
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan yang akan dilakukan pada 

proses penelitian agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah di tentukan sehingga 

dicapai hasil yang baik. Berikut tahapan penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1: 
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Gambar 3. 1 Tahapan Metodologi Penelitian 
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3.1 Perumusan Masalah  

Perumusan masalah merupakan tahapan pertama dalam proses penelitian, 

tahapan utama dalam merumuskan masalah yaitu identifikasi masalah. Pada tahap 

identifikasi masalah adalah memahami permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian, mencari tujuan dan membuat batasan dari penelitian sehingga penelitian 

dapat berjalan sesuai yang diinginkan. 

3.2 Studi Pustaka 

Tahap untuk mencari metode yang berhubungan dalam menyelesaikan proses 

penelitian yang akan dilaksanakan. Mencari referensi dari buku-buku, jurnal, paper dan 

artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang sedang dilakukan. 

3.3 Pengumpulan data  

Tahapan pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi 

berdasarkan permasalahan penelitian yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan 

cara mengumpulkan data dari KDD dataset CUP 1999 yang akan dijadikan sebagai 

data latih dan data uji dalam penelitian. Data KDD Dataset CUP 1999 didapat dari link 

http:kdd.ics.uci.edu/databases/kddcup99/kddcup99.html . 

3.4 Analisa 

Setelah melakukan proses perumusan masalah dan pengumpulan data yang 

berkaitan dengan penggunaan algoritma RBF dengan center dinamis pada klasifikasi 

serangan pada jaringan, maka tahapan selanjutnya yaitu: 

3.4.1 Analisa Aplikasi 

Pada tahapan analisa aplikasi menjelaskan bagaimana bentuk aplikasi yang 

akan dibangun, data yang digunakan, variable yang digunakan, keluaran dari aplikasi 

dan menu yang terdapat pada aplikasi serta menjelaskan cara kerja metode yang 

digunakan dalam klasifikasi serangan jaringan pada KDD Dataset CUP 1999. 

3.4.2 Analisa Data 

Tahapan analisa data adalah melakukan analisa terhadap data yang telah 

dikumpulkan. Analisa data terbagi atas empat yaitu: 
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1. Selection Data 

Pada tahapan selection data ini dilakukan pemilihan variabel yang akan digunakan 

pada klasifikasi serangan jaringan komputer. 

2. Preprocessing data 

Pada tahapan preprocessing akan dilakukan ekstraksi data terhadap data yang akan 

digunakan untuk data pelatihan, sehingga membentuk fitur-fitur yang dapat 

digunakan dengan baik dalam proses pelatihan menggunakan RBF. Pada tahapan 

ini dilakukan menghapus missing value, menghapus duplikat data,  transformasi 

data, normalisasi data menggunakan rumus 2.11 dan penghapusan data outlayer.  

3. Data latih 

Data latih adalah data yang digunakan sebagai standarisasi dalam melakukan 

pengujian aplikasi 

4. Data uji 

Data uji merupakan data yang digunakan untuk pengecekan hasil dari data latih.  

3.4.3 Analisa Algoritma RBF dengan Jumlah Center Dinamis 

Pada tahapan analisa algoritma RBF menggunakan center dinamis. Berikut 

tahapan analisa metode RBF: 

1. Menentukan fungsi basis. Fungsi basis ini akan digunakan untuk aktivasi fungsi di 

hidden layer. Fungsi basis yang digunakan yaitu fungsi gaussian yang akan 

menentukan bayaknya center. Center mempengaruhi arsitektur jaringan RBF karna 

center akan menjadi neuron pada hidden layer RBF. 

2. Menghitung pusat nilai center dengan algoritma K-Means sejumlah inputan (n) 

sampai dua kali jumlah inputan (2n). 

3. Menyusun arsitektur jaringan RBF 

4. Pelatihan jaringan RBF 

5. Inisialisasi bobot pada hidden layer 

6. Hitung keluaran RBF 
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7. Hitung jumlah nilai eror dari setiap jumlah center, pilih jumlah nilai center yang 

memiliki eror terkecil untuk dilakukan proses pengujian. 

8. Pengujian RBF 

9. Hitung Keluaran 

10. Hitung Akurasi 

3.5 Perancangan  

Tahap perancangan merupakan tahapan yang dilakukan setelah dilakukan 

analisa proses pada aplikasi. Pada perancangan dilakukan pembuatan flowchart dan 

perancangan tampilan aplikasi (interface) yang userfriendly. Flowchart berfungsi 

untuk menggambarkan alur proses dari aplikasi yang akan dibangun. Perancangan 

tampilan aplikasi dibuat untuk menjadi panduan dalam pembuatan aplikasi.  

3.6 Implementasi dan Pengujian 

Pada tahap Implementasi dapat dilakukan coding atau pengkodean pembuatan 

sistem yang telah dirancang  sebelumnya. Beberapa komponen pendukung yang 

memiliki peran penting dalam implementasi diantaranya adalah perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak (software). 

1. Perangkat keras (hardware), antara lain: 

a. Processor   : Intel(R) Core(TM) 

b. Memory (RAM)  : 4,00 GB 

c. Tipe Aplikasi   : 64-bit Operating System, x64-based processor 

d. Hard disk   : 500 GB 

2. perangkat lunak (software), antara lain: 

a. Aplikasi Sistem   : Windows 10 Ultimate 

b. Tool    : Matlab R2014a 

Setelah implementasi selesai dilaksanakan, maka akan dilakukan proses 

pengujian terhadap aplikasi yang telah dibangun agar diketahui hasilnya. Apakah hasil 

pengujian tersebut sesuai dengan tujuan dari penelitian. Pengujian tersebut dilakukan 

dengan 2 cara yaitu: 
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1. White box 

Pengujian dengan white box dilakukan untuk mamastikan semua fungsi aplikasi 

berjalan sesuai dengan proses dari alur metode yang digunakan.  

2. Pengujian akurasi 

Pengujian akurasi untuk melihat seberapa keakurasian yang dihasilkan oleh aplikasi 

yang telah dibangun menggunakan Confusion Matrix. Pada pengujian ini terdapat 

tiga scenario pengujian. Scenario dari pengujian adalah sebagai berikut: 

a. Scenario 1 : data latih 70% : data uji 30% 

Dengan penggunaan nilai Spread = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 , dan nilai Threshold 

= 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 dan 0,9. 

b. Scenario 2 : data latih 80% : data uji 20% 

Dengan penggunaan nilai Spread = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, dan nilai Threshold 

= 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 dan 0,9. 

c. Scenario 3 : data latih 90% :  data uji 10% 

Dengan penggunaan nilai Spread = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, dan nilai Threshold 

= 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 dan 0,9. 

3.7 Kesimpulan dan Saran 

Tahapan ini berisikan kesimpulan dari proses penelitian yang telah 

dilaksanakan dan tahap ini juga berisikan saran-saran yang dapat yang dapat membantu 

untuk pengembangan aplikasi selanjutnya. 

 

  


