
BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil 

yang sesuai dengan yang diinginkan. Berikut tahapan-tahapan dalam penelitian: 

 

Mulai

Analisa dan Perancangan Sistem

1. Analisa Data

    a. Data Masukan

    b. Normalisasi

    c. Pembagian Data

    d. Metode Learning Vector Quantization 3

2. Analisa Sistem

    a.  Flowchart

    b. Data Flow Diagram

    c. Entity Relationship Diagram

3. Perancangan

    a. Database

    b. Struktur Menu

     c. Interface

Implementasi dan Pengujian Sistem

1. Implementasi

2. Pengujian

    a. Blackbox

    b. Akurasi : Confussion Matrix 

(berdasarkan nilai α, ε, dan pembagian)

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Pengumpulan Data

1. Wawancara

2. Studi Pustaka

 

Gambar 3.1 Tahapan Metode Penelitian 
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1.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk menganalisa, merancang dan 

membangun sistem jaringan syaraf tiruan menggunakan metode Learning Vector 

Quantization (LVQ 3) untuk Prediksi Berat Bayi Lahir, dimana pengumpulan data 

dilakukan dengan 2 tahapan yaitu:  

3.1.1 Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan seorang bidan di Puskesmas Air Molek 

yaitu ibu Elfira Ibnu Derta, Amd. Keb. Bidan Fira adalah seorang bidan desa di 

sebuah desa pasir keranji di Air Molek dan juga seorang bidan di Puskesmas Air 

Molek dari tahun 2009 sampai sekarang yang mana sudah lebih kurang 8 tahun.  

Wawancara dilakukan agar mengetahui apa saja yang menjadi faktor yang 

mempengaruhi berat bayi lahir.  

3.1.2 Studi Pustaka 

   Studi pustaka dilakukan untuk referensi dalam melakukan penelitian ini 

baik itu dalam hal teori ataupun metode yang  diterapkan dalam penelitian ini. 

Sumber-sumber referensi yang didapat dari hasil studi pustaka digunakan agar 

dapat memperkuat hasil penelitian dan membantu  menemukan hal yang tidak di 

mengerti dalam penelitian ini. 

3.2 Analisa dan Perancangan Sistem 

Tahapan selanjutnya setelah melakukan pengumpulan data adalah analisa, 

dimana ada dua jenis analisa yang akan dilakukan yaitu: 

3.2.1 Analisa Data 

Tahapan analisa data ini terdiri dari: 

1. Data Masukan  

Data masukan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kenaikan Berat 

Badan, Status Gizi, Tinggi Fundus Uteri(TFU), Hemoglobin, Lingkar 

Lengan Atas (LILA), dan Usia Kehamilan. 
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2. Normalisasi 

Normalisasi data dilakukan untuk memperoleh data dalam ukuran nilai 

yang lebih kecil dibandingkan dengan data asli tanpa menghilangkan nilai 

dari data asli yang ada menggunakan persamaan (2.9) dan (2.10). 

3. Pembagian Data 

Pembagian data pada penelitian ini yaitu dibagi menjadi 3 yaitu pembagian 

data sebanyak 156 data menjadi  70:30, 80:20 dan 90:10 dimana 

banyaknya setiap data latih dan data uji akan berpengaruh pada tinggi atau 

rendahnya akurasi. 

4. Metode Learning Vector Quantization (LVQ 3) 

LVQ 3 adalah sebuah algortima hasil pengembangan dari alagoritma LVQ 

1, LVQ 2, dan LVQ 2.1. Parameter-parameter LVQ 3 yang digunakan 

dalam perancangan sistem merupan pembelajaran LVQ3 yang telah 

dikembangkan berdasarkan algoritma LVQ1 dan ketentuan dasar teori 

LVQ3. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembelajaran 

metode LVQ3 dapat dilihat pada diagram alir proses pembelajar metode 

LVQ3 pada Gambar 3.2 berikut: 

Berikut merupakan penjelasan Gambar 3.2 Diagram Alir Proses 

Pembelajaran Metode LVQ3: 

1. Inisialisasi Bobot Awal 

2. Penentuan learning rate (α), nilai window (ε), Min alpha, Vektor X dan 

Target dari Vektor X. 

3. Masuk ke epoch = 1 hitung apakah nilai (α) > min α, jika tidak maka     

inputkan parameter berat bayi lahir yang sudah dinormaliasi 

4. Hitung jarak Euclidean dengan persamaan (2.1) 

5. Temukan D1 (pemenang) lalu cek apakah Target dari D1 sama dengan 

Target Data Yang diinputkan jika tidak cek D2 (runner up) 

6. Hitung nilai window untuk melihat apakah D2 (runner up) bernilai TRUE 

atau FALSE  
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7. Jika D2 bernilai TRUE gunakan rumus persamaan (2.2) dan (2.3) untuk 

perubahan bobot dan apabila bernilai FALSE gunakan rumus persamaan 

(2.7) dan (2.8) 

8. Lakukan pengurangan alpha untuk masuk ke epoch selanjutnya 

9. Proses pembelajaran berakhir dengan didapatnya hasil bobot akhir vektor 

w baru yang nantinya akan digunakan pada proses pengujian. 

mulai

Inisialisasi bobot awal(W),  vektor 

pelatihan(X),Target(T) data ibu, 

parameter alpha (α),Min (α), window (ε)

Epoch=1

α>min α? Input paramater ibu

Hitung jarak 

euclidean

Tentukan pemenang 

pertama

D1=min(X-W)

D1=T?
Hitung 

d2(runner up)

W(baru)=w(lama)+α(Xi-W(lama)

Min[d1/d2,d2/

d1)>(1-ε)(1+ε)?

W(baru)=W(lama)-ß(Xi-W(lama)

W(baru)=W(lama)+ß(Xi-W(lama)

Pengurangan α = α – (0.1*α)

Epoch = epoch+1

Bobot Akhir

Selesai 

Ya

Tidak 

Ya 

Tidak 

W(baru)=W(lama)-α(Xi-W(lama)

W(baru)=W(lama)+α(Xi-W(lama)
Tidak 

Ya

Normalisasi Data Ibu

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Proses Pembelajaran Metode LVQ3 
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Setelah proses pembelajaran berakhir gunakan bobot w baru hasil dari 

proses pembelajaran untuk proses selanjutnya yaitu pengujian. Diagaram alir 

proses pengujian menggunakan metode LVQ3 dapat dilihat pada Gambar 3.3 

berikut: 

Mulai 

Ambil bobot w akhir dari 

proses pelatihan (training)

Input Vektor X

Normalisasi inputan  vektor X

Hitung jarak euclidean  (X-W)

Temukan pemenang pertama (d1) dan J 

dari pemenang 

J= Min(X-W)

J adalah kelas untuk vektor X

selesai  

Gambar 3.3 Diagram Alir Proses Pengujian Metode LVQ3 

 Berikut merupakan penjelasan Gambar 3.3 Diagram Alir Proses Pengujian 

Metode LVQ3: 

1. Ambil bobot w baru yang didapat dari proses pembelajaran metode LVQ3 

2. Inputkan Vektor X yang akan dilakukan pengujian 

3. Normalisasi inputan Vektor X 

4. Hitung jarak Euclidean dengan persamaan (2.1) 

5. Temukan D1(pemenang) dan J (target) dari D1 

6. Hasil J adalah kelas untuk Inputan X 

3.2.2 Analisa Sistem 

 Tahapan menganalisa sistem dilakukan dengan membuat Flowchart, 

Context Diagram, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship (ERD). 

1. Flowchart  

Sebagai penggambaran urutan instruksi proses dan hubungan antar satu 

proses dengan proses lainnya. 
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2. Data Flow Diagram 

Menggambarkan fungsi kerja sistem Prediksi Berat Bayi Lahir yang  

saling berhubungan satu sama lain antara satu fungsi ke fungsi lainnya dan 

hubungannya dengan data store. 

3. Entity Relationship (ERD) 

Menggambarkan relasi satu entitas dengan entitas lainnya dalam suatu 

sistem. Entitas yang terdapat dalam ERD Prediksi Berat Bayi Lahir 

sebanyak 6 entitas yaitu, entitas pengguna, data ibu, bobot w, bobot w 

baru, data prediksi dan pengaturan. 

3.4 Perancangan 

   Tahap perancangan merupakan tahapan perancanan terhadap sistem yang 

akan dibangun, perancangan dilakukan agar pengguna mengerti saat 

mengoperasikan sistem yang akan dibangun. Tahapan perancangan dibagai 

mejadi 3 bagian yaitu perancangan database, struktur menu, dan interface. 

1. Perancangan Basis Data (Database) 

Tahap perancangan database merupakan tahapan pembuatan database 

yang berisikan tabel-tabel, field dan atribut yang akan digunakan pada 

sistem yang akan dibangun.  

2. Struktur Menu 

Tahap perancangan struktur menu merupakan tahapan yang berisikan 

tampilan yang terdapat pada menu dan submenu yang akan ada pada 

sistem yang akan dibangun. 

3. Perancangan Antar Muka (Interface) 

Tahap perancangan interface merupakan tahapan yang berisikan 

rancangan komunikasi antara sistem dan pengguna agar pengguna 

memahami cara kerja menjalankan sistem. 
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3.5 Implementasi dan Pengujian Sistem 

   Implementasi dan pengujian merupakan tahapan yang dilakukan setelah 

analisa dan perancangan. Implementasi dan pengujian akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

3.5.1 Implementasi 

Tahapan ini merupakan tahapan awal untuk proses pengujian sistem yang 

dibangun. Pengoperasian sistem membutuhkan perangkat keras dan perangkat 

lunak untuk mendukung proses. Adapaun perangkat yang dibutuhkan adalah: 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang digunakan mempunyai spesifikasi sebagai berikut: 

a. Processor  : Intel® Core(TM ) i5-4210U CPU @ 1.70GHz 2.40GHz 

b. Memory  : 4 GB 

c. Hardisk  : 500 GB 

d. Sistem Type: 64 bit Operation Sistem 

2. Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat Lunak yang dibutuhkan mempunyai spesifikasi sebagai berikut: 

a. Operating Sistem  : Windows 8.1  

b. Bahasa Pemograman : PHP 

c. Database   : MySQL 

d. Browser   : Google Chrome 

e. Server   : Localhost 

f. Tools   : Microsoft Visio, Xampp, Notepad++  

3.5.2 Pengujian  

  Pengujian yaitu proses yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

kinerja sistem yang telah dibangun. Pengujian juga dilakukan untuk melihat 

apakah sistem telah sesuai dengan keinginan pengguna. Ada beberapa pengujian 

yang dilakukan pada tahap pengujian yaitu pengujian dengan black box dan 

confussion matrix. 
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1.  Black Box 

Pengujian black box dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

sistem yang dibangun telah berfungsi dengan sempurna atau masih ada 

kesalahan terhadap fungsi-fungsi tertentu. 

2. Pengujian Akurasi 

Pengujian Akurasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui rata-rata akurasi sistem yang telah dibangun. Pengujian 

akurasi menggunakan confussion matrix menggunakan persamaan (2.10) 

berdasarkan nilai α, ε, dan pembagian data uji . 

3.6 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dengan menerapkan 

metode Learning Vector Quantization 3 (LVQ 3) dalam proses Prediksi Berat 

Bayi Lahir terhadap data ibu adalah penulis berharap penelitian ini dapat 

membantu pihak puskesmas untuk lebih mudah, cepat dan efisien dalam 

menentukan status berat bayi lahir. Saran berisikan hal-hal yang disarankan 

penulis kepada pembaca mengenai kekurangan dalam penelitian yang dilakukan 

penulis. Adapun saran dari pembaca sangatlah diperlukan untuk menyempurnakan 

penelian yang telah penulis lakukan. 

 


