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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Objek Penelitian 

Pasar forex tersedia dalam 24 jam pada hari Senin – Jumat sehingga terbentuk 

24 candle pada timeframe H1. Masing-masing candle tersebut berisi informasi 

sebagai berikut : 

1. Open  

Data harga open merupakan harga pemulaan candle pada hari tersebut.  

2. High  

Data harga high merupakan harga tertinggi dari candle-candle pada 

hari tersebut. 

3. Low  

Data harga low merpakan harga terendah dari candle-candle pada hari 

tersebut. 

4. Close 

Data harga close penutupan candle pada hari tersebut dimana harga 

tersebut menjadi harga terakhir sebelum memasuki harga open di hari 

berikutnya.  
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3.2. Pengembangan  Model 

Framework data mining menggunakan Knowledge Data Discovery (KDD) 

yang mana berkaitan dengan ekstraksi dan perhitungan pola-pola dari data yang 

ditelaah. Adapun proses yang terdapat di dalam KDD sebagi berikut : 

 

Gambar 3.1 Proses didalam KDD 

 
3.2.1.  Selection 

Data selection yang dilakukan penulis dengan cara mengambil data trading 

gold (xauusd) pada candle tertinggi dan terendah setiap harinya pada time frame H1 

(candle terbentuk setiap satu jam sekali) periode Januari – April 2017. Adapun data 

yang berhasil terkumpul sebagai berikut : 
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1. Date 

Date adalah tanggal dimana diambilnya data trading tersebut untuk 

keperluan penelitian dimana periode penelitian tersebut berlangsung 

pada Januari 2017 sampai dengan April 2017 

2. Time 

Time adalah waktu diambil data tersebut pada hari yang bersangkutan 

berdasarkan time frame H1.   

3. Open  

Data harga open merupakan harga pemulaan candle pada hari tersebut.   

4. High  

Data harga high merupakan harga tertinggi dari candle-candle pada 

hari tersebut. 

5. Low  

Data harga low merpakan harga terendah dari candle-candle pada hari 

tersebut. 

6. Close 

Data harga close penutupan candle pada hari tersebut dimana harga 

tersebut menjadi harga terakhir sebelum memasuki harga open di hari 

berikutnya.   

7. Nilai Stochastic Signal 

Nilai Stochastic Signal adalah nilai yang ditunjukan dari indikator 

Stochastic Oscillator pada saat data tersebut diambil  
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8. Nilai Stochastic Main 

Nilai Stochastic Main adalah nilai yang ditunjukan dari indikator 

Stochastic Oscillator pada saat data tersebut diambil. 

9.  Nilai RSI  

Nilai RSI adalah nilai yang ditunjukan dari indikator Relative Strength 

Index (RSI) pada saat data tersebut diambil.  

10. Nilai Demarker  

Nilai Demarker adalah nilai yang ditunjukan dari indikator Demarker 

pada saat data tersebut  diambil 

11. Nilai WPR  

Nilai WPR adalah nilai yang ditunjukan dari indikator WPR pada saat 

data tersebut dambil  

12. Nilai MACD Main 

Nilai MACD Main adalah nilai yang ditunjukan dari indikator MACD  

pada saat data tersebut diambil  

13. Nilai MACD Signal 

Nilai MACD Signal adalah nilai yang ditunjukan dari indikator MACD  

pada saat data tersebut diambil  

14. Nilai volume  

Nilai volume adalah nilai yang ditunjukan dari indikator volume pada 

saat data tersebut diambil  
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15.  Time Frame  

Time Frame adalah satuan waktu yang digunakan pada meta trader 4 

dimana pada penelitian ini menggunakan time frame H1 

16.  Hasil 

Hasil adalah keterangan data yang diambil mulai dari tanggal sampai 

dengan indikator volume menunjukan nilai-nilai tersebut apakah 

termasuk high, low ataukah normal. 

 

3.2.2 Preprocessing / cleansing  

Setelah semua data selection terkumpul, penulis melakukan preprocessing atau 

cleansing  dengan maksud dan tujuan menyeleksi data apa saja yang bisa digunakan 

untuk membuat model decision tree menggunakan software WEKA. Adapun data 

yang ditetapkan untuk digunakan yaitu: 

1. Stochastic Signal  

2. Stochastic Main 

3. RSI 

4. Demarker 

5. WPR 

6. MACD Main 

7. MACD Signal 

8. Volume 

9. Hasil 
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3.2.3. Transformation 

Pada tahapan transformation, penulis memasukan input data berupa file excel csv  

ke dalam WEKA untuk diproses yang kemudian menghasilkan file output berupa 

data arff. 

 

3.2.4. Data mining  

Pada tahapan data mining, semua data yang sudah terkumpul dan dipersiapkan 

diolah menggunakan software WEKA. Output dari setiap percobaan adalah pohon 

keputusan dan confused matrix. Model yang baik merupakan pohon keputusan yang 

menampilkan profile high, low dan normal dengan menggunakan parameter oscillator 

serta ditunjukan oleh confused matrix yang baik menggunakan ukuran presisi dan 

recall. Percobaan akan terus dilakukan sampai menemukan nilai presisi dan recall  

yang terbaik. 
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3.2.5. Evaluation  

Pada tahapan evaluation, model pohon keputusan terbaik yang menampilakan 

profile high, low dan normal dengan melibatkan seluruh oscillator serta confused 

matrix yang baik diuji dengan menggunakan data real untuk mengetahui seberapa 

berpengaruh pohon keputusan yang dibuat dengan data sebenarnya sehingga dapat 

menampilkan profile high, low dan normal dari masing-masing candle. 

 

 

 

  

Penerapan model decision..., Michael Noventius, FTI UMN, 2017




