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FILOSOFI PENELITIAN
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Filosofi nya : ada permasalahan→ diselesaikan.



Design Thinking



Design Thinking



Example Design Thinking



Emphatize to Customers :

• Customer susah mengingat norek → @username , $username, nomortelpon

• Customer mudah lupa mencari buku tabungan → HP = tabungan.

• Customer harus menabung uang / deposito di bank → menabung / deposito bisa
diaplikasi dan mendapat reward (bunga)

• Customer Menutup tabungan / hilang buku tabungan dulu datang ke bank → me
nutup lewat aplikasi.

• Rekening Koran 6 bulan di bank lain → di jenius 10 Tahun.

• Customer ingin membuat no rekening virtual untuk anak/ortu → bisa lewat

aplikasi.

• Customer bisa invite temans seperti social media.

• Customer bingung mencari lokasi terdekat → ada menu location terdekat. 

Why Jenius ?
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• Berangkat dari adanya masalah penelitian
• yang mungkin sudah diketahui metode pemecahannya
• tapi belum diketahui metode pemecahan yang lebih baik

• Research (Inggris) dan recherche (Prancis)
• re (kembali)
• to search (mencari)

• The process of exploring the unknown, studying and 
learning new things, building new knowledge about things 
that no one has understood before
(Berndtsson et al., 2008)

Mengapa Melakukan Penelitian?
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Research is a considered activity, which 
aims to make an original contribution to 
knowledge (Dawson, 2009)

• Original Contribution: Kontribusi Orisinil

• To Knowlegde: Untuk Pengetahuan

Apa Yang Dikejar di Penelitian?
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Kegiatan penyelidikan dan investigasi 
terhadap suatu masalah yang dilakukan secara 
berulang-ulang dan sistematis, dengan tujuan 
untuk menemukan atau merevisi teori, fakta, 
dan aplikasi (Berndtsson et al., 2008)

Bentuk Kontribusi Penelitian
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• Penelitian dilakukan karena ada masalah penelitian, dimana masalah 
penelitian sendiri muncul karena ada latar belakang masalah

• Penelitian dilakukan secara terencana, sistematis, berulang-ulang dan 
terukur

• Penelitian harus memiliki orisinalitas (originality) dan kebaruan
(novelty), serta menghasilkan kontribusi yang orisinil pada 
pengetahuan dalam bentuk menemukan dan merevisi fakta, teori dan 
aplikasi

Apa itu Penelitian?

11



• Membangun software bukanlah tujuan
utama penelitian, hanya testbed untuk
mengukur hasil penelitian

• Kontribusi ke masyarakat tidak secara
langsung bisa diukur, karena itu tidak
dimasukkan ke tujuan, tapi ke manfaat
penelitian

Beberapa Kesalahan Pemahaman
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•Peneliti itu boleh salah
• salah hipotesis

• salah analisis 

• salah pengujian hipotesis

• dsb

• Tapi peneliti tidak boleh bohong atau
menipu
• mempermainkan data

• manipulasi hasil pengolahan statistik

• dsb

Karakter Peneliti
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KLASIFIKASI PENELITIAN
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1. Pendekatan Kualitatif

2. Pendekatan Kuantitatif1. Pendekatan

1. Metode Penelitian Tindakan

2. Metode Eksperimen

3. Metode Studi Kasus

4. Metode Survei

2. Metode

1. Dasar vs Terapan

2. Eksplanatori vs Konfirmatori

3. Deskripsi vs Eksperimen vs Korelasi
3. Jenis Kontribusi

Klasifikasi Penelitian
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1. Pendekatan Kualitatif: 
• Dari ilmu sosial, konsepnya peningkatan pemahaman terhadap sesuatu, dan

bukan membangun penjelasan dari sesuatu (Berndtsson et al., 2008)

• Sifatnya subyektif, berorientasi ke observasi tanpa dikontrol, dan secara umum
tidak ada generalisasi (Blaxter, Hughes, & Tight, 2006)

• Dilakukan bidang sistem informasi, dengan metode penelitian seperti “studi
kasus” dan “survei”, berbasis pola alur induktif

2. Pendekatan Kuantitatif:
• Dari ilmu alam, konsepnya bagaimana sesuatu dibangun dan bekerja, dan

membangun penjelasan dari sesuatu
• Sifatnya obyektif, berorientasi ke verifikasi, observasi yang dikontrol, dan secara

umum ada generalisasi (Blaxter et al., 2006)
• Menggunakan skala numerik, berbasis pola alur deduktif-induktif

(Berndtsson et al., 2008)

1. Pendekatan

Pengamatan terhadap obyek
penelitian (Khusus)

Menghasilkan konsep atau
teori baru (Umum)

Kumpulkan
Teori

(Umum)

Hasilkan
Konsep

Rumuskan
Hipotesis
(Khusus)

Uji
Hipotesis

Tarik 
Kesmpulan

(Umum)
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1. Penelitian Tindakan
• Studi berupa monitoring dan pencatatan penerapan sesuatu oleh

peneliti secara hati-hati, yang tujuannya untuk memecahkan masalah
dan mengubah situasi (Herbert, 1990)

2. Eksperimen
• Investigasi hubungan sebab akibat dengan menggunakan ujicoba

yang dikontrol oleh peneliti
• Melibatkan pengembangan dan evaluasi

3. Studi Kasus
• Eksplorasi satu situasi secara mendalam dan hati hati

(Cornford and Smithson, 2006)

4. Survei
• Pengumpulan data dari populasi yang bisa diukur, dengan cara yang 

ekonomis (Saunders et al., 2007)

• Melibatkan penggunaan kuesioner dan interview

(Dawson, 2009)

2. Metode
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3. Jenis Kontribusi
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Literature Review

1. Penentuan Bidang Penelitian (Research Field)

2. Penentuan Topik Penelitian (Research Topic)

3. Penentuan Masalah Penelitian (Research Problem)

4. Perangkuman Metode-Metode Yang Ada (State-of-the-Art Methods)

5. Penentuan Metode Yang Diusulkan (Proposed Method)

6. Evaluasi Metode Yang Diusulkan (Evaluation)

7. Penulisan Ilmiah dan Publikasi Hasil Penelitian (Publications)

Tahapan Penelitian Computing

*https://www.site.uottawa.ca/~bochmann/dsrg/how-to-do-good-research/
*http://romisatriawahono.net/2013/01/23/tahapan-memulai-penelitian-untuk-mahasiswa-galau/
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Tahapan Penelitian Susunan Tesis

1. Identifikasi Masalah

1. Pendahuluan:
- Latar Belakang
- Rumusan Masalah
- Tujuan Penelitian
- Manfaat Penelitian

2. Perumusan Hipotesis

2. Landasan Teori:
- Penelitian yang Berhubungan
- Landasan Teori
- Kerangka Pemikiran

3. Pengujian Hipotesis
dan Analisis Hasil

3. Metodologi Penelitian:
- Metode Penelitian
- Metode Pengumpulan Data
- Metode Analisis Data
- Metode Pengukuran Penelitian

4. Analisis Hasil dan Pembahasan

4. Kesimpulan 5. Kesimpulan dan Saran

Tahapan Penelitian Umum vs Tesis
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JUDUL
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• Judul penelitian sebaiknya singkat padat dan mewakili seluruh isi
penelitian kita

• Maksimal hanya terdiri dari 8-12 kata

• Tidak ada singkatan

• Tidak menggunakan kata-kata redundant (study on, research on, dsb)

• Judul penelitian wajib memuat:

1. Metode yang Diusulkan

2. Tujuan Penelitan

3. Obyek Penelitian

Judul Penelitian
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• Hindari kata “berbasis”, harus lebih jelas sebenarnya tujuan apa, 
masalahnya apa, dan solusinya yg ditawarkan juga apa

• Prediksi Produksi Padi dengan Menggunakan SVM berbasis PSO (X)

• Pemilihan Parameter pada SVM dengan menggunakan PSO untuk Prediksi 

Produksi Padi (O)

Judul Penelitian
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Metode Tujuan Obyek

• Penerapan Algoritma Semut untuk Pemilihan Arsitektur
Jaringan pada Neural Network untuk Pengujian
Software Metode Blackbox

• Penerapan Algoritma A* yang Diperbaiki untuk
Pencarian Tempat Parkir Kosong di Mal dan Supermaket

• Penggabungan Forward Selection dan Backward 
Elimination untuk Pemilihan Fitur pada Prediksi
Mahasiswa DO dengan menggunakan Algoritma C4.5

Contoh Judul Penelitian
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ABSTRAK

ISH3D4 – Sistem Informasi

Rahmat Fauzi, S.T., M.T



• Harus menggambarkan keseluruhan isi dari tulisan atau 
penelitian yang kita lakukan

• Abstrak diuraikan dengan bahasa lugas, langsung ke 
sasaran, dan harus memuat:

1. Pendahuluan penelitian
2. Masalah penelitian
3. Tujuan penelitian
4. Metode (plus pengembangan/perbaikan) yang kita 

gunakan untuk memecahkan masalah penelitian
5. Hasil penelitian

• Abstrak dibuat dalam bentuk satu paragraf saja

• Kata kunci memuat kata-kata konseptual, dan jumlah 
sekitar 3-5  kata

• Pola pembuatan abstrak (pro forma abstract) ditulis
oleh (Newman, 1994)

Abstrak Penelitian
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BAB 1
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Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

1.2 Identifikasi Masalah (Research Problems)

1.3 Rumusan Masalah (Research Questions)

1.4 Tujuan Penelitian (Research Objectives)

1.5 Manfaat Penelitian

1.6 Korelasi RP – RQ - RO

1.7 Kontribusi Penelitian

1.8 Sistematika Penulisan

Struktur Tesis – Bab I
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BAB 1.1
LATAR BELAKANG MASALAH
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• Ikuti pola latar belakang masalah OMKKMasaSolTu, 
seperti yang ada di http://romisatriawahono.net/2012/06/18/kiat-
menyusun-alur-latar-belakang-masalah-penelitian/

• Jangan meletakkan sitasi untuk referensi pada akhir
paragraf (Berndtsson, 2009)

• Satu pernyataan yang mensitasi ke banyak reference 
harus dilakukan dengan hati-hati

• Kalimat dalam satu paragraf harus berisi satu pokok 
pikiran, dan bisa diletakkan di awal, tengah atau akhir 
paragraf

• Antar paragraf harus dibuat mengalir (ada kohesi), 
bersambungan, dengan alur cerita yang runut

Latar belakang masalah
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• Masalah penelitian yang kita angkat harus dilandasi
dengan publikasi paper yang kuat (usahakan dari 
paper journal ber-impact factor tinggi, tidak dari 
conference procedings)

• Harus dipahami bahwa tujuan latar belakang masalah
adalah memberi argumentasi bahwa masalah
penelitian yg diangkat adalah valid

• Tidak menggunakan kata “peneliti atau penulis”, tapi 
membuat kalimat jadi pasif, contoh:
• Peneliti akan mencoba memecahkan masalah tersebut 

dengan metode A (X)

• Pada penelitian ini, metode A akan diterapkan untuk 
memecahkan masalah tersebut (O)

Latar belakang masalah
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Recent work has reported that the importance of computers in 
industry cannot be overestimated. Several useful services (such as 
booking train tickets) rely on computers. However, the importance 
of using computers in our everyday life has been questioned. It has 
been argued that having too many computers in our everyday life 
causes security problems, since people cannot protect their 
computers from hackers and Internet viruses. The researchers are 
still debating these hot topics (Jones, 1993). 

Contoh Sitasi Yang Salah
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Recent work has reported that the importance of computers in industry 
cannot be overestimated. Several useful services (such as booking train 
tickets) rely on computers (Bridge, 2010). However, the importance of 
using computers in our everyday life has been questioned. It has been
argued that having too many computers in our everyday life causes 
security problems (Jones, 1993), since people cannot protect their 
computers from hackers and Internet viruses. The researchers are still 
debating these hot topics. So, we need new finding and research 
results on these topics.

Contoh Sitasi Yang Sudah Diperbaiki
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Recent work has reported that the importance of computers in industry 
cannot be overestimated. Several useful services (such as booking train 
tickets) rely on computers. However, the importance of using 
computers in our everyday life has been questioned. It has been argued 
that having too many computers in our everyday life causes security 
problems, since people cannot protect their computers from hackers 
and Internet viruses. The researchers are still debating these hot topics
(Jones, 1993) (Lessmann, 2007) (Zhang, 2009). So, we need new finding 
and research results on these topics.

Contoh Sitasi ke Banyak Reference
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Various types of classification algorithms have been applied for 
software defect prediction, including logistic regression (Denaro
2000), decision trees (Khoshgoftaar & Seliya, 2002) (Khoshgoftaar
& Gao, 2009), neural networks (Park et al. 2011) (Wang & Yu 2004) 
(Zheng 2010), naive bayes (Menzies et al. 2007). This research is 
focused and concerned with the third approach.

Contoh Sitasi ke Banyak Reference

39



2. Pola alur paragraf mengikuti OMKKMasaSolTu
1. obyek penelitian (O)

2. metode-metode yang ada (M)

3. kelebihan dan kelemahan metode yang ada (KK)

4. masalah pada metode yang dipilih (Masa)

5. solusi perbaikan metode (Sol)

6. rangkuman tujuan penelitian (Tu)

Kiat Menyusun Latar Belakang Masalah
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1. Padi adalah komoditas yang penting di china, 
karena tingkat produksinya tinggi (FAO Report, 
2009) (1. mengapa padi?). Produksi padi perlu 
diprediksi dengan akurat, karena hasil prediksi yang 
akurat sangat penting untuk membuat kebijakan 
nasional (Traill, 2008) (2. mengapa prediksi 
produksi padi?). 
[1. obyek penelitian (O)]

2. Metode prediksi rentet waktu seperti Support 
Vector Machine (SVM) (Yongsheng, 2008), Neural 
Network (NN) (Tseng, 2007) dan Grey Model (GM) 
(Wu, 2007) diusulkan oleh banyak peneliti (Huifei, 
2009) untuk prediksi produksi padi. 
[2. metode-metode yang ada]

Research Background
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3. NN memiliki kelebihan pada prediksi nonlinear, kuat di parallel 
processing dan kemampuan untuk mentoleransi kesalahan, tapi 
memiliki kelemahan pada perlunya data training yang besar, over-
fitting, lambatnya konvergensi, dan sifatnya yang local optimum 
(Rosario, 2007). GM punya kelebihan di tingginya akurasi prediksi 
meskipun menggunakan data yang sedikit, akan tetapi GM memiliki 
kelemahan pada prediksi data yang sifatnya naik turun secara 
fluktuatif seperti pada data produksi padi (Wu, 2007). [3. kelebihan 
dan kelemahan metode yang ada]

Research Background
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4. SVM dapat memecahkan masalah NN dan GM, yaitu over-
fitting, lambatnya konvergensi, dan sedikitnya data 
training (Vapnik, 2005), yang mana ini tepat untuk 
karakteristik data produksi padi pada penelitian ini (3. 
mengapa support vector machine?). Tetapi SVM memiliki 
kelemahan pada sulitnya pemilihan parameter SVM yang 
optimal (Coussement, 2008).
[4. masalah pada metode yang dipilih]

5. Particle Swarm Optimization (PSO) adalah metode 
optimisasi yang terbukti efektif digunakan untuk 
memecahkan masalah optimisasi multidimensi dan 
multiparameter pada pembelajaran pada machine 
learning seperti di NN, SVM, dan classifier lain (Brits, 
2009) (4. mengapa particle swarm optimization?). 
[5. solusi perbaikan metode]

6. Pada penelitian ini PSO akan diterapkan untuk pemilihan 
parameter SVM yang sesuai dan optimal, sehingga hasil 
prediksi lebih akurat. [6. rangkuman tujuan penelitian]

Research Background
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• Harus merangkumkan suatu masalah penelitian dari uraian pada latar
belakang masalah

• Harus bahasa masalah

• Menemukan masalah bisa dari future work peneliti lain yg ada di 
paper technical, biasanya diletakkan di dalam conclusion

• Masalah juga kadang bisa ditemukan dari paper review, khususnya
yang membahas tentang problems atau challenge pada topic 
penelitian itu

Masalah Penelitian (Research Problem)
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SVM dapat memecahkan masalah NN dan GM, yaitu ‘over-
fitting’, lambatnya konvergensi, dan sedikitnya data training, 
akan tetapi SVM memiliki kelemahan pada sulitnya pemilihan 
parameter SVM yang optimal sehingga menyebabkan tingkat
akurasi prediksi menjadi rendah

Masalah Penelitian (Research Problem)
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TA :  Harry margono 2019



TA :  adi Purnomo sidiq 2019



TA :  vian rasyid 2019



TA :  nur cahyadi perdana 2019



TA :  Qalbinuril Setyani 2018
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• Pertanyaan penelitian: how, how does, what .. But not 
“how to”

• Pertanyaan penelitian menggantikan hipotesis

• Gunakan kalimat tanya seperti bagaimana, seberapa
efisien/akurat/cepat, dsb

• Pertanyaan pada rumusan masalah itu, akan dijawab 
oleh eksperimen penelitian kita, dan dirangkumkan 
secara lugas, jelas di bagian kesimpulan

• Jumlah eksperimen dan hasil yang dilakukan (Bab Hasil
dan Pembahasan), ditentukan oleh jumlah research 
question (RQ) pada penelitian kita

• Uraikan dalam bentuk point-point apabila rumusan
masalah lebih dari satu sehingga mudah dipahami

Rumusan Masalah (Research Question)
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Seberapa tinggi akurasi metode SVM apabila 
PSO diterapkan pada proses pemilihan 
parameter yang optimal?

Rumusan Masalah (Research Question)

53



BAB 1.3
TUJUAN PENELITIAN
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• Tujuan pada hakekatnya adalah judul, yang diuraikan dengan lebih
detil atau spesifik

• Harus memuat metode dan tujuan beserta pengukurannya (sinkron 
dengan masalah)

• Uraikan dalam bentuk point-point apabila tujuan lebih dari satu
sehingga mudah dipahami

Tujuan Penelitian (Research Objective)
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Menerapkan PSO untuk pemilihan parameter yang sesuai (C, 
gamma dan epsilon) pada Support Vector Machine (SVM), 
sehingga hasil prediksinya lebih akurat

Tujuan Penelitian (Research Objective)
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BAB 1.4
MANFAAT PENELITIAN
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• Hal baik yg datang setelah tujuan penelitian tercapai, baik
dari sisi teoritis maupun organisasi

• Manfaat bukan mengulang-ulang tujuan

• Uraikan dalam bentuk point-point sehingga mudah dipahami

Manfaat Penelitian

58



Korelasi RP-RQ-RO
RP RQ RO

SVM dapat memecahkan 
masalah ‘over-fitting’, 
lambatnya konvergensi, dan 
sedikitnya data training, 
akan tetapi memiliki 
kelemahan pada sulitnya 
pemilihan parameter SVM 
yang sesuai 

Seberapa meningkat akurasi 
metode SVM apabila PSO 
diterapkan pada proses 
pemilihan parameter?

Menerapkan PSO untuk 
pemilihan parameter yang 
sesuai pada SVM (C, lambda 
dan epsilon) , sehingga hasil 
prediksinya lebih akurat
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BAB 2
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• Memperdalam pengetahuan tentang bidang dan topik yang 
diteliti (Textbooks)

• Memperdalam pengetahuan tentang topik lebih detail yang 
diteliti (Survey Paper)

• Mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang 
sudah pernah dilaksanakan (Related Research) (Technical
Paper)

• Mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih
(state-of-the-art) (Technical atau Survey Paper)

• Memperjelas masalah penelitian (Technical Paper)

Manfaat Mereview Literatur
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1. Paper dari Journal

2. Paper dari Book Chapter

3. Paper dari Conference (Proceedings)

4. Thesis dan Disertasi

5. Report (Laporan) dari Organisasi yang 
Terpercaya

6. Buku Textbook

* Prioritaskan mengambil paper journal yang terindeks oleh ISI dan SCOPUS, 
cek dengan http://scimagojr.com

Jenis Literatur Ilmiah
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GRATIS

Journal

• http://sci-hub.tw

• http://libgen.org

• http://scholar.google.com

• http://citeseer.ist.psu.edu

Buku

• http://bookzz.org

• http://learnr.pro

Sumber Pencarian Literatur

BERBAYAR

Journal

• http://sciencedirect.com

• http://www.ebscohost.com

• http://link.springer.com

• http://ieeexplore.ieee.org

• http://dl.acm.org

63



link.springer.com → sci-hub.tw
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sciencedirect.com → sci-hub.cc
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http://scholar.google.com
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NILAI POINT

CLO3 Bab II
(Literature
review) – 20%

Kecukupan referensi dan kemampuan elaborasi literatur
dengan permasalahan TA :
1. tidak ada
2. ada dengan jumah paper / referensi yang digunakan
<=5, namun belum terdapat elaborasi antar refernsi
3. ada dengan jumah paper / referensi yang digunakan
<=5, dan sudah terdapat elaborasi antar refernsi
4. ada, dengan jumah paper / referensi yang
digunakan lebih dari 5 namun <=10, serta terdapat
elaborasi antar refernsi dan keterkaitan dg
permasalahan penelitian
5. ada, dengan jumah paper / referensi yang
digunakan lebih dari 10 namun <=15, terdapat jejak-
jejeak penelitian sebelmnya, serta mampu
melakukan elaborasi antar refernsi dan keterkaitan
dg permasalahan penelitian
Note : literatur yang digunakan harus dapat
dipertanggungjawabkan secara keilmuan
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CONTOH
STATE OF 
THE ART 

BAB 2 

70
Qalbinuril setyani



CONTOH
ALASAN 

PEMILIHAN 
METODE

BAB 2 
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• Caption untuk Gambar di bawah, sedangkan untuk Tabel di atas

• Tidak ada dalam kalimat yang menyatakan “gambar sebagai
berikut…”, tapi yang benar adalah “Gambar 2.1 menjelaskan tentang
…”

• Semua gambar dan tabel harus dinarasikan, harus dideskripsikan dan
dijelaskan maksudnya apa

• Penjelasan kalimat, misalnya Gambar 2.1 atau Tabel 3.4, G dan T nya
harus kapital, mengikuti caption dari gambar dan tabel

Gambar dan Tabel ( Berlaku di semua BAB )
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BAB 3

ISH3D4 – Sistem Informasi

Rahmat Fauzi, S.T., M.T



Bab III Metode Penelitian
3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian 
eksperimen, dengan tahapan penelitian seperti berikut:
1. Pengumpulan Data (Data Gathering)

(jelaskan langkah yang dilakukan di tahapan ini ... )
2. Pengolahan Awal Data (Data Pre-processing)
3. Model/Metode Yang Diusulkan/Dikembangkan

(Proposed Model/Method)
4. Eksperimen dan Pengujian Model/Metode

(Model/Method Test and Experiment)
5. Evaluasi dan Validasi Hasil  (Result Evaluation and Validation)

Struktur Tesis – Bab III
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3.2 Pengumpulan Data 

(jelaskan tentang  sumber data dan metode pengumpulan data )

3.3 Pengolahan Awal Data 

(jelaskan teknik pengolahan awal (pre-processing) data yang akan 
dilakukan)

3.4 Metode Yang Diusulkan

(jelaskan perbaikan, revisi, usulan atau pengembangan metode/model 
yang telah kita lakukan dalam bentuk diagram skema dan formula)

3.5 Eksperimen dan Pengujian Metode 

(jelaskan dengan detail dan algoritmik bagaimana teknik 
eksperimen/pengujian/penerapan metode/model yang akan dilakukan)

3.6 Evaluasi dan Validasi Hasil

(jelaskan dengan detail dan algoritmik bagaimana teknik evaluasi dan 
validasi metode/model yang akan dilakukan)

Struktur Tesis – Bab III
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• Intinya berisi desain dan tahapan penelitian

• Metode penelitian berisi rencana dan tahapan 
penelitian saja, bukan hasilnya apalagi 
pembahasannya

Metode Penelitian
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Pengumpulan Data

Pengolahan Awal Data

Model/Metode Yang 
Diusulkan/Dikembangkan 

Eksperimen dan Pengujian 
Model/Metode

Evaluasi dan Validasi Hasil 

Contoh Tahapan Penelitian
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Bab V Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan
(menjawab rumusan masalah, sinkron dengan tujuan)

5.2 Saran
(future works yang akan dilakukan sebagai tahapan berikutnya dari 
penelitian kita, boleh dari temuan-temuan hasil eksperimen)

Struktur Tesis – Bab V
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• Pernyataan umum (general) hasil penelitian

• Ringkasan dari temuan-temuan yang didapat dari analisa
hasil penelitian

• Contoh:
• Dari hasil eksperimen dan evaluasi penelitian, disimpulkan bahwa bahwa

algoritma klasifikasi C4.5 akurat digunakan untuk penentuan kelayakan kredit
perbankan

• Dari hasil eksperimen dan evaluasi penelitian dapat disimpulkan bahwa
akurasi metode fuzzy c-means pada pemetaan pemilihan peminatan
mahasiswa mencapai 83%

Kesimpulan
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• Langkah berikutnya setelah temuan diperoleh
(Future Works)

• Saran bisa berupa teori, implementasi (praktis),

atau untuk penelitian berikutnya

• Apabila kesimpulan menolak hipotesis, maka

perlu disarankan penelitian lebih lanjut untuk

menguji teori-teori yang ada

• Apabila kesimpulan menerima hipotesis, maka

saran diarahkan ke langkah praktis bagaimana

supaya hasil penelitian bisa diimplementasikan

Saran
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• Buat account di mendeley.com dan download aplikasinya

• Buat folder dan sub folder pada aplikasi mendeley, dan letakkan paper 
(pdf) yang sudah didownload ke folder yang diinginkan di mendeley

• Bibliografi dari paper akan ditampilkan secara otomatis setelah pdf 
diletakkan

• Apabila mendeley gagal membaca bibliografi dari paper, cari DOI dari
paper, isikan di catalog ID, dan setelah lookup dipilih, bibliografi akan
muncul secara otomatis

• Install MS Word Plugin untuk membantu dalam menuliskan sitasi dan
daftar referensi

Mengelola Paper Yang Direview
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