
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Proses Alur Penelitian 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam Tugas Akhir ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.1. 
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 Gambar 3.1 Tahap-Tahap Metodologi Penelitian
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3.1.1 Tahap Perencanaan 

Langkah-langkah dalam tahap perencanaan: 

1. Mendefinisikan masalah dan tujuan. 

Pada kegiatan ini peneliti menjelaskan permasalahan sebagai latar 

belakang penelitian dan tujuan yang akan dicapai. Permasalahan dalam 

penelitian ini berasal dari studi literatur yang telah dipelajari oleh 

peneliti. 

2. Studi Literatur atau Pustaka. 

Pada tahap ini peneliti memahami studi literatur informasi penelitian 

dari buku maupun jurnal untuk mendukung penulisan yang berkaitan 

dengan topik yang diangkat.  

a. Memahami penyakit-penyakit pada ayam. 

Penyakit-penyakit yang dapat menyerang ayam dikumpulkan dan 

dianalisa gejala-gejala dari masing-masing penyakit tersebut 

beserta cara penanganan dan penanggulangannya. 

b. Memahami konsep sistem pakar. 

Pemahaman terhadap konsep sistem pakar ini merupakan hal dasar 

dan sangat berpengaruh dalam melakukan penelitian. Diantaranya 

konsep dasar sistem pakar, ciri-ciri sistem pakar, kelebihan dan 

kekurangan sistem pakar,  dan komponen sistem pakar. Komponen 

sistem pakar mencakup didalamnya User Interface, basis 

pengetahuan, akuisisi pengetahuan dan Inference Engine. 

c. Memahami Inference Engine Forward Chaining. 

Forward Chaining merupakan Inference Engine yang melakukan 

penalaran dari suatu masalah kepada solusinya. Jika klausa premis 

sesuai dengan situasi (bernilai TRUE), maka proses akan 

menyatakan konklusi. 

d. Memahami metode Certainty Factor. 

Metode Certainty Factor merupakan cara dari penggabungan 

kepercayaan (belief) dan ketidapercayaan (unbelief) dalam 

bilangan yang tunggal. Certainty Factor menunjukkan ukuran 
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kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. Rumus dari metode 

Certainty Factor dapat dilihat pada landasan teori BAB II.  

3. Menentukan tujuan penelitian 

Penentuan tujuan penelitian berfungsi untuk memperjelas tentang apa 

saja yang menjadi sasaran dari penelitian ini yaitu merancang aplikasi 

sistem pakar diagnosa penyakit pada ayam dengan metode Certainty 

Factor berbasis web.  

4. Menentukan pakar 

Tahap ini dilakukan untuk menentukan pakar yang terlibat dalam 

penelitian ini. 

3.1.2 Tahap Analisis 

Setelah tahap perencanaan, tahap selanjutnya adalah analisis. Adapun 

kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah: 

1. Menentukan Kebutuhan Data 

Penentuan data yang dibutuhkan berfungsi untuk memperjelas tentang 

data yang diperlukan dalam pembangunan sistem pakar ini.  

2. Akuisisi Pengetahuan 

Setelah melakukan studi literatur dari jurnal dan buku serta informasi 

dari internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, 

penulis melakukan wawancara dengan pakar. Penulis memberikan 

beberapa pertanyaan umum mengenai penyakit pada ayam dan daftar 

penyakit, gejala penyakit yang telah didapat dari jurnal, buku dan 

sumber lainnya. Setelah itu pakar mengisi nilai keyakinan Certainty 

Factor dari gejala penyakit tersebut terhadap penyakit pada ayam 

beserta pencegahan dan pengobatannya.  

3. Pembentukan Basis Pengetahuan  

Pada tahap ini setelah dilakukan studi literatur dari jurnal dan buku, 

dibentuklah basis pengetahuan berupa: 

a. Basis pengetahuan penyakit ayam 

Basis pengetahuan ini berisi penyakit-penyakit yang dapat 

menyerang ayam. 
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b. Basis pengetahuan gejala penyakit 

Basis pengetahuan ini berisi gejala dari penyakit-penyakit yang 

dapat menyerang ayam. 

c. Basis pengetahuan relasi penyakit dan gejala beserta bobot 

Certainty Factor. 

Merupakan gabungan dari penyakit dan gejalanya dan bobot nilai 

keyakinan yang didapat dari pakar. 

d. Basis pengetahuan pencegahan dan pengobatan 

Basis pengetahuan ini berisi solusi berupa pencegahan dan 

pengobatan dari penyakit-penyakit yang dapat menyerang ayam. 

e. Inference Engine 

Pada tahap ini, peneliti melakukan penalaran terhadap penyakit-

penyakit tersebut. Dimulai dari IF berupa gejala penyakit ayam 

sehingga memperoleh konklusi THEN berupa penyakit yang 

menyerang ayam. 

4. Evaluasi Basis Pengetahuan Pakar 

Pada tahap ini evaluasi basis pengetahuan pakar dilakukan dengan 

pengisian kuesioner yang telah dibuat dan diskusi bersama dengan 

pakar terhadap basis pengetahuan yang telah dibuat.  

5. Perbaikan Basis Pengetahuan 

Berdasarkan langkah sebelumnya, basis pengetahuan diperbaiki 

sehingga membentuk sebuah basis pengetahuan yang baik dan 

penalaran yang lebih efektif akan dihasilkan. 

3.1.3 Tahap Desain Sistem 

Setelah melakukan analisa, tahap selanjutnya adalah perancangan sebuah 

sistem. Sebagai output dari analisa akan dibuat beberapa diagram untuk 

memudahkan pembaca dalam mengambil intisari dari analisa. Adapun kegiatan 

yang dilakukan dalam tahap perancangan: 
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1. Perancangan Arsitektur Sistem menggunakan UML. 

Pada kegiatan ini peneliti membuat suatu rancangan kasar sistem 

menggunakan Use Case Diagram, Activity Diagram dan Sequence 

Diagram. Rancangan ini nantinya akan memberikan penjelasan 

mengenai alur kerja sistem.  

2. Perancangan Interface. 

Merancang desain Interface sistem yang akan dibangun dalam bentuk 

gambar sehingga memudahkan dalam melakukan membangun sistem.  

3.1.4 Tahap Implementasi Sistem 

Lankah-langkah dalam tahap implementasi adalah sebagai berikut: 

1. Pembangunan Sistem. 

Pada tahap ini hasil dari analisa dan perancangan akan 

diimplementasikan melalui proses pengkodingan sistem.  

2. Pengujian Sistem. 

Setelah pengkodingan selesai sistem akan diuji untuk memastikan 

sistem dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengujian 

sistem yaitu menggunakan metode Unit Testing, Black-box testing dan 

User Acceptance Test. 

3.1.5 Tahap Penulisan Laporan 

Tahap-tahap dalam penulisan laporan adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan Konsultasi Dengan Pembimbing Tugas Akhir. 

Konsultasi terhadap Pembimbing Tugas Akhir sangat diperlukan 

dalam penulisan laporan. Karena banyak masukan atau saran dari 

pembimbing yang sebelumnya tidak diketahui oleh penulis. 

2. Melakukan Dokumentasi Hasil Penelitian 

Seluruh data yang diperoleh dan dianalisa, maka hasil akhir 

didokumentasikan dalam bentuk sebuah laporan yang nantinya akan 

diujikan kembali dihadapan pembimbing.  

 


