
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Bab III dalam penelitian ini menjelaskan tentang metode penelitian yang 

penulis gunakan yaitu studi lapagan. Metode studi lapagan yaitu metode 

pengumpulan data degan cara pemgambilan data jumlah pendaftaran mahasiswa 

yang telah terintegrasi pada tahun 2015 di STIKES Hang Tuah Pekanbaru, 

kemudian melakukan prediksi data dengan metode Bayesian Cassification. 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari data 

pendaftaran mahasiswa baru di STIKES Hang Tuah Pekanbaru Tahun 

ajaran 2015/2016.   

b. Sumber Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari STIKES Hang Tuah Pekanbaru. 

3.2  Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode Algoritma Bayesian Classification.  

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang akan penulis lakukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengambilan data . 

Data  diambil atau didapat di STIKES Hang Tuah Pekanbaru yaitu data 

pendaftaran mahasiswa baru Tahun 2015/2016. 

2. Pengelompokan data. 

Setelah data didapat, selanjutnya dikelompokan berdasarkan masing-masing 

atribut yang terdiri dari gelombang, jurusan, kota dan jenjang. 

3. Hitung 𝑃(𝐻𝑖)  prior probability untuk setiap class. 
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Untuk peluang 𝑃(𝐻 = ”𝑌𝑒𝑠”)  hitung semua data mahasiswa yang 

melakukan heregistrasi kemudian dibagi seluruh jumlah data. 

Untuk peluang 𝑃(𝐻 = ”𝑁𝑜”)  hitung semua data mahasiswa yang tidak 

melakukan heregistrasi kemudian dibagi seluruh jumlah data. 

4. Hitung 𝑃(𝑋│𝐻𝑖) untuk setiap class atribut. 

Untuk peluang 𝑃(𝑋|𝐻𝑖 = "𝑌𝑒𝑠")  hitung data untuk setiap 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 atribut 

yang melakukan heregistrasi dibagi jumlah data yang melakukan 

heregistrasi. 

Untuk peluang 𝑃(𝑋│𝐻𝑖 = "𝑁𝑜")  hitung data untuk setiap 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 atribut 

yang tidak melakukan heregistrasi dibagi jumlah data yang tidak melakukan 

heregistrasi. 

5.  Kalikan hasil 𝑃(𝑋│𝐻 = "𝑌𝑒𝑠") untuk setiap class atribut dengan 𝑃(𝐻 =

”𝑌𝑒𝑠”)  .  

kalikan P(X|H = "No") untuk setiap class atribut dengan 𝑃(𝐻 = ”𝑁𝑜”) .  

6. Kesimpulan 

Jika Untuk 𝑃(𝐻│𝑋 = "𝑌𝑒𝑠")  >   𝑃(𝐻│𝑋 = "𝑁𝑜") maka mahasiswa 

tersebut melakukan heregistrasi. 

Jika Untuk 𝑃(𝐻│𝑋 = "𝑌𝑒𝑠")  <   𝑃(𝐻│𝑋 = "𝑁𝑜") maka mahasiswa 

tersebut tidak melakukan heregistrasi. 
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Berikut ini flowcart  metodologi penelitian yang disajikan pada Gambar 3.1 

yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

          

    Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 
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