
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian merupakan acuan dalam pelaksanaan penelitian. 

metode penelitian menguraikan tahapan-tahapan penelitian untuk memberikan 

petunjuk petunjuk yang jelas dan sistematis. Berikut tahapan penelitian yang akan 

dirancang untuk tugas akhir ini : 

  

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 
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3.1 Pengamatan Pendahuluan 

Tahap ini adalah tahapan awal dalam memulai suatu penelitian yang akan 

dikerjakan. Pada tahap ini dilakukan pencarian informasi permasalahan retardasi 

mental. Pengamatan pendahuluan dapat dilakukan dengan melakuan kuesinoner 

pendahuluan, referensi dari buku, internet maupun dari penelitian yang sudah 

diteliti sebelumnya yang berhubungan dengan gejala awal retardasi mental. 

3.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan pengamatan pendahuluan dan studi pustaka yang dilakukan 

maka, dapat dirumuskan permasalahan mengenai sistem jaringan syaraf tiruan 

untuk screening awal gangguan retardasi mental pada anak menggunakan metode 

Backpropagation Neural Network 

3.3 Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dengan 

psikolog untuk mendapatkan informasi retardasi mental dan langkah langkah dalam 

melakukan penelitian selanjutnya. Membaca buku dan jurnal untuk melengkapi 

hasil wawancara dan melakukan observasi ke lapangan untuk melihat tingkah laku 

anak yang mengalami retardasi mental. 

3.4 Analisa Sistem  

Setelah dilakukan pengumpulan data maka selanjutnya adalah analisa 

sistem. Tahap ini merupakan pembelajaran metode Backpropagation Neural 

Network yang diterapkan pada kasus untuk screening awal gangguan retardasi 

mental pada anak. Analisa berarti metode khusus untuk menganalisis masalah yang 

dapat dimulai dari gejala-gejala yang diolah dengan menggunakan metode 

Backpropagation Neural Network sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, 

kemudian menganalisa model hingga rancang bangun aplikasi jaringan syaraf 

tiruan itu sendiri. Analisa sistem dapat dilakukan dengan membahas tentang proses 

yang berkaitan dengan sistem yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini 
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penelitian akan merumuskan pengembangan informasi yang didapat dari kuesioner 

dan observasi. 

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada analisa sistem ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Analisa Data 

  Tahap ini dilakukan analisa data yang dibutuhkan untuk screening awal  

gangguan retardasi mental pada anak. 

1. Menyebarkan angket skala untuk mendapatkan gejala-gejala yang dialami 

oleh anak SLB kota Pekanbaru yang akan dimasukan kedalam sistem. 

2. Menyebarkan angket skala untuk mendapatkan data anak-anak yang 

mengalami retardasi mental. Data tersebut digunakan untuk data 

pembelajaran dan pengujian pada sistem.  

b. Analisa Metode Backpropagation Neural Network 

Tahap ini dilakukan analisa metode Backpropagation Neural Network yang 

akan diterapkan dalam kasus screening awal gangguan retardasi mental pada 

anak. Tahapan metode Backpropagation Neural Network pada jaringan syaraf 

tiruan terdiri dari dua tahap yaitu : 

1. Tahap pembelajaran, dimulai dari inisiasi bobot yaitu maksimum epoch, 

target error, learning rate dan masuk ke tahap feedforward, kemudian 

dilanjutkan ke backforward, dan menghitung MSE (Mean Square Error) 

yang didapat, jika error yang didapatkan lebih besar dari target error, maka 

proses pembelajaran akan kembali ke tahap inisiasi bobot, jika nilai error 

lebih kecil dari target error, maka bobot tersebut disimpan untuk 

dimasukan pada tahap selanjutnya yaitu pengujian. 

2. Tahap pengujian, bobot yang didapat dari hasil pembelajaran digunakan 

untuk pengujian. Tahap pengujian hanya menggunakan fase feedforward, 

hasil keluaran merupakan berupa kelas dari retardasi mental dari pasien. 
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3.5 Perancangan Sistem 

Setelah tahap analisa sistem selesai dilakukan, maka dilakukan tahapan 

perancangan sistem. Tahapan perancangan sistem terdiri dari: 

a. Tahapan rancangan sistem menggunakan Flowchart, Context Diagram, Data 

Flow Diagram (DFD) dan Entity Relationship Diagram (ERD). 

b. Tahapan rancangan database, merupakan tahap perancangan tabel dan atribut 

yang dibutuhkan. 

c. Tahapan User Interface atau antarmuka pengguna yang merupakan suatu 

rancangan struktur menu dan tampilan untuk sistem screening awal gangguan 

retardasi mental. 

3.6 Implementasi dan Pengujian 

Untuk melakukan implementasi dibutuhkan perangkat lunak (software) dan 

perangkat keras (hardware). Perangkat lunak (software) yang digunakan yaitu 

sistem operasi Windows ,bahasa pemograman PHP, DBMS MySQL serta tools 

yang digunakan dalam menbangun aplikasi seperti Google Chrome, Xampp. 

Sedangkan perangkat keras (hardware) yang digunakan yaitu processor Intel (R) 

Celeron (R) CPU N3060 @ 1.60 GHz , RAM 2.00 GB.  

 Pengujian (testing) yaitu uji coba apakah hasil keluaran sistem sama dengan 

data pengujian. Pengujian ini terbagi menjadi: 

a. Pengujian Blackbox  

 Metode ini berpusat pada fungsional perangkat lunak yang digunakan. 

 Tujuannya adalah menemukan kesalahan-kesalahan seperti : 

a. Fungsi-fungsi yang tidak sesuai atau hilang 

b. Kesalahan atau kekeliruan Interface 

c. Kesalahan performasi sistem 

d. Kesalahan pengaksesan database atau struktur data yang digunakan 

e. Kesalahan inisisasi (proses mulai) atau terminasi (proses selesai) 
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b. Akurasi 

 Akurasi adalah hasil suatu peramalan yang diukur dari kebiasaan dan 

 kekonsistensian peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan tidak akurat 

 jika nilai peramalan tersebut terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan 

 dengan kenyataan yang terjadi menggunakan persamaan (2.12) dan (2.13). 

c. Mean Square Error (MSE) 

 Mean Square Error (MSE) adalah fungsi kinerja yang sering digunakan 

 untuk backpropagation yang dimana fungsi ini akan mengambil rata-rata 

 kuadrat error yang terjadi antara output jaringan dan target dengan 

 menggunakan persamaan (2.14). 

d. User Acceptance Test (UAT) 

Selanjutnya pengujian sistem menggunakan User Acceptance test, 

pengujian ini dengan memberikan kuesioner kepada user yang  

berhubungan dengan sistem jaringan syaraf tiruan ini. Pengujian dilakukan 

oleh guru-guru SLB dan Psikolog sebagai pengguna sistem. User 

melakukan verifikasi untuk mengetahui sistem sudah sesuai dengan 

kebutuhan dan harapan pengguna. 

3.7 Kesimpulan dan Saran 

   Tahap kesimpulan merupakan tahap dari hasil pengujian yang telah 

dilakukan dengan mengetahui tingkat keberhasilan dalam penerapan metode 

Backpropagation Neural Network. Pada bagian saran berisi kemungkinan 

pengembangan penelitan selanjutnya. 
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