
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Proses Alur Penelitian 

Metodologi penelitian adalah acuan dan tahapan yang diterapkan pada 

sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan 

metodologi penelitian yang dilakukan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini. 

Berikut  langkah – langkah yang ditempuh dalam penyusunan Tugas Akhir. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam Tugas Akhir ini, dilanjutkan pada gambar 

3.1. 

Gambar 3.1 Metodologi Penilitian 
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3.2 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat akan 

melakukan penelitian, yaitu. 

1. Penentuan Tujuan 

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas tentang apa dan siapa saja 

yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Maka dalam penelitian ini 

terlebih dahulu memahami betapa pentingnya hidup sehat dan bahayanya 

penyakit tidak menular yang akhirnya menjadi the silent killer agar hasil 

dari penelitian ini dapat bermanfaat. 

2. Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian berdasarkan dari situasi dan kondisi yang 

terjadi pada masyarakat dan kegiatan Posbindu itu sendiri. Dan 

permasalahan tersebut dideskripsikan sebagai latar belakang yang akan 

diselesaikan. 

3. Menentukan Data yang diperlukan 

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data pasien Pos 

Binaan Terpadu (Posbindu) Puskesmas Pembantu (Pustu) Titian Tinggi. 

Pada tahap ini juga ditentukan atribut – atribut yang digunakan, yaitu: (1) 

Nama; (2) Jenis Kelamin; (3) Umur; (4) Berat Badan; (5) Tinggi Badan; 

(6) IMT; dengan lima kelas yaitu: (1) Pola Hidup Sehat , dengan 

pembagian-pembagiannya lagi; (2)Keluhan; (3) Kolestrol; (4) Hipertensi; 

dan (5) Family Factor. 

4. Studi Pustaka 

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui teori-teori yang akan digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, serta mendapatkan 

dasar-dasar referensi dari jurnal dan buku yang kuat bagi peneliti untuk 

menganalisa algoritma pembelajaran backpropagation dan teknik 

pembagian data menggunakan k-fold cross validation. 
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3.3 Tahap Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Kegiatan ini yaitu melihat keadaan yang terjadi pada kegiatan Posbindu 

dan keadaan masyarakat serta pentingnya hidup sehat. Dari hasil 

observasi diketahui bahwa peminat Posbindu yang semakin bekurang 

dengan dalih waktu yang tidak mendukung. 

2. Wawancara 

Dalam tahap ini, peneliti melakukan wawancara kepada pasien tersebut 

untuk mengetahui terkena diabetes atau tidak serta ada atau tidaknya 

keturunan yang terkena diabetes. Serta melakukan wawancara kepada 

pihak puskesmas tentang diabetes dan pola hidup sehat. 

3. Studi pustaka 

Dalam tahap ini, peneliti mencari referensi atau rujukan berupa buku 

atau jurnal agar lebih paham tentang diabetes, pola hidup sehat, metode 

yang digunakan dan konsep dari data mining itu sendiri. 

3.4 Tahap prepocessing data 

1. Proses Cleaning 

Dalam proses ini membuang duplikasi data, memeriksa data yang 

konsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. 

2. Proses Transformasi 

Dalam proses ini dilakukan perubahan data menjadi angka pada data 

yang dipilih sehingga data tersebut sesuai dan dapat digunakan untuk 

proses data mining. Pada penelitian ini, data yang di ada pada atribut 

pola hidup sehat, keluhan, kolestrol, hipertensi dan family factor. 

3. Proses Normalisasi 

Pada proses ini dilakukan pemeriksaan apakah pada data – data terdapat 

missing value, redudan, dan pencilan. Jika didapatkan hal tersebut, 

maka dilakukan normalisasi dengan rumus Minmax Normalization. 

Rumus dapat dilihat pada 2.1. Sebelum di lakukan normalisasi, data 

dengan atribut ‘Tinggi Badan (cm) terlebih dahulu dirubah menjadi 
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meter persegi (M2) agar dapat memudahkan proses pencarian Indeks 

Masa Tubuh (IMT). 

3.5 Tahap Analisa Data 

1. Pembagaian data latih dan data uji menggunakan k-fold cross validation. 

Untuk pembagian data, terlebih dahulu data dibagi menjadi 3 fold 

menggunakan teknik k-fold cross validation. Dimana masing – masing 

fold memiliki 50 data. Setelah di bagi, tentukan himpunan yang menjadi 

bagian training dan himpunan yang menjadi bagian testing. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Contoh data yang telah diterapkan teknik K-Fold Cross Validation 

50 50 50 

50 50 50 

50 50 50 

Keterangan. 

      Data Training        Data Testing 

 

2. Analisis simulasi parameter Neural Network 

Parameter – parameter yang akan digunakan pada proses perhitungan 

backpropagation adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2. Parameter – parameter backpropagation 

No Parameter Nilai 

1. Learning rate (α) 
0.1 , 0.01 , 0.5 , 

0.05 , 0.10 , 0.6 

2. Jumlah node dalam hidden Layer 2 

3. Jumlah node dalam Input Layer 33 

4. Jumlah node dalam Output Layer 1 

5. Fungsi Aktivasi Sigmoid 

6. Jumlah Iterasi 1000 

7. Error Maksimal 0,001 

 



31 

 

3. Pembentukan model prediksi menggunaka Backpropagation. 

Model prediksi diagnosa dibuat menggunakan metode Nerual Network 

algoritma backpropagation. Tools yang digunakan adalah Matlab 

R2008a. Input dari backpropagation adalah kriteria yang menjadi atribut 

dari data Pasien. 

Jumlah hidden layer yang digunakan satu buah dengan jumlah node 2. 

Ini dilakukan agar model yang dihasilkan kompleksitasnya rendah 

sehingga dapat diterapkan pada smartphone dengan memori kecil. 

Gambar aristektur jaringan yang akan di gunakan ada pada gambar 3.3. 

Keterangan gambar 3.3 adalah X merupakan input, Y adalah output, Z 

merupakan hidden layer, V adalah Bobot input ke hidden layer, W 

adalah bobot input ke output layer dan b adalah bias. 

4. Pengukuran Performa Model Prediksi 

Tahap ini dilakukan pengukuran rata – rata performa model 

menggunakan root mean square error ( RMSE ) yang ditunjukkan pada 

persamaan 2.14 
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Gambar 3.2. Arsitektur Atribut Jaringan Backpropagation 
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Gambar 3.3. Arsitektur Jaringan Backpropagation 
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3.6 Tahap Implementasi dan Pengujian 

1. Penerapan Model ke Aplikasi Berbasis Mobile 

Setelah didapat error terkecil, maka selanjutnya dilakukan pembuatan 

aplikasi berbasis mobile. Pembuatan aplikasi menggunakan metode 

Object Oriented Analysis Design (OOAD). Adapun tahapnya 

ditunjukkan pada gambar 3.4. 

a. Analisis kebutuhan aplikasi  

Sebelum membuat aplikasi perlu kita ketahui terlebih dahulu siapa yang 

menggunakan, apa yang dibutuhkan pengguna dan bagaimana alur kerja 

aplikasi yang dibuat. Diagram yang digunakan dari tools unified 

modelling language yaitu use case diagram beserta skenarionya. 

b. Desain aplikasi/antarmuka 

Pada tahap ini, dilakukan perancangan antarmuka aplikasi dengan 

memperhatikan aspek interaksi manusia dan computer (IMK) seperti 

warna, besar tombol dan tata letak menggunakan Microsoft Visio 2013. 

c. Implementasi ke Kode Program 

Pada tahap ini, desain aplikasi atau rancangan antarmuka yang telah 

dibuat diimplementasikan ke kode program menggunakan tools App 

Inventor 2. 

d. Pengujian Unit Testing 

Setelah rancangan antarmuka diimplementasikan, maka selanjutnya 

dilakukan pengujian aplikasi dengan 3 jenis pengujian (blackbox, UAT 

dan unit test). Blackbox dilakukan untuk menguji fitur – fitur yang 

sudah ada, apakah sudah berjalan sesuai fungsinya. Unit test digunakan 

untuk hasil diagnosa apakah perhitungan sudah tepat atau belum. 

Sedangkan UAT dilakukan untuk melihat tingkat penerimaan pengguna 

terhadap aplikasi pendugaan awal diabetes. 
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Gambar 3.4. Flowchart implementasi model 


