
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas metodologi pengerjaan penelitian ini. Hal ini bertujuan 

supaya penelitian dilakukan dengan baik dan tersistematis. Sehingga hasil dari 

penelitian tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Adapun susunan dari 

metodologi penelitian ini di jelaskan pada Gambar 3.1 berikut: 
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3.1 Perumusan Masalah 

Pada penelitian ini telah dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah 

melihat hubungan antara data induk mahasiswa dengan data kelulusan 

menggunakan algoritma ECLAT.  

3.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah mencari informasi dari buku, artikel, internet dan 

berbagai media informasi lainnya. Hal ini bertujuan untuk menemukan teori-teori 

yang dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan pendukung penelitian ini. 

3.3 Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data induk mahasiswa 

pada tahun 2010 dan data kelulusan (data mahasiswa yang telah dinyatakan lulus 

dari bulan Juni 2014 hingga Agustus 2016). Semua data yang dikumpulkan adalah 

data mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang bersumber dari Bagian 

Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2017. Semua data mahasiswa 

yang digunakan dalam format (*xlsx) sebanyak 328 data. 

3.4 Analisa 

Analisa merupakan tahap mengkaji serta menjabarkan permasalahan 

penelitian secara sistematis. Pada tahap ini dianalisa proses serta data atau 

informasi apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian disusun 

langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tahap analisa 

berguna untuk meminimalisir kegagalan yang akan terjadi sehingga tujuan dari 

penelitian tercapai. Langkah-langkah yang dilakukan pada analisa akan dijabarkan 

seperti berikut ini. 

3.4.1 Analisa Kebutuhan Data 

Ada dua data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data induk 

mahasiswa dan data kelulusan. Data induk mahasiswa adalah data mengenai 

identitas pribadi mahasiswa. Atribut dari data induk mahasiswa terdiri dari NIM, 

nama, jenis kelamin, jalur masuk, jenjang pendidikan, fakultas, program studi, 

jenis sekolah, dan nama sekolah asal. Kemudian yang kedua adalah data kelulusan 

mahasiswa. Data kelulusan merupakan data pribadi mahasiswa serta data 
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mengenai informasi kelulusan. Adapun atribut dari data kelulusan terdiri dari 

NIM, nama, nama sekolah asal, IPK, jumlah semester, fakultas, program studi, 

dan periode wisuda. 

3.4.2 Analisa Proses Knowledge Discovery Database  

Adapun analisa yang dilakukan akan mengikuti proses KDD seperti 

berikut ini: 

3.4.2.1 Selection  

Pada proses ini diseleksi atribut-atribut yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. Dari data induk mahasiswa diseleksi atribut jalur masuk, jenis 

sekolah asal, jenis kelamin, program studi dan dari data kelulusan diseleksi atribut 

IPK dan jumlah semester.  

3.4.2.2 Preprocessing   

Data yang sudah diseleksi selanjutnya dilakukan pembersihan data 

(cleaning data) dan integrasi data (integration data). Cleaning dilakukan untuk 

menghapus data yang memiliki field kosong, memiliki typography (kesalahan 

cetak atau penulisan) dan mencegah dari data redundan (data bernilai sama). 

Sedangkan integration adalah proses penggabungan atribut jika data sebelumnya 

terpisah-pisah kemudian dimasukan ke sebuah basis data baru. 

3.4.2.3 Transformation  

Prestasi akademik seseorang bisa dilihat dari jumlah nilainya ketika telah 

lulus. Jumlah nilai tersebut diakumulasikan yang kemudian disebut IPK (Indeks 

Prestasi Kumulatif). Jika menggunakan penyebaran data IPK yang memiliki 

interval antara 0 hingga 4 maka akan banyak sekali kategori yang terbentuk. 

Sehingga pada tahap ini dilakukanlah normalisasi data dengan cara membagi data 

IPK menjadi 3 kategori. Dimana terdiri dari kategori rendah, sedang dan tinggi. 

Kemudian untuk menormalisasi data IPK penulis menggunakan rumus 

permodelan data logika fuzzy. 

Selain IPK, atribut lain yang dinormalisasi adalah jumlah semester. 

Jumlah semester dinormalisasi menjadi 2 kategori yaitu sesuai jadwal (jika jumlah 
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semester sama atau kurang dari 8 semester) dan tidak sesuai jadwal (jika jumlah 

semester besar dari 8 semester).  

3.4.2.4 Data Mining 

Proses data mining adalah menemukan informasi yang tersimpan dari 

database. Pada penelitian ini proses data mining yaitu menerapkan algoritma 

ECLAT untuk menemukan pola asosiasi dari data induk mahasiswa berdasarkan 

atribut-atribut yang telah diseleksi.  

3.4.2.5 Evaluation 

Tahap ini mengidentifikasi aturan asosiasi yang didapat untuk dijadikan 

informasi. Kemudian informasi yang didapatkan akan direpresentasikan ke dalam 

bentuk yang mudah dipahami seperti grafik, tabel, atau deskripsi. 

3.4.3 Analisa Fungsional Aplikasi 

Tahap ini menganalisis fungsional aplikasi menggunakan use case 

diagram dan use case spesification. 

3.4.4 Analisa Data Aplikasi 

Tahap ini menganalisis data yang diperlukan pada aplikasi dengan 

menggunakan context diagram, data flow diagram dan entity relation diagram. 

3.5 Perancangan 

Perancangan merupakan tahapan merancang semua kebutuhan aplikasi 

mulai dari perancangan database, perancangan struktur menu, perancangan 

prosedural dan perancangan tampilan aplikasi (interface). 

3.6 Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan implementasi terhadap hasil analisa dan 

perancangan yang telah dilakukan sebelumnya. Implementasi yang dimaksud 

adalah pembuatan aplikasi menggunakan bahasa pemograman PHP.  
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3.7 Pengujian 

Proses pengujian pada penelitian ini dilakukan seperti berikut: 

1. Pengujian aplikasi untuk menguji apakah aplikasi telah berjalan sesuai 

yang diharapkan menggunakan metode blackbox testing. 

2. Pengujian validasi hasil penelitian ini dengan cara membandingkan hasil 

yang didapat oleh aplikasi yang dibangun dengan salah satu aplikasi data 

mining yang telah ada yaitu bernama SPMF (Sequencial Pattern Mining 

Framework) dengan menggunakan data yang sama. 

3.8 Kesimpulan Dan Saran 

Pada tahap ini dilakukan penarikan sebuah kesimpulan terhadap penelitian 

ini. Kemudian terdapat juga beberapa hal yang menjadi saran untuk penelitian-

penelitian selanjutnya.  


