
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Proses Alur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) 

Pekanbaru. Pemilihan lokasi penelitian sebagai tempat pengambilan data dipilih 

berdasarkan pertimbangan bahwa adanya kemudahan dalam mengakses tempat 

penelitian. Dapat dilihat pada Gambar 3.1 Tahap Metodologi Penelitian. 

 

 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian Tugas Akhir dijelaskan dalam beberapa tahapan 

sebagai berikut: 
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3.2 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut: 

1. Masalah  

Pada proses ini peneliti melakukan identifikasi masalah dan mendeskripsikan 

permasalahan sebagai dasar dari latar belakang penelitian. Mengamati dalam 

bentuk kegiatan observasi dan menemukan permasalahan yang terjadi pada 

pemanfaatan data mahasiswa Non Pendas di UPBJJ Pekanbaru. 

2. Tujuan  

Penetapan tujuan berguna untuk memberi batasan dan kejelasan terhadap 

penelitian yang dilakukan. Maka ditetapkan tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk membentuk beberapa pemodelan data dengan menggunakan metode 

clustering dari data mahasiswa Non Pendas di UPBJJ Pekanbaru sehingga 

menghasilkan sebuah pola dari hasil pemodelan cluster terbaik. Hasil yang 

didapat dapat digunakan sebagai penentuan sasaran untuk kegiatan sosialisasi 

dan promosi di UPBJJ Pekanbaru. 

3. Studi Literatur  

Studi literatur dibutuhkan sebagai pendukung penelitian berupa teori-teori 

dari buku, artikel ilmiah, jurnal Nasional dan jurnal Internasional. Sehingga 

penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode Fuzzy C-Means 

(FCM) memiliki dasar kuat dan referensi yang jelas. Serta hasil yang 

didapatkan dalam penentuan sasaran sosialisasi promosi di UPBJJ Pekanbaru 

bisa terselesaikan dengan baik.  

4. Data  

Penulis menetapkan terlebih dahulu data apa yang dibutuhkan untuk 

mendukung penelitian agar mempermudah dalam melakukan pengolahan 

data dan analisis data. Data yang diperlukan adalah berupa informasi yang 

berhubungan dengan UPBJJ Pekanbaru, data mahasiswa Non Pendas dan 

bagaiman kegiatan sosialisasi dan promosinya.  
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3.3 Tahap Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data terbagi dari beberapa bagian sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi dilakukan langsung pada instansi UPBJJ Pekanbaru di Jalan Arifin 

Ahmad No. 111, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru 

28924. Dari hasil observasi ini peneliti memperoleh data primer berupa data 

mahasiswa Non Pendas masa 2016-2017 sebanyak 3.383 record yang 

didapatkan dari Bapak Irwanzar, S.Kom dan Ibu Ester Hayuning P, S.Kom 

selaku penanggung jawab bagian Information and Communication 

Technology (ICT) di UPBJJ Pekanbaru dan dokumentasi yang terlampir pada 

Lampiran D.  

2. Wawancara 

Proses wawancara menggunakan metode secara langsung dan terpimpin 

dengan pihak terkait penelitian, mengenai pengolahan data mahasiswa Non 

Pendas dan kegiatan sosialisasi promosi di UPBJJ Pekanbaru yaitu Bapak 

Riza Alrakhman, M.Pd selaku Penanggung Jawab Kegiatan Sosialisasi 

Promosi di UPBJJ Pekanbaru yang terlampir pada Lampiran A. 

3.4 Tahap Hasil dan Analisa 

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan pada tahap pengumpulan data, 

tahap selanjutnya yaitu tahap hasil dan analisa. Adapun beberapa langkah yang 

dilakukan untuk menyelesaikan tahapan hasil dan analisa adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Pra Pemrosesan Data 

Pada tahap pra pemrosesan data, data diseleksi terlebih dahulu yang 

selanjutnya dilakukan proses preprocessing dan transformasi, sebagai berikut: 

1. Data Selection 

Merupakan langkah yang pertama kali sebelum data diolah ke tahap 

selanjutnya dalam tahapan Knowledge Discovery in Database (KDD). Dalam 

tahapan ini data mentah yang didapat akan dibuat kedalam sebuah himpunan 

data target dan memfokuskan pada variabel yang ada dimana proses 
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penemuan informasi akan dilakukan. Selection (pemilihan) data akan 

memisahkan data dengan atribut maupun variabel yang mana saja yang akan 

digunakan sebagai database sesuai dengan tujuan penelitian.  

2. Preprocessing 

Pada langkah preprocessing, data yang telah didapat pada langkah data 

selection akan ditransformasikan dari data input ke dalam format yang sesuai 

untuk dianalisa lebih lanjut. Proses preprocessing ini akan menjalankan tahap 

cleaning (pembersihan data). Tahap cleaning merupakan tahap pembersihan 

data termasuk identifikasi missing value (nilai yang hilang), data yang tidak 

konsisten, ataupun data yang salah. Pada saat proses cleaning juga dilakukan 

data enrichment (memperkaya data), maksudnya adalah mengintegrasikan 

data tambahan ataupun informasi dari sumber eksternal sehingga akan 

memperluas data pada setiap record yang ada. Peneliti juga melakukan 

pembersihan data pada data mahasiswa Non Pendas berupa penghapusan data 

yang terdapat noise, seperti ada data yang salah dan data yang kosong pada 

record. 

3. Transformation 

Data yang telah melalui proses cleaning selanjutnya akan ditransformasikan 

menjadi data yang sesuai untuk proses data mining. Pada penelitian ini ada 

beberapa atribut yang diubah dari variabel menjadi angka numerik, yaitu pada 

atribut pendidikan akhir, jurusan asal, program studi, dan kabupaten kota. 

Angka numerik yang ditetapkan sesuai dengan aturan pemberian kode dari 

UPBJJ Pekanbaru. Sedangkan untuk atribut Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 

dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) sudah dalam bentuk angka numerik. 

Tabel transformasi atribut secara rinci dapat dilihat pada Bab 4. 

3.4.2 Proses Clustering FCM 

Proses clustering FCM merupakan tahapan pengelompokkan data 

menggunakan tools Matlab dan dilanjutkan dengan melakukan percobaan 

pemodelan pada hasil clustering, sebagai berikut: 
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1. Clustering FCM dengan Tools MATLAB 

Clustering data menggunakan algoritma FCM dibentuk dalam sebuah 

tahapan flowchart sebagai berikut pada Gambar 3.2. Implementasi metode 

clustering FCM pada data secara keseluruhan akan menggunakan tools 

Matlab. Pemilihan tools Matlab dikarenakan memiliki fitur yang lengkap 

dalam pemrosesan data secara cluster selain itu juga terdapat fitur plot 

maupun diagram untuk memvisualisasikan hasil data clustering. 

 

Gambar 3.2 Flowchart Clustering Menggunakan FCM 

2. Percobaan dengan Pemodelan Parameter dan Cluster 

Pada penelitian ini dilakukan percobaan dengan pemodelan parameter dan 

cluster, yaitu mengubah paramater iterasi menjadi iterasi 100, iterasi 500 dan 

iterasi 1000. Sedangkan cluster akan dibentuk dari cluster 1 hingga cluster 

10 dengan pembobotan bernilai 2. Selanjutnya akan diberikan gambaran 

berupa flowchart clustering FCM dengan pemodelan parameter dan cluster 

yang terdapat pada Gambar 3.3 berikut. 
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Gambar 3.3 Flowchart Pemodelan Parameter dan Cluster FCM 

3.4.3 Analisa Hasil Clustering FCM 

Dapat dilihat pada Gambar 3.3 sebelumnya, bahwa proses clustering dengan 

FCM menggunakan pemodelan parameter dan cluster. Parameter yang ditetapkan 

adalah percobaan iterasi yaitu dengan jumlah iterasi 100, iterasi 500 dan iterasi 

1000. Sedangkan untuk cluster digunakan dari 2 cluster hingga 10 cluster. Setelah 

hasil cluster didapatkan, maka selanjutnya adalah melakukan analisa pada hasil 

cluster untuk menemukan pola pada data mahasiswa non pendas sehingga yang 
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dapat diketahui sasaran yang tepat sebagai kriteria untuk kegiatan sosialisasi dan 

promosi di UPBJJ Pekanbaru. 

3.5 Tahap Uji Validitas 

Setelah didapatkan hasil dari proses clustering maka tahap selanjutnya adalah 

melakukan uji validitas cluster dengan menggunakan metode validitas Silhouette 

Index (SI). Pada tingkat cluster yang paling rendah, silhouette rata-rata 

menunjukkan struktur yang lemah jika mendekati 0, kuat jika mendekati +1 dan 

salah penempatan jika mendekati -1. Algoritma clustering sangat memperhatikan  

struktur dasarnya, sehingga rata-rata yang mendekati +1 hanya dapat dicapai 

dengan adanya struktur yang kuat. Nilai SI yang paling mendekati 1 merupakan 

penempatan cluster yang paling tepat dan akan diambil sebagai cluster terbaik. Uji 

validitas SI akan menggunakan tools Matlab. Alur flowchart uji validitas pada hasil 

clustering FCM dapat dilihat seperti Gambar 3.4. 

Hasil validitas SI dengan pemodelan parameter dan cluster algoritma FCM 

adalah mean dari nilai silhouette indeks masing-masing cluster. Hasil validitas SI 

dapat dilihat pada Gambar 3.5 yang menunjukkan bahwa masing-masing cluster 

mendekati nilai 1. Nilai SI pada cluster 2, cluster 3, cluster 5, cluster 7 dan cluster 

8 dengan 3 iterasi menunjukkan nilai SI yang stabil. Tetapi hasil nilai SI tertinggi 

terdapat pada cluster 10 pada iterasi 100 dengan nilai 0.4832. Nilai validitas SI pada  

masing-masing atribut cluster optimal akan dibahas pada Bab 4. 

3.6 Tahap Dokumentasi 

Tahap dokumentasi adalah bagian akhir dari serangkaian tahapan diatas. 

Selanjutnya hasil dokumentasi dibentuk dan disusun secara terstruktur ke dalam 

bentuk laporan Tugas Akhir, yang akan diujikan kembali pada saat sidang 

presentasi Tugas Akhir. 
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Gambar 3.4 Flowchart Uji Validitas SI  

 

Gambar 3.5 Diagram Hasil Validitas SI 
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