ini.  

3.4. Tahap Perancangan Aplikasi 

Dalam mengembangkan aplikasi asosiasi ini terdapat beberapa tahapan 

yang akan dilakukan antara lain: 

1. Perancangan Arsitektur Aplikasi 

Pada kegiatan ini peneliti membuat suatu rancangan kasar aplikasi 

menggunakan flowchart dan use case diagram. Rancangan ini nantinya 

akan memberikan penjelasan mengenai alur kerja aplikasi nantinya.  

2. Perancangan Database 

Merancang database dengan tujuan data yang telah dianalisa dapat 

tersimpan dengan aman dan bisa diintegrasikan dalam pembuatan aplikasi.  
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3. Perancangan Interface 

Merancang desain interface aplikasi yang akan dibangun sehingga 

memudahkan dalam melakukan membangun aplikasi.  

3.5. Tahap Implementasi dan Pengujian 

1. Implementasi Aplikasi 

Pada tahap ini hasil dari analisa dan perancangan akan diimplementasikan 

melalui proses pengkodingan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman 

PHP.  

2. Pengujian Aplikasi 

Setelah pengkodingan selesai sistem akan di-testing untuk memastikan 

aplikasi dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  

3. Pengujian Aplikasi dengan Tools Tanagra 

pengujian aplikasi dilakukan menggunaka tools tanagra 4.1 pengujian ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa hasil analisa dan perhitungan aplikasi 

pola pembelian buku, telah sesuai dengan harapan.  

3.6. Kesimpulan dan Saran 

Hasil akhir berupa informasi dan pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian 

yang telah dilakukan. Serta adanya saran serta masukan yang dapat dijadikan 

sebagai bahan petimbangan untuk dilakukan penelitian selanjutnya dan 

menyempurnakan hasil penelitian sebelumnya. 


