
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan membahas metodologi penelitian yang dilakukan untuk 

penelitian dan penyusunan laporan TA. Adapun langkah-langkah yang ditempuh 

dalam TA ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.  

 

Gambar 3.1 Metode Penelitian TA 
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3.1 Tahap Perencanaan Penelitian 

Kegiatan ini mendeskripsikan masalah, menentukan tujuan penelitian, 

menentukan data yang diperlukan, melakukan studi pustaka, dan melakukan 

identifikasi masalah. 

3.1.1 Menentukan Masalah 

Kegiatan ini mendeskripsikan permasalahan sebagai latar belakang 

penelitian yang akan diselesaikan. Permasalahan dalam penelitian berasal dari 

situasi dan kondisi yang terjadi dalam lingkup Mahasiswa Program Studi  Sistem 

Informasi dan masalah tersebut dijelaskan untuk dilaksanakannya penelitian yang 

akan di terapkan di Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi 

UIN SUSKA Riau. 

3.1.2 Menentukan Tujuan Penelitian 

Kegiatan ini menjelaskan tentang tujuan dari permasalahan yang diangkat 

sehingga hasil dari penelitian dapat bermanfaat bagi Program Studi Sistem 

Informasi. Untuk menentukan tujuan, terlebih dahulu memahami pentingnya 

kelulusan tepat waktu  Mahasiswa bagi Program Studi dan bagi fakultas sehingga 

tidak terjadinya kesalahan dalam penelitian dan pengumpulan data nantinya. 

3.1.3 Menentukan Data yang Diperlukan 

Pada tahap ini yaitu menentukan kriteria-kriteria yang diperlukan dalam 

melaksanakan penelitian. Kegiatan ini dimulai dengan mencari literatur terkait 

dan mendiskusikan perihal tersebut dengan Dosen Pembimbing TA. Kemudian 

menemui dosen yang paham dalam bidang psikologi Mahasiswa yaitu  Dosen 

Psikologi Pendidikan UIN SUSKA Riau untuk meminimalisir terjadinya 

kesalahan sehingga penelitian dapat berjalan sesuai dengan yang telah 

direncanakan dan mendapatkan hasil yang diinginkan. 

3.1.4 Studi Pustaka 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memahami konsep penelitian dari jurnal 

maupun buku sebagai pendukung dalam melaksanakan penelitian. Terlebih 

dahulu sebaiknya memahami permasalahan yang diangkat untuk dijadikan 

masalah utama, kemudian memahami seberapa penting kelulusan tepat waktu 
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Mahasiswa bagi Program Studi Sistem Informasi. Setelah itu memahami konsep 

data mining dan menentukan serta memahami metode yang sesuai sebagai 

langkah untuk melakukan  penyelesaian dari permasalahan yang telah disepakati. 

3.1.5 Identifikasi Masalah 

Setelah semuanya telah direncanakan dan telah disepakati, maka mulai 

dilakukan identifikasi masalah berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di 

lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara di lapangan. 

3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Kegiatan ini mendeskripsikan bagaimana mencari referensi terkait dengan 

penelitian, melakukan observasi di lapangan, melakukan wawancara, dan 

melakukan studi pustaka. 

3.2.1 Literatur 

Pada kegiatan ini yaitu mencari referensi terkait kriteria-kriteria yang 

menghambat kelulusan tepat waktu Mahasiswa berdasarkan faktor yang telah 

disebutkan oleh Pakar sehingga kriteria tersebut akan menjadi kriteria data yang 

mempengaruhi keterlambatan kelulusan Mahasiswa. Pada tahap ini juga mencari 

referensi-referensi terkait pada penelitian yang sama dengan studi kasus yang 

berbeda dan mempelajari penelitian pada metode yang sama untuk diterapkan 

pada penelitian yang akan digunakan.  

3.2.2 Observasi 

Kegiatan ini yaitu melihat keadaan yang terjadi pada Mahasiswa Program 

Studi Sistem Informasi. Dari hasil observasi pada Mahasiswa, didapatkan 

beberapa faktor yang menghambat kelulusan tepat waktu Mahasiswa yaitu faktor 

Prokrastinasi, Kepercayaan Diri dan Kedisiplinan. Hal tersebut juga telah 

disebutkan oleh Bapak Wakil Dekan I Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA 

Riau sebagai Pakar I dan Dosen Psikologi Pendidikan UIN SUSKA Riau sebagai 

Pakar II dan validasi kriteria yang mempengaruhi keterlambatan kelulusan 

Mahasiswa pada penelitian ini. Faktor-faktor tersebut akan menjadi bagian dari 

kriteria yang mempengaruhi kelulusan tepat waktu Mahasiswa. Data yang 

dikumpulkan nantinya akan diolah menggunakan proses data mining dan ANN. 
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3.2.3 Wawancara 

Kegiatan ini yaitu melakukan wawancara kepada pihak terkait seperti 

pihak yang memahami kondisi Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi dan 

Mahasiswa Sistem Informasi itu sendiri. Pertama, wawancara dilakukan kepada 

Ketua Program Studi Sistem Informasi yaitu Bapak Syaifullah, SE, M.Sc. Bentuk 

pertanyaan wawancara yang dilakukan kepada Ketua Program Studi Sistem 

Informasi adalah bentuk pertanyaan terbuka. Hasil wawancara yang dilakukan 

terhadap Bapak Syaifullah (2017) mengatakan bahwa terdapat tiga hal yang bisa 

mempengaruhi kelulusan tepat waktu Mahasiswa yaitu: (1) Mahasiswa, (2) 

Dosen, (3) Administrasi Mahasiswa, dan (4) Infrastruktur Kampus.  

Kedua, wawancara dilakukan kepada Wakil Dekan I yaitu Bapak Dr. 

Teddy Purnamirza, ST., M.Eng yang dalam penelitian ini menjadi Pakar I yang 

memahami kondisi akademik dan Mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi. 

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Teddy (2017) mengatakan 

bahwa terdapat tiga hal yang dapat mempengaruhi kelulusan tepat waktu 

Mahasiswa yaitu: (1) Mahasiswa, (2) Dosen, dan (3) Pembinaan Jurusan.   

Ketiga, wawancara dilakukan kepada Wakil Dekan III yaitu Ibu Dr. 

Okfalisa, ST., M.Sc. Hasil wawancara yang dilakukan kepada buk Okfalisa 

(2017) mengatakan bahwa terdapat tiga hal yang mempengaruhi kelulusan tepat 

waktu Mahasiswa yaitu: (1) Mahasiswa, (2) Prosedur Program Studi, dan (3) 

Tingginya ekspektasi dosen terhadap Mahasiswa. 

Keempat, wawancara dilakukan kepada Dosen Psikologi Pendidikan UIN 

SUSKA Riau yaitu Desma Husni, M.A. yang dalam penelitian ini menjadi Pakar 

II yang memahami kondisi kebiasaan tingkah laku Mahasiswa dan memvalidasi 

kriteria yang disebutkan oleh Pakar Satu. Hasil wawancara yang dilakukan kepada 

ibu Desma (2017) mengatakan bahwa terdapat dua hal yang mempengaruhi 

ketepatan waktu lulus Mahasiswa yaitu: (1) Mahasiswa dan (2) Akademik. Untuk 

melihat hasil wawancara lebih jelasnya maka dapat dilihat pada Lampiran A. 

Dari hasil wawancara tersebut maka dalam penelitian ini akan difokuskan 

untuk meneliti Mahasiswa sebagai salah satu subject yang berpengaruh terhadap 

kelulusan. 
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3.2.4 Studi Pustaka 

Kegiatan ini yaitu mempelajari dan mencari informasi baru dari referensi-

referensi terkait dengan faktor yang mempengaruhi waktu kelulusan Mahasiswa. 

Dari studi pustaka ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan 

Mahasiswa yaitu IPK, Total SKS, dan Jumlah Mata Kuliah Mengulang. Pakar 

juga menyebutkan bahwa Ambil Mata Kuliah Semester 7, Prokrastinasi, 

Kepercayaan Diri dan Disiplin juga mempengaruhi waktu kelulusan Mahasiswa 

sehingga faktor-faktor tersebut diperlukan sebagai kriteria pendukung yang akan 

diolah nantinya. 

3.3 Tahap Preprocessing Data 

Tahap ini meliputi proses pengolahan data menggunakan metode yang 

telah ditentukan yaitu metode AHP, K-Means Clustering, dan BPNN. Adapun 

tahap  preprocessing data dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

3.3.1 Knowledge Discovery Database (KDD) 

Pada penelitian ini proses KDD yang digunakan yaitu: 

a. Preprocessing/Cleaning 

Kegiatan ini seperti membuang duplikasi data, memeriksa data yang 

inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. 

b. Transformation/Transformasi 

Melakukan perubahan data menjadi angka (transformasi) pada data yang 

dipilih sehingga data tersebut sesuai dan dapat digunakan untuk proses 

data mining. 

c. Normalisasi 

Kegiatan ini yaitu menghilangkan data-data missing value, redundan dan 

pecilan menggunakan rumus min max Normalization pada Persamaan 2.6. 
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Gambar 3.2 Tahapan Preprocessing Data 

3.3.2 Analisis Pengkelasan Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Tahapan pengkelasan menggunakan AHP dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Aliran Tahapan AHP 

(Sumber: Soni, 2015) 
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Dari 7 kriteria yang menjadi atribut berpengaruh dalam waktu kelulusan  

Mahasiswa, maka akan ditentukan kiteria yang paling berprioritas menggunakan 

AHP. Nilai dari kriteria ditentukan bedasarkan skala perbandingan Saaty dan nilai 

dari kriteria didapat dari hasil kuisioner yang diberikan kepada Pakar yang 

memahami masalah terkait dengan Mahasiswa. Skala nilai yang diberikan oleh 

Pakar dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

3.3.3 Pembagian Data dengan K-Means Clustering 

K-Means Clustering digunakan dalam penelitian ini untuk membagi data 

training dan data testing. Hal ini bertujuan untuk membagi data dengan 

penyebaran data yang  seimbang. Adapun tahapan menggunakan K-Means 

Clustering dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Aliran Tahapan K-MeansClustering 

(Sumber: Rahmani dkk, 2014) 

Untuk pembagian data, pertama data di cluster menjadi tiga bagian. Setiap 

data pada masing-masing cluster diambil 70% sebagai data training dan 30% 

sebagai data testing. Kemudian digabungkan menjadi satu pada masing-masing 
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bagian. Adapun pembagian data menggunakan K-Means Clustering dapat dilihat 

pada Gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Pembagian Data dengan K-Means Clustering pada Penelitian ini 

3.3.4 Analisis Permodelan dan Pendekatan dengan BPNN 

Tahapan permodelan dan pendekatan dengan BPNN dapat dilihat pada 

Gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Aliran Tahapan BPNN 

(Sumber: Kumar dan Bhatia, 2013) 

Model estimasi dibuat menggunakan metode neural network algoritma 

BPNN dengan tools yang digunakan yaitu Matlab R2016a. Input dari BPNN 

adalah kriteria yang menjadi atribut data Mahasiswa yaitu (1) IPK, (2) Total SKS, 

(3) Ambil Mata Kuliah TA Semester 7, (4) Jumlah Mata Kuliah Mengulang, (5) 
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Prokrastinasi, (6) Kepercayaan diri, dan (7) Disiplin. Sedangkan output dari 

BPNN adalah Kemungkinan Tepat Waktu (KTW) atau Tepat Waktu (TW). 

3.3.5 Analisis Simulasi Parameter Neural Network 

Parameter-parameter yang digunakan pada proses perhitungan BPNN 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Parameter BPNN 

No Parameter Nilai 

1. Learning Rate ( ) 
0,01, 0,025, 0,05, 0,075, 0,1, 0,125, 0,15, 0,175, 

0,2, 0,225, 0,25, 0,275, 0,3, 0,325, 0,35 

2. Jumlah node dalam Hidden layer 2 

3. Jumlah node dalam Input Layer 7 

4. Jumlah node dalam Output Layer 1 

5. Fungsi Aktivasi Sigmoid 

6. Jumlah Iterasi 1.000 

7. Error Maksimal 0,001 

 

Jumlah hidden layer yang digunakan satu buah node adalah dua hidden 

layer. Hal ini dilakukan agar model yang dihasilkan memiliki kompleksitas yang 

rendah tetapi memiliki akurasi yang tinggi. Dari penjelasan tersebut maka 

arsitektur BPNN dari kelulusan Mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 Arsitektur BPNN 

Keterangan Gambar 3.7. 

X = Input 

Y = Output 

Z = Hidden Layer 
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V = Bobot Input ke Hidden Layer 

W = Bobot Input ke Output Layer 

b  = Bias 

 

3.3.6 Validasi dan Permodelan Terbaik 

Dari hasil perhitungan menggunakan BPNN, maka akan dilakukan 

validasi dengan 15 percobaan learning rate yang telah ditentukan. Dalam validasi 

dilakukan pengukuran rata-rata performa model menggunakan Root Mean Square 

Error (RMSE) yang dapat dilihat pada Persamaan 2.21. Percobaan dalam 

penelitian ini untuk menemukan bobot terbaik menggunakan tools Matlab 2016a. 

Setelah dilakukan perhitungan, kemudian pilih  satu learning rate dengan RMSE 

paling terkecil. Bobot yang diperoleh dari hasil percobaan akan menjadi bobot 

yang diimplementasikan kedalam sistem. 

3.4 Implementasi dan Pengujian 

Implementasi dan pengujian adalah proses penerapan dan proses pengujian 

sistem berdasarkan hasil analisa dan perancangan yang telah ditentukan 

sebelumnya dalam suatu bahasa pemograman tertentu. 

3.4.1 Penerapan Model Terbaik dengan Hypertext Preprocessor (PHP) 

Setelah model terbaik didapat, maka dilakukan pembuatan sistem berbasis 

PHP. Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam membangun aplikasi ini yaitu 

tahap kebutuhan aplikasi, desain aplikasi dan implementasi. 

1. Analisis Kebutuhan  Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa kebutuhan terhadap sistem yang 

dibangun. Tahap ini juga melakukan perencanaan terhadap alur kerja 

sistem yang dibangun. Sistem ini dibangun menggunakan metode Object 

Oriented Analytical Design (OOAD) dan menggunakan tools Unidfined 

Modelling Language (UML) untuk mendokumentasikan hasil perancangan 

alur sistem. Pada UML, digunakanlah Use Case Diagram,  dan  Activity 

Diagram. 
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2. Desain Sistem 

Pada tahap ini dilakukan desain sistem dengan mengacu pada aspek-aspek 

Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) seperti warna, tombol, tata letak, 

dan lain sebagainya. Dalam merancang interface menggunakan tools   

Microsoft Visio 2010. 

3. Implementasi ke Program Code 

Dalam tahap ini, bahasa pemograman yang digunakan adalah PHP dengan 

database Mysql. 

 

3.4.2 Pengujian Blackbox 

Pada tahap ini dilakukan pengujian website estimasi kelulusan Mahasiswa 

dengan melakukan pengujian yaitu blackbox. Blackbox digunakan untuk menguji 

apakah fitur-fitur dalam sistem telah berjalan sesuai fungsinya. 


