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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian merupakan sistematika tahapan yang dilaksanakan 

selama penelitian. Metodologi penelitian ini digunakan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan penelitian agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang 

diharapkan. Adapun yang menjadi tahapan-tahapan dalam penelitian tugas akhir 

ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 dibawah ini : 

 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 

Mengenai tahapan-tahapan metodologi penelitian pada Gambar 3.1 diatas 

dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini: 

3.1. Identifikasi Masalah 

Perumusan masalah merupakan tahapan awal dari metodologi penelitian. 

Pada tahapan ini akan dilakukan pencarian suatu permasalahan dan akan 

dilanjutkan untuk dipelajari permasalahan tersebut sehingga diperoleh solusi dari 

permasalahan yang telah didapatkan. Adapun perumusan masalah pada penelitian 

ini adalah “Penerapan Algoritma K-Means untuk Clustering Sebaran Puskesmas 

di Kabupaten Indragiri Hilir ”. 
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3.2. Studi Pustaka 

Studi Pustaka/literatur merupakan tahapan metodologi penelitian lanjutan 

dari tahapan sebelumnya. Dimana pada tahapan ini akan dijelaskan mengenai 

pengumupalan data dan informasi dari berbagai sumber. Tahapan ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mendapatkan teori-teori dari berbagai sumber, misalnya buku, 

jurnal atau paper, media online  dan penelitian-penelitian sebelumnya yang 

berkaiatan dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini. 

3.3. Pengumpulan Data 

Pengumpulan  data  merupakan  tahap  yang  bertujuan  untuk  

memperoleh data-data dan informasi  yang  berhubungan  dengan  penelitian yang 

akan dilakukan. Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian 

sebaran puskesmas yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun data yang 

digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang sudah ada yang berasal dari BPS 

Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari kecamatan,jumlah penduduk, jumlah 

KK, luas daerah, persentase luas daerah, Jumlah dokter,jumlah dokter gigi, jumlah 

bidan, jumlah perawat, jumlah perawat gigi, puskesmas, pustu, puskesmas keliling, 

dan poskesdes . 

Adapun pendekatan yang penulis lakukan dalam memperoleh data-

data dan informasi adalah dengan metode studi pustaka dimana metode ini 

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. 

3.4. Analisis 

Analisis merupakan metode yang dilakukan setelah data-data atau 

informasi-informasi yang dibutuhkan telah terkumpul. Analisis merupakan 

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

dilakukan dalam hal ini yaitu penerapan tahapan dari KDD. 
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3.4.1. Selection 

Dari data yang dikumpulkan, dilakukan penyeleksian dengan memilih dan 

memisahkan data berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan. Dari 15 atribut 

yang tersedia maka akan dipilih 15 atribut antara lain: kecamatan,jumlah 

penduduk, jumlah KK, luas daerah, persentase luas daerah, Jumlah dokter,jumlah 

dokter gigi, jumlah bidan, jumlah perawat, jumlah perawat gigi, puskesmas, pustu, 

puskesmas keliling, dan poskesdes 

3.4.2. Preprocessing 

Pada tahapan preprocessing data akan dibersihkan dari missing value, 

noise, outlier atau regresi. Preprocessing dilakukan dengan memeriksa setiap data 

yang telah diambil dari BPS Kabupaten Indragiri Hilir. 

3.4.3. 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.  

3.4.4. Data Mining 

Data mining merupakan tahapan inti dari penelitian ini, pada tahap ini 

akan dilakukan clustering data sebaran puskesmas dengan menggunakan 

algoritma k-means. Metode ini akan mengelompokkan data menjadi beberapa 

cluster dengan syarat tiap cluster memiliki kemiripan karakteristik dengan data 

yang lain, dan memiliki perbedaan karakteristik dengan cluster yang lain. Pada 

penelitian ini. Pada penelitian ini perhitungan jarak yang digunkan adalah 

euclidean distance.yang merupakan perhitungan jarak dari 2 titik dalam Euclidean 

space. Setelah didapatkan jarak maka ditentukan jarak paling minimal. 

3.4.5. Interpretation/ Interpretasi 

Pada tahapan ini yaitu mentranslasikan hasil dari data mining dalam hal 

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

lain tentang sebaran puskesmas yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. 
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3.4.6. Pengujian 

Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian pada dataset dengan 

membandingkann hasil dari perhitungan manual dengan tools Rapidminer. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan antara hasil 

penelitian ini dengan hasil menggunakan tools. 

3.5. Interpretasi 

Interpretasi merupakan tahap perubahan pola informasi yang dihasilkan 

proses data mining dalam bentuk informasi yang mudah dipahami oleh pihak 

yang terkait. Adapun Output untuk tahapan ini berupa suatu informasi mengenai 

daerah dengan sebaran puskesmas yang baik, cukup dan daerah dengan sebaran 

puskesmas yang kurang baik di Kabupaten Indragiri Hilir. Tahapan ini juga 

mencakup pemeriksaan kesesuaian pola informasi dengan fakta yang ada 

sebelumnya. 

Pada tahapan-tahapan tersebut diatas dilakukan dengan menggunakan 

laptop dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Perangkat Keras 

Procesor : Intel Celeron 2.16 GHz 

Memori (RAM) : DDR3 2 GB 

Hardisk : 500 GB 

2. Perangkat Lunak 

Sistem Operasi : Windows 8.1 Pro 64 Bit 

Tools/ Aplikasi : Microsoft Excel, Rapidminer 

3.6. Kesimpulan dan Saran  

Dalam Pelayanan kesehatan sebaran puskesmas di berbagai daerah masih 

belum bisa memberika hasil yang maksimal kepada masyarakat. Dikarenakan 

banyak faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam mendistribusikan sarana dan 

prasarana layanan kesehatan ke berbagai daerah perkecamatan di Kabupaten 

Indragiri Hilir sesuai dengan porsi yang dibutuhkan untuk tiap daerah. 
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Berdasarkan uraian masalah diatas maka dirumuskan solusi yang bisa 

diambil untuk menganalisa masalah yang ada. Agar sebaran puskesmas di 

kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan porsi untuk masing- masing daerahnya 

maka kita dapat menggunakan teknik data mining clustering, serta menggunakan 

metode k-means dengan parameter “kecamatan,jumlah penduduk, jumlah KK, 

luas daerah, persentase luas daerah, Jumlah dokter,jumlah dokter gigi, jumlah 

bidan, jumlah perawat, jumlah perawat gigi, puskesmas,Rumah Sakit pustu, 

puskesmas keliling, dan poskesdes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


