
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Proses Alur Penelitian

Berikut ini akan membahas tetang metodologi penelitian yang dilakukan

dalam penyusunan Tugas Akhir yang dibuat. Adapun langkah-langkah yang

ditempuh dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:
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Berikut ini adalah penjelasan langkah-langkah metodologi penelitian tugas

akhir.

3.2 Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat akan

melakukan penelitian, data yang direncanakan adalah:

1. Perumusan Masalah

Mengamati dan mencari permasalahan yang terjadi pada proses public

jurnal internasional yang terindeks Scopus

2. Penentuan Tujuan

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas kerangka tentang apa saja

yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah

melakukan cluster berdasarkan data jurnal terindeks Scopus yang telah di

keluarkan sehingga dapat diketahui persentase kemunculan pada sebuah

cluster jurnal yang masih terindeks active pada jurnal Scopus yang

didasarkan dari hasil perbandingan cluster.

3. Studi Pustaka

Bertujuan untuk mengetahui teori-teori apa yang akan digunakan untuk

menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, serta mendapatkan dasar-

dasar referensi yang kuat bagi peneliti untuk menganalisa metode SOM

pada pemetaan jurnal internasional yang terindeks Scopus. Referensi yang

digunakan berupa jurnal Nasional dan jurnal Internasional, buku dan

website resmi dari Scopus itu sendiri.

3.3 Tahap Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, data yang digunakan berupa data sekunder.

Peneliti memperoleh data dari website resmi jurnal internasional yang terindeks

Scopus yaitu www.elsevier.com. Berdasarkan jumlah jurnal yang telah di submit

dari seluruh Negara sampai Oktober 2016 yang berjumlah 33.825 data Scopus

Source List dan 100 data Scopus Discontinued Sources List dari jurnal yang tidak

dilanjutkan publikasinya oleh indeks Scopus.
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3.4 Tahap Hasil

Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah tahap hasil. Adapun

kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah:

3.4.1 Prepocessing
Pada kegiatan ini data yang telah terkumpul akan diproses sesuai dengan

tahapan dalam data mining yaitu:

1. Cleaning

Cleaning dilakukan untuk membersihkan data. Proses cleaning mencakup

antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten,

dan memperbaiki kesalahan pada data. Dilakukan proses enrichment, yaitu

proses “memperkaya” data yang sudah ada dengan data atau informasi lain

(eksternal). Dalam penelitian ini dilakukan penghapusan data jika salah

satu atribut kosong dan menghilangkan data karena ada noice, contohnya

data yang kosong pada record data.

2. Transformasi

Merupakan proses transformasi pada data yang telah di pilih, sehingga

data tersebut sesuai untuk proses data mining. Dalam penelitian ini atribut

di ubah dari variable menjadi angka numerik, yaitu pada atribut Country

akan memisahkan negara pada record ke dalam bentuk benua. Tahap ini

juga dilakukan perubahan hasil tersebut kedalam bentuk angka dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Asia bernilai 1.

b. Amerika bernilai 2.

c. Eropa bernilai 3.

d. Afrika bernilai 4.

e. Australia bernilai 5.

3. Data mining

Pemilihan tugas data mining, pemilihan goal dari proses KDD dan

pemilihan algoritma data mining untuk pencarian. Dalam penelitian ini

menggunakan metode clustering dengan algoritmanya Self Organizing

Maps (SOM).
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3.4.2 Simulasi Percobaan Clustering
Pada penelitian ini, ada beberapa tahapan yang akan dilalui seperti pada

gambar alur simulasi percobaan clustering menggunkan SOM berikut.

Gambar 3.2. Flowchart Alur Kerja Penelitian
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3.4.3 Percobaan Kombinasi Algoritma SOM
Kegiatan ini merupakan analisa semua data yang telah didapat melalui

website data sekunder. Setelah tahapan pengolahan data awal dilakukan maka

selanjutnya dilakukan clustering dengan kombinasi beberapa cluster dengan

beberapa learning rate menggunakan metode SOM, sehingga menghasilkan

cluster terbaik dengan learning rate terbaik.
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Gambar 3.3 Flowchart Algoritma SOM
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3.4.4 Anlisis Hasil Cluster
1. Hasil dari percobaan clustering

Berdasarkan pada gambar 3.1 di atas, pada penelitian ini akan di lakukan 2

percobaan clustering menggunkan SOM. Percobaan pertama

menggunakan data jurnal yang masih terindeks Scopus yang ada di Scopus

Source List sedangkan pada percobaan ke dua menggunkan data jurnal

yang tidak dilanjutkan publikasinya oleh indeks Scopus atau bisa disebut

Scopus Discontinued Sources List. Setelah mendapatkan hasil cluster pada

tiap percobaan, selanjutnya dilakukan analisa pada hasil cluster untuk

menemukan pola pada data jurnal terindeks Scopus sehingga dapat

diketahui data jurnal yang kemungkinan tidak dilanjutkan publikasinya

dari indeks Scopus.

2. Hasil dari kombinasi Algortitma SOM

Gambar 3.4. Grafik Hasil Kombinasi Algoritma SOM

Dari hasil grafik percobaan kombinasi algoritma SOM menggunakan

beberapa cluster dengan beberapa learning rate akan didapatkan hasil kombinasi

cluster terbaik dengan learning rate terbaik. Mulai dari percobaan pertama dengan

2, 3, 4, 5 dan 6 cluster menggunakan learning rate 0,6 akan didapatkan cluster

terbaik menurut validasi IDB, dilanjutkan percobaan ke dua menggunakan

learning rate 0,2 dan percobaan ketiga dengan learning rate 0,1, sehingga di

setiap percobaan akan didapatkan hasil cluster terbaik. Selanjutnya cluster terbaik
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di setiap percobaan akan di bandingkan lagi nilai validasi IDB nya sehingga hasil

akir akan di dapatakan cluster yang homogen dengan learning rate terbaik.

3.5 Tahap Validasi dan Hasil

Setelah data telah tercluster maka selanjutnya dilakukan uji validasi

dengan menggunakan IDB. Nilai IDB yang paling homogen adalah nilia IDB

yang paling kecil.

Gambar 3.5. Flowchart IDB

3.6 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 dipersentasikan.


