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BAB III

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 pada Gambar 3.1 dibawah ini:

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 dan Studi Pustaka

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.

Di mana pada tahapan ini juga, 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.

3.2 Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan

objek yang dikaji. Data yang dikumpulkan dalam tahap ini bersumber dari

wawancara, observasi dan studi pustaka yang dilakukan penulis.

3.2.1 Wawancara

Wawancara memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi yang

dibutuhkan dalam merancang dan membangun aplikasi data mining dengan metode

Modified k-Nearest Neighbor untuk menentukan klasifikasi posisi pemain basket.

Wawancara telah dilakukan dengan pelatih basket bersertifikasi juga KABAG Eo

Riau Pos, dalam agenda wawancara penulis mengajukan pertanyaan – pertanyaan

yang berhubungan dengan Basket juga masalah yang terjadi DBL Riau Series.
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3.2.2 Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pemahaman serta

mencatat hal-hal penting dan mengumpulkan data-data mengenai bola basket

dengan tujuan untuk mendapatkan infomasi yang dibutuhkan.

3.3 Analisa dan Perancangan

Analisa sistem merupakan suatu proses pemahaman persoalan sebelum

mengambil tindakan atau keputusan, sementara untuk desain akan dilakukan

setelah tahap analisa diselesaikan dimana didalamnya memuat rincian sistem dari

hasil analisa.

3.3.1 Analisa

Setelah mendapatkan informasi melalui studi pustaka atau literatur dan

mengumpulkan data penelitian, selanjutnya dilakukan tahapan analisa sehingga

akan dapat diketahui tentang gambaran yang jelas mengenai penelitian yang

dilakukan. Analisa dilakukan terhadap data-data yang telah diperoleh dan diproses

menggunakan metode Modified k-Nearest Neighbor (MkNN). Adapun rincian

analisanya sebagai berikut:

A. Analisa Kebutuhan Data

1. Tahapan ini merupakan tahapan menganalisa data penelitian yang telah

dikumpulkan dan akan diolah menggunakan metode Modified k-Nearest

Neighbors (Mk-NN). Adapun data yang digunakan adalah data game

NBALive

2. Jumlah data 1.500 record dimana tiap posisi memiliki jumlah data yang sama

300 record dengan 8 attribut diantaranya nama pemain, posisi pemain, speed,

3 point, defense, passing, shooting, dibbling.

B. Analisa klasifikasi MkNN

Tahap ini merupakan tahapan analisa dan perancangan model klasifikasi yang

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

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 rangking pemain, tinggi pemain, berat

badan pemain.

2. Data Preprosessing

Pada tahap ini dilakuakan pembersihan data yaitu data yang mengandung

outlier, inkosisten ganda, missing values atau tidak lengkap

3. Data Transformation

Pada tahap selanjutnya adalah transformasi data. Pada tahap ini dilakukan

pengubahan data yang bertipe text menjadi tipe numerik sesuai dengan algoritma

Modified K-Nearset Neighbour.

4. Klasifikasi Modified K-Nearest Neighbor

Pada tahapan ini adalah tahapan yang menerapkan metode dari Data mining

untuk mengolah data yang ada. Metode yang digunakan adalah MK-NN dengan

proses kerja yang telah dijelaskan sebelumnya. Output yang akan dihasilkan adalah

prediksi posisi pemain basket 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
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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 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. Perhitungan Akurasi

Perhitungan akurasi dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi dari hasil

klasifikasi, dengan cara menghitung jumlah record uji yang kelasnya diprediksi

secara tepat. Perhitungan akurasi dilakukan dengan Confusion matrix, yaitu

sebuah tabel yang menyatakan jumlah data uji yang benar diklasifikasikan dan

jumlah data uji yang salah diklasifikasikan.

2. BlackBox

Pengujian perangkat lunak, pengujian yang dilakukan adalah pengujian

BlackBox yaitu dengan menguji apakah perangkat lunak yang dibangun sesuai

dengan rancangan dan keluaran yang diharapkan.
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3. UAT (User Acceptance Test)

Pengujian kontribusi sistem terhadap calon user dengan menggunakan User

Acceptance Test.

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 Modified K-Nearest Neighbor. Tahap ini juga berisikan hal yang disarankan

penulis bagi pembaca untuk melakukan pengembangan terhadap penelitian ini

kedepannya


