
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan ADDIE sebagai metode pengembangan 

sistem. Metode tersebut dilakukan sampai tahapan development. Ilustrasi dari 

tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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3.1. Analysis 

3.1.1. Analisa Sistem Berjalan 

Tahap ini dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Wawancara 

dilakukan ke pakar psikologi anak, guru dan kepala sekolah (Lampiran A). 

Sedangkan observasi dilakukan dengan memperhatikan proses belajar-mengajar 

dan dokumentasi keadaan di sekolah (Lampiran B). 

Wawancara yang dilakukan ke pakar psikologi anak untuk mengumpulkan 

informasi tentang gaya belajar secara umum dan cara menentukan gaya belajar. 

Sedangkan wawancara kepada kepala sekolah dan guru untuk mengumpulkan 

informasi tentang gaya belajar siswa di sekolah, strategi mengajar, dan prestasi 

siswa di SDIT Bintang Cendekia Pekanbaru. Observasi dilakukan dengan melihat 

secara langsung dan pengambilan gambar proses belajar-mengajar yang terjadi di 

kelas, visi-misi sekolah, struktur organisasi, dan bangunan sekolah. 

3.1.2. Analisa Sistem Usulan 

Pada tahap ini dilakukan penentuan aktor, analisa kebutuhan 

fungsionalitas sistem dan pembentukan basis pengetahuan. 

a. Penentuan Aktor  

Pada tahap ini dilakukan analisa mengenai siapa saja yang akan terlibat 

dalam penggunaan sistem pakar melalui studi pustaka dan wawancara 

kepada pakar psikologi anak dan guru di SDIT Bintang Cendekia 

Pekanbaru. 

b. Kebutuhan Fungsional Sistem  

Pada tahap ini dilakukan analisa kebutuhan fungsional sistem yang 

digambarkan menggunakan diagram UML, yaitu: usecase diagram. 

Tools yang digunakan adalah Astah Community. 

c. Pembentukan Basis Pengetahuan 

Dalam pembentukan basis pengetahuan, dilakukan analisa mengenai 

penentuan pakar psikologi yang terlibat, penentuan karakteristik yang 

digunakan dan pembuatan rule. Pada tahap ini dilakukan wawancara 

kepada pakar psikologi untuk menentukan gaya belajar. Setelah itu 
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dilakukan pemindahan pengetahuan pakar ke dalam rule-rule yang 

dapat diimplementasikan ke dalam sistem. Pakar yang akan diakuisisi 

pengetahuannya dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Pakar Psikologi  

No. Nama Bidang Pakar 

1 Dinda Septiani Psikologi Anak 

2 Linda Aryani Psikologi Umum 

d. Akuisisi Pengetahuan 

Pada tahap ini, dilakukan analisa bagaimana memasukkan pengetahuan 

dari seorang pakar dengan merekayasa pengetahuan agar bisa diproses 

oleh komputer dan menaruhnya ke dalam basis pengetahuan dengan 

format tertentu. Sumber pengetahuan diperoleh dari pakar, buku, 

dokumen multimedia, basis data, laporan riset khusus, dan informasi 

yang terdapat di web. 

3.2. Design 

3.2.1. Desain Database 

Perancangan database dilakukan untuk mengelompokkan data-data yang 

berhubungan dengan sistem yang akan dibuat. Perancangan database 

digambarkan menggunakan digram UML, yaitu: class diagram. Tools yang 

digunakan adalah Astah Community. 

3.2.2. Desain Struktur Menu 

Tools yang digunakan dalam pembuatan desain struktur menu yaitu  

Microsoft Word 2010. Pada struktur menu terdapat menu-menu, seperti: beranda, 

profil sekolah, konsultasi gaya belajar, artikel, kritik dan saran. 

3.2.3. Desain Antarmuka 

Pada tahap ini dilakukan perancangan bentuk antarmuka program yang 

dibuat, perancangan antarmuka ini meliputi perancangan tampilan (form) yang 

dibutuhkan serta menu-menu yang terdapat dalam sistem pakar. Aplikasi yang 

digunakan dalam perancangan antarmuka ini, yaitu: Balsamiq Mockups. 
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3.3. Development 

3.3.1. Pembuatan Sistem Pakar  

Pada tahap pembuatan sistem pakar dilakukan pula pembuatan database 

yang menggunakan aplikasi MySQL dan bahasa pemrograman PHP dengan 

framework Yii. Program yang dibangun didesain agar dapat melakukan inferensi 

berbasis rule. 

3.3.2. Pengujian  

Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk menjamin sistem yang dibuat 

sesuai dengan hasil analisa dan perancangan, serta menghasilkan satu kesimpulan 

bahwa sistem tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat 3 jenis pengujian 

pada sistem pakar, yaitu: (1) unit test (UT); (2) blackbox testing; (3) user 

acceptence test (UAT). 

3.3.2.1 Unit Test (UT) 

Pada tahap ini dilakukan pengujian yang dilakukan dengan membuat tabel 

checklist benar/tidak pada setiap pengujian rule-nya. 

3.3.2.2 Blackbox Testing 

Pengujian Black box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak 

(software) yang dibuat. Tujuannya untuk menguji proses eksekusi suatu program 

dengan maksud menemukan kesalahan. Black box testing dilakukan pada 5 

browser yang berbeda, yaitu: (1) Google Chrome; (2) Mozilla Firefox; (3) Internet 

Explorer; (4) Opera; (5) Safari. 

3.3.2.3 User Acceptance Test (UAT) 

Pengujian UAT berupa dokumen yang di sesuaikan dengan requirement 

system. Responden  kuisioner adalah  20 guru dan 10 orangtua siswa SDIT 

Bintang Cendekia Pekanbaru. 


