
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan Tugas Akhir

ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.

METODOLOGI PENELITIAN
TAHAPAN KEGIATAN HASIL

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian

Tahap 1.
Perencanaan

1. Identifikasi permasalahan
2. Menentukan tujuan penelitian
3. Menentukan data yang diperlukan.
4. Studi Pustaka

Tahap 3
Prepocessing

5. Studi Literatur
6. Wawancara
7. Kuesioner

Tahap 4
Pengolahan

Data dan
Analisis Data

11. Clustering menggunakan Fuzzy C-
Mean dan Association rule
mnenggunakan Apriori.

12. Analisis Pemodelan dan
Pendekatan dengan Fuzzy C-
Mean dan Association Rule.

Data Penelitian

Proposal
Penelitian

Tahap 5
Dokumentasi

Menyusun Laporan Akhir Laporan Akhir
Hasil  Analisis
Clustering Data

MULAI

Selesai

Tahap 2
Pengumpulan

Data

Knowledge Discovery Database
(KDD)
8. Cleaning
9. Transformasi
10. Normaliasi

Hasil Data
Analisis

Data Siap diolah



17

3.1 Tahap Perencanaan Penelitian

Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat akan

melakukan penelitian, data yang direncanakan adalah:

1. Identifikasi Masalah

Kegiatan ini mendeskripsikan permasalahan sebagai latar belakang

penelitian yang akan diselesaikan. Permasalahan dalam penelitian berasal

dari situasi dan kondisi yang terjadi di perusahaan layanan provider untuk

menarik penggunanya dalam lingkup mahasiswa UIN Suska dan masalah

tersebut dijelaskan untuk dilaksanakannya penelitian yang akan

diimplementasikan sebagai sistem pendukung keputusan bagi perusahaan

layanan provider.

2. Menentukan Tujuan Penelitian

Kegiatan ini menjelaskan tentang tujuan dari permasalahan yang

diangkat sehingga hasil dari penelitian dapat bermanfaat bagi perusahaan

layanan provider. Untuk menentukan tujuan, terlebih dahulu memahami

pentingnya merebut pasar atau merebut konsumen bagi perusahaan

layanan provider sehingga tidak terjadinya kesalahan dalam penelitian dan

pengumpulan data nantinya.

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 tugas akhir. Kemudian menemui pihak perusahaan layanan

provider untuk meminimalisir terjadinya kesalahan sehingga penelitian

dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan mendapatkan

hasil yang diinginkan.

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 merebut
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pasar dan melihat kebiasaan konsumen bagi perusahaan layanan provider .

Setelah itu memahami konsep data mining dan menentukan serta

memahami metode yang sesuai sebagai langkah untuk melakukan

penyelesaian dari permasalahan yang telah disepakati.

3.2 Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data yang akan digunakan

dalam penelitian ini. Tahap dari pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Literatur

Pada kegiatan ini yaitu mencari referensi terkait kriteria-kriteria yang

dapat membantu perusahaan provider dalam menentukan konsumen yang

potensial berdasarkan faktor yang telah disebutkan oleh pakar. 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.

2. Wawancara

Kegiatan wawancara dilakukan kepada pihak perusahaan layanan

provider tentang kriteria-kriteria apa saja yang dibutuhkan untuk membuat

kuesioner penelitian.

3. Kuesioner

Dalam pengumpulan data, peneliti mangambil data kuisioner dari

Mahasiswa S1 aktif UIN Suska Riau secara random. Alur pengumpulan

data kuisioner yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, Penyebaran

kuisioner dilakukan secara online pada mahasiswa aktif yang

menggunakan kartu perdana.

4. Studi Pustaka

Kegiatan ini yaitu mempelajari dan mencari informasi baru dari

referensi-referensi terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan.
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3.3 Tahap Prepocessing

Pada tahap ini akan dilakukan prepocessing data yang akan digunakan

dalam penelitian ini. Tahap dari prepocessing data yaitu Knowledge Discovery

Database (KDD). Pada penelitian ini proses KDD yang digunakan yaitu:

1. Cleaning

Kegiatan ini seperti membuang duplikasi data, memeriksa data yang

inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data.

2. Transformasi

Melakukan perubahan data menjadi angka (transformasi) pada data

yang dipilih sehingga data tersebut sesuai dan dapat digunakan untuk

proses data mining.

3. Normalisasi

Kegiatan ini yaitu menghilangkan data-data missing value, redundan

dan pecilan menggunakan rumus Min Max Normalization seperti rumus

pada persamaan 2.1.

3.4 Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Clustering menggunakan FCM dan Association Rule Menggunakan

Apriori

Setelah tahapan preprocessing data dilakukan maka selanjutnya di

lakukan clustering dengan menggunakan metode FCM dan Association

rule.

2. Analisis Pemodelan dan Pendekatan dengan FCM dan Association

Rule

Setelah dilakukan clustering menggunakan FCM  dan mencari pola

hubungan data dengan menggunakan metode Apriori maka menghasilkan

sebuah informasi yang dapat dilakukan analisis data dan digunakan untuk

mengambil keputusan yang tepat digunakan kedepannya.
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3.5 Dokumentasi

Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan pada Tugas Akhir

ini. Mulai dari proses pendahuluan, perencanaan, pengumpulan data, analisa dan

hasil. Hasil dari dokumentasi ini adalah laporan Tugas Akhir, dan hasil dari

laporan Tugas Akhir akan di persentasikan.


