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METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan acuan dan tahapan yang diterapkan dalam
sebuah penelitian untuk dapat mencapai tujuan penelitian. Metodologi penelitian ini
disusun berdasarkan diagram System Development Life Cycle (SDLC) yang dikem-
bangkan oleh Satzinger dkk. (2010) dengan menerapkan step by step proses yang di-
laksanakan secara berurutan untuk mencapai tahap penyelesaian. Keempat kelom-
pok kegiatan ini adalah perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Metodolo-
gi penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Gambar 3.1. Metodologi penelitian



3.1 Perencanaan
Tahap perencanaan merupakan tahapan awal yang direncanakan sebelum

melakukan penelitian Tugas Akhir, dengan menentukan peminatan terhadap to-
pik yang akan diambil dalam penelitian Tugas Akhir. Dengan memahami berba-
gai sumber seperti: jurnal, skripsi, tesis, buku dan laporan penelitian terdahulu
serta melakukan observasi pada lokasi studi kasus dalam menentukan perumusan
masalah. Hal ini dirangkum dalam bentuk kerangka penelitian Tugas Akhir sehing-
ga dapat menentukan topik dan masalah dalam penelitian Tugas Akhir ini.

3.1.1 Identifikasi Masalah
Tahap ini merupakan tahapan dengan kegiatan adalah penjelasan mengenai

latar belakang masalah dan perumusan tujuan yang akan dicapai pada penelitian
ini, lalu diberi solusi dari permasalahan tersebut. Adapun rumusan masalah yang
ada pada penelitian ini adalah bagaimana menyajikan sebuah sistem berbasis web
dalam menentukan jurusan siswa di SMKN 1 Benai menggunakan metode NBC
berdasarkan atribut yang terpilih menggunakan metode Pearson dan Chi-square.
Identifikasi masalah melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu panitia PPDB
dan melakukan observasi langsung di SMKN 1 Benai.

3.1.2 Penentuan Data
Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rekapitulasi pemi-

natan jurusan siswa SMKN 1 Benai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang
terdiri dari nilai raport Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Teknologi Informasi Ko-
munikasi (TIK), Matematika, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan,
Seni Budaya, (Ilmu Pengetahuan Sosial) IPS, Pendidikan Jasmani (Penjas), dan (Il-
mu Pengetahuan Alam) IPA SMP, dan nilai Ujian Nasional (UN) Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris, Matematika dan IPA Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan minat
siswa. Adapun data peminatan siswa yang digunakan dalam penelitian ini dilihat
dari nilai rata-rata nilai raport SMK selama lima semester yang digunakan sebagai
parameter keberhasilan siswa pada penjurusan TKJ, Akuntasi dan Pemasaran yaitu
nilai untuk mata pelajaran peminatan jurusan diatas delapan puluh.

3.1.3 Penentuan Jadwal Penelitian
Kegiatan yang menyusun perjadwal dari penelitian yang akan dibuat, jad-

wal rinci yang dibuat ini sebagai daftar kegiatan yang dibutuhkan didalam jadwal
tersebut. Menyusun jadwal penelitian yang dimulai dari proses perencanaan sampai
support pada SMKN 1 Benai. Model yang digunakan dalam membuat jadwal kerja
ini adalah Gantt Chart menggunakan alat bantu microsoft excel. Jadwal penelitian
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dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jadwal penelitian

No Fase Jenis Kegiatan Des Jan Mar Apr

Identifikasi Masalah
Penentuan Jadwal1 Fase Perencanaan
Mengatur Jadwal Penelitian
Pengumpulan Informasi
Definisi Kebutuhan Aplikasi
Kebutuhan fungsional aplikasi

2 Fase Analisis

Kebutuhan non fungsional aplikasi
Model klasifikasi NBC
Perancanga basis data
Perancanga ERD
Perancangan struktur menu

3 Fase Perancangan

Perancangan antarmuka pengguna
Implementasi basis data
Pembuatan aplikasi4 Fase Implementasi
Pengujian aplikasi

3.2 Tahap Analisis
Tujuan utama dari kegiatan analisis adalah untuk memahami dan mendoku-

mentasikan semua kebutuhan dan persyaratan dalam proses pengembangan sistem
baru. Adapun yang di analsis adalah analisis sistem yang berjalan dan analisis sis-
tem baru. Analisis pada dasarnya adalah penemuan proses.

3.2.1 Pengumpulan Data
Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap perencanaan. Sete-

lah data ditentukan, maka selanjutnya adalah mengumpulkan data-data tersebut.
Tahapan ini berisi tentang proses dalam pengumpulan data, maupun data sekunder.
Berikut merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam
Tugas Akhir ini yaitu:

1. Studi Literatur
Studi literatur merupakan dasar teori yang digunakan dalam penelitian Tu-
gas Akhir ini untuk menyelesaikan permasalahan dan menjadi referensi
yang kuat dalam melakukan analisis. Adapun beberapa referensi yang di-
gunakan peneliti yaitu berupa jurnal-jurnal nasional maupun jurnal-jurnal
internasional dan serta buku-buku yang terkait dengan topik.

2. Wawancara
Pada tahapan wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan pihak
yang terkait dengan kasus pada penelitian ini yaitu panitia PPDB selaku
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admin yang menjalankan tugas dalam penentuan jurusan siswa baru beserta
bagian kurikulum. Kegiatan wawancara dilakukan di ruangan Tata Usaha
pada tanggal 02 November 2018 di SMKN 1 Benai.

3. Observasi
Kegiatan observasi dilakukan oleh peneliti secara langsung di SMKN 1 Be-
nai dengan mengamati langsung dan mengidentifikasi proses penjurusan
siswa. Penjurusan siswa dibagi menjadi tiga yaitu teknik komputer dan
jaringan (TKJ), akuntasi dan pemasaran sesuai dengan prosedur yang ada
pada kurikulum 2013 meliputi seleksi nilai rapor Sekolah Menengah Perta-
ma (SMP) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matem-
atika, IPA, IPS, Pendidikan Kewarganegaraan, Teknologi informasi dan Ko-
munikasi (TIK), Agama dan Seni Budaya. Nilai Ujian Nasional (UN) SMP
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matemtika, IPA dan minat siswa.

3.2.2 Analisis Kebutuhan Aplikasi
Adapun cara pengumpulan data untuk kebutuhan aplikasi juga melalui

wawancara dengan panitia PPDB untuk mendapatkan data yang digunakan. Data
untuk kebutuhan aplikasi juga membutuhkan wawancara yang tepat agar analis da-
pat meninjau, menganalisis dan struktur informasi yang diperoleh sehingga mereka
dapat mengembangkan pemahaman keseluruhan tentang persyaratan aplikasi.

3.2.2.1 Kebutuhan Fungsional Aplikasi
Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan pada aplikasi yang merupakan

layanan dalam aplikasi yang harus disediakan, serta gambaran proses dari reaksi
sistem terhadap masukan aplikasi dan yang akan dikerjakan oleh aplikasi. Tahap
kebutuhan fungsional menggunakna alur pengembangan dari analisis dan desain
menggunakan Object Oriented Analysis And Design (OOAD) menggunakan Uni-
fied Modelling Language (UML) yaitu Usecase diagram dan class diagram. Ada-
pun alat bantu yang digunakan adalah Astah Community.

3.2.2.2 Kebutuhan Non Fungsional Aplikasi
Analisa kebutuhan non fungsional dapat digunakan sebagai suatu bentuk ke-

butuhan berupa perangkat yang dibutuhkan aplikasi atau sistem dan dapat terbagi
dalam hal untuk pengembangan atau penggunaannya. Kebutuhan non fungsional
terdiri dari kebutuhan perangkat keras, analisis kebutuhan perangkat lunak, kebu-
tuhan dataware, kebutuhan netware dan analisis kebutuhan pengguna.
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3.3 Tahap Perancangan
Adapun tahapan selanjutnya adalah tahap perancangan yang terdiri dari be-

brapa tahapan yaitu:

3.3.1 Perancangan Model Klasifikasi Naive Bayes Classifier
Tahapan ini adalah tahapan yang menerapkan metode dari data mining untuk

mengolah data yang ada. Metode yang digunakan NBC. Perancangan data uji akan
diolah dengan teknik klasifikasi, menggunakan model NBC, dengan menggunakan
alat bantu RapidMiner untuk mengetahui hasil terlebih dahulu, sebelum diimple-
mentasikan kedalam sistem berbasis web. Tahapan perancangan model klasifikasi
NBC adalah sebagai berikut:

1. Data Selection.
Tahapan awal dalam proses data mining ini adalah penentuan basis data yang
akan digunakan yang sesuai atau berkaitan dalam proses klasifikasi. Karena
tidak semua data bisa digunakan dalam data mining. Adapun data yang
digunakan adalah data rekapitulasi peminatan siswa di SMKN 1 Benai tahun
2012 sampai 2016. Seleksi data pada Tugas Akhir ini dengan mengambil
data-data siswa yang memiliki nilai pada mata pelajaran wajib atau jurusan
masing-masing � 80. Data awal yang dikumpulkan sebanyak 1157 setelah
data diseleksi diperoleh data penelitian yang akan digunakan yaitu sebanyak
602 data siswa.

2. Data Cleaning.
Tahapan setelah data selection yaitu data cleaning. Pada tahapan ini meru-
pakan tahap dari preprocessing pada data mining, dimana data yang digu-
nakan pada penelitian ini dilakukan pembersihan (cleaning). Pembersihan
data yang dilakukan adalah menghapus atribut yang tidak diperlukan dalam
proses klasifikasi dan prediksi. Atribut yang di cleaning yaitu: nomor
pendaftaran, nama lengkap siswa, tempat lahir, tanggal lahir, agama, asal
sekolah, tahun tamat, NISN, nomor handphone, nama orang tua, pekerjaan
orang tua, dan asal sekolah.

3. Data Tranformation.
Pada tahap tranformation dilakukan perubahan atribut yang berbentuk no-
minal menjadi numerik agar mempermudah dalam proses perhitungan.
Adapun atribut yang akan ditransformasikan adalah atribut minat dan jenis
kelamin. Adapun teknik transformasi data adalah normalization.

4. Seleksi atribut
Merupakan tahapan setelah data cleaning dimana metode yang digunakan
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untuk menyeleksi atribut adalah Korelasi Pearson dan Metode Chi-square.
Korelasi pearson merupakan metode analisis yang digunakan untuk menge-
tahui apakah ada hubungan yang signifikansi antara variabel satu dengan
variabel lainnya dengan tipe data adalah numerik. Sedangkan chi-kuadrat
digunakan untuk mengukur dan mengetahui hubungan atau perbedaan yang
signifikan atau tidak antar variabel yang memiliki tipe data nominal. Ada-
pun alat bantu yang digunakan untuk melakukan analisis atribut adalah
SPSS 25.

5. Klasifikasi Naive Bayes Classifier (NBC).
Tahapan ini adalah tahapan yang menerapkan metode data mining untuk
mengolah data yang ada. Metode yang digunakan adalah NBC dengan
proses kerja yang telah dijelaskan sebelumnya. Nantinya akan dilakukan
perhitungan berdasarkan tiap-tiap atribunya sesuai dengan kelas yang telah
ditentukan, output yang didapat adalah hasil penjurusan siswa berdasarkan
metode NBC serta akurasi yang dihasilkan oleh model yang dibangun. Alat
bantu yang digunakan adalah RapidMiner 9.0.

3.3.2 Perancangan Basis Data
Perancangan basis data ini adalah termasuk sebagai bagian penting karena

akan sangat mempengaruhi proses bisnis dari SMKN 1 Benai. Basis data yang
akan dirancang atau dibangun dengan nama basis data ”klasifikasi jurusan’, dimana
pada basis data ini terdiri dari 3 tabel yaitu: admin, data calon siswa dan kelas.
Perancangan basis data menggunakan alat bantu xampp.

3.3.3 Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD)
Tahap selanjutnya setelah melakukan perancangan basis data adalah tahap

perancangan ERD yang digunakan untuk melihat hubungan antar entitas yang ada
pada aplikasi klasifikasi yang dibangun.

3.3.4 Rancangan Struktur Menu
Struktur menu dibuat sebagai gambaran mengenai skema terhadap program

atau aplikasi yang akan dirancang dan dibangun. Struktur menu ini dibuat untuk
memberikan kemudahan bagi pengguna aplikasi dalam melihat aktor yang ada di
aplikasi dan memberikan gambaran terhadap menu-menu atau fitur pada aplikasi
yang telah dibangun. Adapun struktur menu pada aplikasi klasifikasi jurusan siswa
ini adalah menu home yang digunakan untuk mempermudah ke halaman utama ap-
likasi, menu kelas yang digunakna untuk memngelola dat kelas, menu calon siswa
digunakan untuk mengelola data calon siswa dan menu generate kelas yang digu-
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nakan untuk membuat kelas secara otomatis berdasarkan bobot nilai tertinggi dan
kuota yang telah disediakan pada aplikasi, pada menu ini juga menampilkan output
yaitu hasil klasifikasi jurusan siswa.

3.3.5 Perancangan Antarmuka Pengguna
Untuk mempermudah berkomunikasi antara sistem atau aplikasi dengan

pengguna, maka perlu dirancang antarmka pengguna (user interface). Dalam peran-
cangan user interface hal terpenting yang harus diketahui oleh seorang pengembang
aplikasi atau sistem adalah bagaimana membuat tampilan yang baik dan mudah di-
mengerti oleh pengguna. Perancangan antarmuka pada Tugas Akhir ini menggu-
nakan alat bantu Balsamiq.

3.4 Tahap Implementasi
Tahapan ini merupakan tahapan pengimplementasian yang dilakukan sete-

lah melakukan analisa dan perancangan. Untuk membangun aplikasi dalam peneli-
tian ini akan dilakukan tahapan yaitu implementasi kedalam kode program dan
tahap pegujian aplikasi. Modul yang telah dirancang sebelumnya akan diimple-
mentasikan ke dalam bentuk interface dan coding.

3.4.1 Implementasi Basis Data
Setelah dilakukan perancangan basis data pada tahap analisa dan perancang-

an, selanjutnya dilakukan implementasi terhadap basis data yang telah dirancang
pada MySQL menggunakan alat bantu xampp. Nama database pada aplikasi klasi-
fikasi jurusan siswa yang dibangun adalah klasifikasi jurusan. Pada database kla-
sifikasi jurusan memiliki 3 tabel yaitu tabel admin yang digunakan untuk menyim-
pan data pengguna aplikasi yang memiliki akses terhadap aplikasi, tabel kelas untuk
menyimpan data-data kelas dan tabel calon siswa yang digunakan untuk menyim-
pan data-data calon siswa serta menyimpan hasil klasifikasi jurusan siswa.

3.4.2 Pembuatan Aplikasi
Setelah dilakukan perancangan dalam bentuk model klasifikasi jurusan

siswa, selanjutnya dilakukan implementasi sistem atau aplikasi dengan bahasa pem-
rograman yaitu PHP. Pada tahap ini aplikasi akan dibangun dengan kode program,
dengan menggunakan bahasa pemograman PHP, dan alat bantu notepad++ sebagai
text editor dan xampp sebagai server local untuk membangun sistem.

3.4.3 Pengujian Aplikasi
Setelah dilakukan implementasi, maka dilakukan pengujian terhadap apli-

kasi yang telah dibuat. Tahap pengujian diperlukan sebagai ukuran bahwa sistem
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dapat dijalankan sesuai dengan tujuan. Pada pengujian ini ada beberapa hal yang di-
jadikan acuan, yaitu: Pengujian perangkat lunak, pengujian yang dilakukan adalah
pengujian black box tesing dan User Acceptance Test (UAT).

1. Blackbox Testing
Blackbox yaitu menguji aplikasi atau sistem secara menyeluruh. Pengujian
ini berfokus pada perangkat lunak untuk mendapatkan serangkaian kondisi
input yang seluruhnya menggunakna persyaratan fungsional dalam suatu
program. Sehingga aplikasi yang dibuat siap untuk dipakai.

2. UAT
Merupakan uji kelayakan dengan pengujian UAT yaitu dengan pengujian
aplikasi secara langsung kepada pengguna sistem dan selanjutya akan diberi
angket yang didalamnya berisi beberapa pertanyaan mengenai aplikasi yang
digunakan untuk mengklasifikasi jurusan siswa. Jumlah responden untuk
pengujian aplikasi klasifikasi ini adalah 3 orang, yag terdiri dari bagian P-
PDB dan admin Tata Usaha.
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