
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Berikut merupakan tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan terlihat

pada gambar 3.1 di bawah ini.

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian

Pengembangan sistem pakar yang digunakan adalah Expert System

Development Life Cycle (ESDLC) yang merupakan konsep dasar perancangan dan

pengembangan sistem pakar.

3.1 Penilaian Keadaan

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut:
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1. Mengidentifikasi masalah yang terjadi sehingga diperlukan sebuah

aplikasi sistem pakar,

2. Mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup yang berkaitan dalam

membangun aplikasi sistem pakar,

3. Memverifikasi kesesuaian sistem pakar dengan masalah.

3.2 Pengumpulan Data Penelitian

Dalam pengumpulan data penelitian, ada beberapa cara yang penulis

lakukan, di antaranya adalah:

1. Wawancara (Interview) yaitu suatu model pengumpulan data dengan

mengajukan pertanyaan – pertanyaan atau tanya – jawab secara

langsung kepada beberapa pakar terkait penelitian. Wawancara

dilakukan untuk mendapatkan data gejala-gejala dan data penyakit

menular pada anak balita. Adapun daftar pertanyaan wawancara telah

dilampirkan pada Lampiran A serta daftar orang yang diwawancara

dalam penelitian ini adalah sebanyak tiga orang dokter spesialis anak,

yaitu sebagai berikut:

a. dr.Hj. Marhamah, Sp. A.

b. dr. Fakhrurrazi, Sp. A.

c. dr. Tilmiza, Sp. A.

2. Studi literatur merupakan pencarian penelitian terkait dengan

penelitian yang dilakukan, seperti jurnal, paper yang berkaitan dengan

penelitian yang akan dilakukan. Kemudian, penelitian-penelitian

tersebut digunakan sebagai data penguat dan pendukung untuk

melaksanakan penelitian yang penulis lakukan.

3.3 Analisa dan Akuisisi Pengetahuan

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah analisa, akuisi

pengetahuan, dan penentuan pakar.
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3.3.1 Analisa Kebutuhan Data

Dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang harus dianalisa, di antaranya

analisa kebutuhan data, kebutuhan fungsi identifikasi unjuk kerja sistem dari

mulai flowchart, use case diagram, dan activity diagram yang dilakukan

perangkat, runtutan kondisi perangkat, serta pengembangan perangkat.

3.3.2 Akuisisi Pengetahuan

Dalam kegiatan ini  penulis menentukan siapa sumber yang akan dijadikan

sebagai pakar dalam penelitian yaitu terdapat 3 orang dokter spesialis anak yang

bekerja di tempat praktek yang berbeda yaitu, (a) Rumah Sakit Umum Daerah

Adnan WD Payakumbuh; (b) Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Darwis Suliki;

dan (c) Rumah Sakit Bersalin Annisa Payakumbuh. Pemilihan pakar ini dilatar

belakangi karena permasalahan dalam penelitian membahas tentang penyakit

menular pada anak balita sehingga spesialis anak dipilih sebagai pakar dalam

penelitian ini. Pemilihan dokter spesialis anak ini dikarenakan dokter tersebut

telah memiliki pengalaman dibidang penyakit pada anak, hal itu diketahui

berdasarkan pendidikan yang sudah diselesaikan. Berikut merupakan daftar pakar

yang akan di akuisisi pengetahuannya dalam penelitian ini terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Daftar Pakar (Dokter)

No. Nama Pakar Instansi

1. dr. Hj. Marhamah,Sp. A Rumah Sakit Umum Daerah Adnan WD

Payakumbuh

2. dr. Tilmiza, Sp. A Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Darwis

Suliki

3. dr. Fakhrurrazi, Sp. A Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sukma

Bunda Payakumbuh

3.3.3 Penerapan Forward Chaining

Adapun dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah menentukan

metode inferensi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan hasil

diagnosa penyakit secara akurat menggunakan inferensi forward chaining.

Metode ini sangat cocok dan tepat untuk diterapkan karena metode ini



39

mempunyai aturan if-then untuk mendapatkan hasil diagnosa yang tepat, seperti

halnya penyakit untuk mendiagnosa harus mengetahui gejala-gejala yang ada

terlebih dahulu.

3.4 Perancangan dan Implementasi

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah merancang

aplikasi sistem pakar yang dibangun dan implementasi aplikasi.

3.4.1 Tahap Perancangan

Pada tahap ini dimulai dari perancangan alur sistem, perancangan struktur

menu, dan perancangan antar muka (interface). Pada tahap perancangan struktur

menu menjelaskan menu dan submenu yang terdapat dalam aplikasi yang akan

dibangun, yaitu terdiri dari 5 menu utama.

Pada tahap perancangan antar muka (interface), hal yang dilakukan adalah

merancang bagaimana antar muka yang akan digunakan dalam sistem pakar

diagnosa penyakit menular pada anak balita. Antar muka dibuat dalam bentuk

story board. Tools yang digunakan dalam pembuatan perancangan antarmuka

(interface) sistem pakar ini adalah Balsamic Mockups 3.

3.4.2 Tahap Implementasi Konsep Rancangan Aplikasi

Pada tahap ini merupakan tahap pembuatan aplikasi yang mana tahap

sebelumnya adalah dibuat terlebih dahulu kode program untuk penyakit yang akan

dimasukkan ke dalam sistem dengan menggunakan aturan if-then dan mesin

inferensi forward chaining, dimana dalam pembuatan aturan penyakit menular

pada anak balita terlebih dahulu memasukkan fakta gejala-gejala penyakit dan

kemudian barulah didapatkan kesimpulan penyakit yang terdiagnosa. Didalam

pembuatan aplikasi sistem pakar diagnosa awal penyakit menular pada anak balita

ini penulis menggunakan IDE yaitu Android Studio Versi 3.1.2 sebagai tools

dalam pembuatan aplikasi. Bahasa yang digunakan adalah Java dan minimal

operating system yang digunakan adalah android versi kitkat 4.4, serta sudah

support android versi Oreo.
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3.5 Pengujian Aplikasi

Tahapan terakhir adalah pengujian aplikasi. Pengujian perangkat lunak

bertujuan untuk menjamin sistem yang dibuat sesuai dengan hasil analisis sistem

yang dibuat sesuai dengan hasil analisis dan perancangan, serta menghasilkan satu

kesimpulan apakah sistem tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian

dalam penelitian ini menggunakan pengujian unit testing, blackbox, dan user

acceptance test (UAT). Pengujian blackbox dilakukan menggunakan 10 buah

smartphone yang berbeda spesifikasi. Sedangkan pengujian UAT dilakukan

dengan cara melakukan uji coba software kepada pengguna (user). Apabila hasil

uji coba mendapatkan respon positif, maka pengujian tersebut dinyatakan

berhasil.


