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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1    Proses Alur Penelitian 

Adapun tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian Tugas 

Akhir ini dapat dilihat pada gambar 3.1: 
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Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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Berikut ini adalah penjelasan dari setiap tahapan dalam metodologi 

penelitian tugas akhir. 

3.1.1   Tahap Perencanaan 

 Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat akan 

melakukan penelitian, data yang direncanakan adalah: 

1. Perumusan Masalah 

Mengamati dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada 

proses penjurusan siswa di MAN 2 Model Pekanbaru. 

2. Penentuan Tujuan 

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas kerangka tentang apa 

saja yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian 

ini adalah melakukan klasifikasi data siswa MAN 2 Model Pekanbaru 

untuk menetukan jurusan IPA dan IPS, serta membandingkan hasil 

akurasi algoritma K-Nearest Neighbor dan Naive Bayes Classifier. 

3. Studi Pustaka 

Bertujuan untuk mengetahui teori-teori yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, serta mendapatkan 

dasar-dasar referensi yang kuat bagi peneliti untuk menganalisa 

penerapan metode K-NN dan NBC pada  proses penjurusan siswa 

MAN 2 Model Pekanbaru. 

4. Penentuan Data 

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rekapitulasi 

peminatan penjurusan siswa MAN 2 Model Pekanbaru tahun ajaran 

2016-2017 sebagai data testing dan tahun ajaran 2013-2014 sebagai 

data training. Selain itu pada data training diambil nilai raport siswa 

SMA tahun ajaran 2013-2014 selama empat semester yang digunakan 

sebagai parameter keberhasilan siswa pada jurusan IPA dan IPS.  
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3.1.2  Tahap Pengumpulan Data 

 Tedapat dua jenis tahapan dalam pengumpulan data yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat melalui wawancara 

langsung dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder merupakan data yang 

telah terdokumentasi. Berikut teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti dalam penelitian ini yaitu:  

1. Studi Literatur 

Studi literatur merupakan dasar teori yang digunakan dalam penelitian 

untuk menyelesaikan permasalahan dan menjadi referensi yang kuat dalam 

melakukan analisa. Referensi yang digunakan berupa jurnal nasional dan 

jurnal internasional, buku, dan website resmi MAN 2 Model Pekanbaru 

2. Wawancara 

Pada tahapan wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan pihak 

yang terkait dengan kasus pada penelitian ini yaitu, Wakil Kurikulum 

Bapak Hermanto S. Pd, M.Pd serta guru BK Bapak Dermawan S. Pd, M. 

Pd., dan Ibu Desrina S. Pd di MAN 2 Model Pekanbaru  

3. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan oleh peneliti secara langsung di MAN 2 

Model Pekanbaru dengan mengamati dan mengidentifikasi proses 

penjurusan siswa. Penjurusan siswa dibagi menjadi dua yaitu IPA dan IPS 

seseuai dengan prosedur yang ada pada kurikulum tahun 2013 meliputi, 

seleksi nilai raport SMP untuk mata pelajaran matematika, IPA, IPS, dan 

bahasa inggris. Selanjutnya seleksi angket peminatan siswa dan seleksi 

hasil ujian materikulasi siswa pada mata pelajaran matematika, fisika, 

bahasa inggris dan ekonomi. 

 

3.1.3  Tahap Analisid dan Hasil 

Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah tahap analisis. Adapun 

kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini, yaitu: 
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1. Analisa Data Mining 

Pada kegiatan ini data yang telah terkumpul akan diproses sesuai 

dengan tahapan dalam data mining yaitu: 

a. Pembersihan (cleaning) data, yaitu menghilangkan kerusakan atau 

cacat pada data, melengkapi data, menghapus data duplikat, data 

kosong dan menghasilkan noise. 

b. Integritas data, yaitu menggabungkan data yang telah bersih 

menjadi sebuah data set. 

c. Seleksi data, yaitu memilih data yang berhubungan dengan analisa 

data mining menggunakan algoritma K-NN dan NBC. Data yang 

terpilih sebagai atribut penentu dalam proses penjurusan siswa 

adalah jenis kelamin, minat, nilai raport SMP (rata-rata IPA, rata-

rata IPS), hasil psikotes (IQ), dan hasil ujian materikulasi 

(matematika, fisika, bahasa inggris, ekonomi). Untuk data training 

diambil data siswa yang telah berhasil dijurusan IPA dan IPS 

berdasarkan parameter keberhasilan yaiu nilai rata-rata raport besar 

sama dengan delapan puluh (≥80) dan grafik nilai siswa yang 

meningkat selama empat semester di sekolah menengah. 

d. Transformasi data, yaitu teknik smoothing menggunakan metode 

binning dengan menerapkan equal widht distance. Dengan cara 

membuat nilai range dari setiap atribut menggunakan konsep equal 

widht yang menghasilkan nilai atribut menjadi kategori rendah, 

sedang, dan tinggi, Setelah itu dilakukasn normalisasi data dengan 

mengubah atribut yang berbentuk variabel menjadi numerik agar 

mempermudah dalam proses perhitungan. 

2. Analisa Algoritma K-Nearest Neighbor dan Naive Bayes Classifier 

Kegiatan ini merupakan analisa semua data yang telah didapat. Data 

yang diolah dengan dua metode K-NN dan NBC nantinya merupakan data 

kuantitatif. Data Kuantitatif adalah data yang berupa angka. Data sekunder 

nantinya akan diklasifikasikan menjadi data traning  dan data testing. 

Sebagai data training adalah siswa MAN 2 Model tahun ajaran 2013-2014 



21 
 

dan data testing adalah siswa MAN 2 Model tahun ajaran 2016-2017. 

Tahapan yang akan dilalui dalam perhitungan K-NN dan NBC dapat 

dilihat pada gambar 3.2: 
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Gambar 3.2 Flowchart Alur Penelitian 
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a. Simulasi Atribut, yaitu melakukan simulasi dengan 

mengkombinasikan atribut dalam proses klasifikasi menggunakan 

algoritma K-NN dan hasil akurasi terbaik dari simulasi yang telah 

dilakukan akan diterapkan pada algoritma NBC. 

b. Validasi dan uji akurasi, yaitu menampilkan hasil akurasi dari 

kedua algoritma yang telah dihitung menggunakan confussion 

matrix dan hasil dari data penjurusan siswa yang telah dimining 

3. Analisa Hasil Akhir  

Hasil dari analisa klasifikasi algoritma K-NN dan NBC adalah 

menghasilkan klasifikasi penjurusan siswa di MAN 2 Model serta 

mendapatkan hasil akurasi terbaik dari kedua algoritma dan menerapkan 

algoritma K-NN ke dalam sebuah sistem penjurusan siswa. 

 

3.1.4 Tahap Dokumentasi 

Melakukan dokumentasi terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan pada 

Tugas Akhir ini mulai dari proses pendahuluan, perencanaan, pengumpulan data 

yang terkait dengan penelitian, serta dokumentasi analisa dan hasil. Hasil dari 

dokumentasi ini adalah laporan Tugas Akhir dan rekomendasi variabel terbaik 

untuk mempermudah proses penjurusan siswa dan hasilnya akan dipresentasikan. 

 


