
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Tahapan-tahapan penelitian ini mengadopsi tahapan penelitian 

terdahulu oleh Purnamasari dkk (2017). Secara garis besar, tahapan-tahapan 

tersebut terbagi menjadi dua buah tahapan. Tahap pertama adalah 

pengembangan basis pengetahuan dan tahap kedua adalah pengembangan 

aplikasi. Ilustrasi tahapan-tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian Tugas Akhir 
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3.1  Tahap Pengembangan Basis Pengetahuan 

Pada tahap pengembangan basis pengetahuan terdapat tahap 

persiapan, dimana kegiatan yang dilakukan adalah menentukan pakar, 

menentukan metode yang digunakan, akuisisi pengetahuan pakar dan 

pembuatan basis pengetahuan serta evaluasi basis pengetahuan ke pakar. 

3.1.1 Penentuan Pakar Penyakit Ginjal 

Dalam kegiatan ini  penulis menentukan siapa sumber yang akan 

dijadikan sebagai pakar dalam penelitian yaitu dokter spesialis urologi di 

Rumah Sakit Awalbross Panam, Pekanbaru. Pemilihan pakar ini dilatar 

belakangi karena permasalahan dalam penelitian membahas tentang 

penyakit ginjal sehingga spesialis urologi dipilih sebagai pakar dalam 

penelitian ini karena dokter spesialis urologi adalah dokter bedah yang 

menangani masalah kelainan yang berhubungan dengan sistem saluran 

kemih termasuk ginjal. Pemilihan dokter spesialis urologi ini juga 

dikarenakan dokter tersebut telah memiliki pengalaman dibidang penyakit 

ginjal, hal itu diketahui berdasarkan pendidikan yang sudah diselesaikan. 

3.1.2 Penentuan Metode Yang Digunakan  

Dalam kegiatan ini penulis menentukan metode inferensi yang 

digunakan sebagai acuan untuk mndapatkan hasil diagnosa penyakit 

menggunakan inferensi forward chaining. Metode ini sangat cocok dan 

tepat diterapkan karena metode ini mempunyai aturan if-then untuk 

mendapatkan hasil diagnosa yang tepat, seperti halnya penyakit untuk 

mendiagnosa harus terlebih dahulu mengetahui gejala-gejala yang ada. 

3.1.3 Akuisisi Pengetahuan 

Pada tahapan ini sebelum melakukan wawancara dengan pakar, 

penulis mencari informasi dari beberapa literatur seperti jurnal dan buku 

serta informasi dari internet yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan. Kemudian mengumpulkan informasi mengenai data penyakit 

yang berhubungan dengan penyakit ginjal yang dilakukan oleh penelitian 
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sebelumnya. Setelah itu dibuatlah daftar penyakit yang berhubungan dengan 

ginjal. Kemudian penulis membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan 

kepada pakar yang meliputi penyakit ginjal apa saja yang dapat didiagnosa 

awal, apa saja gejala awal yang dirasakan, penyebab dan cara 

pencegahannya.  

Selanjutnya proses akuisisi pengetahuan dilakukan dengan menemui 

pakar yang bersangkutan untuk melakukan wawancara. Dalam proses 

wawancara dengan pakar penulis menulis serta merekam hasil wawancara 

yang dilakukan. Penulis juga meminta buku rekomendasi serta sumber 

informasi kepada pakar guna mendukung data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Hasil wawancara bersama pakar dapat dilihat pada Lampiran B. 

Setelah data didapat dari pakar maka akan dilakukan pengelompokan gejala 

awal pada tiap penyakit, penyebab dan pencegahan. Setelah melakukan 

pengelompokan penyakit serta gejala-gejala penyakit penulis melakukan 

konfirmasi kepada pakar kembali untuk memastikan bahwa proses 

pengelompokan gejala serta penyakit yang dilakukan sudah benar.  

 

3.1.4 Pembuatan Basis Pengetahuan 

Dalam perancangan basis pengetahuan, hal yang dilakukan setelah 

mendapatkan informasi dari pakar terlebih dahulu dilakukan 

pengelompokkan penyakit berdasarkan penyakit apa saja yang dapat 

didiagnosa awal oleh orang awam, dimana berdasarkan hasil wawancara 

dengan pakar jumlah penyakit ginjal yang dapat didiagnosa oleh orang 

awam ada delapan. Setelah itu mengurutkan gejala berdasarkan gejala 

penyakit yang memiliki fakta sebelumnya, di mana ada empat puluh 

sembilan gejala awal yang kemudian menghubungkan antara gejala dengan 

penyakit berdasarkan informasi yang didapat dari pakar dan barulah dibuat 

alur penyakit ginjal berdasarkan aturan if-then.  

3.1.5  Evaluasi Basis Pengetahuan ke Pakar 

Setelah basis pengetahuan terbentuk dalam aturan if-then, maka 

dilakukan evaluasi basis pengetahuan kepada pakar apakah basis 
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pengetahuan sesuai dengan pemikiran pakar atau tidak. Jika sesuai maka 

selanjutnya dilakukan tahapan analisa, jika belum sesuai maka dilakukan 

evaluasi kembali terhadap basis pengetahuan yang dibuat. 

3.2 Tahap Pengembangan Sistem 

Pada tahap pengembangan sistem kegiatan yangg dilakukan adalah 

melakukan proses analisa sistem, perancangan sistem, pembuatan sistem 

dan pengujian sistem. 

3.2.1 Tahap Analisa 

Pada tahap analisa sistem beberapa aktivitas yang dilakukan adalah 

menganalisa sistem terdahulu dan sistem usulan. Dalam analisa sistem 

terdahulu hal yang dilakukan adalah melakukan wawancara dengan pakar 

yaitu dokter spesialis urologi Rumah Sakit Awalbross Panam untuk 

mendapatkan informasi mengenai bagaimana proses pemeriksaan terhadap 

pasien yang sedang berobat. Selain itu wawancara dilakukan untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan guna mendukung penelitian yang 

dilakukan. Sedangkan pada analisa sistem usulan hal yang dilakukan adalah 

menganalisa kebutuhan fungsional dan aktifitas sistem. 

1. Analisa kebutuhan fungsional 

Dalam proses analisa kebutuhan fungsional sistem hal yang dilakukan 

adalah menggambarkan siapa saja pengguna yang dapat menggunakan 

fungsi sistem tersebut, dalam penggunaan sistem pengguna yang dipilih 

yaitu masyarakat umum. Selain itu, hal yang dilakukan adalah menentukan 

apa saja fungsi yang ada di dalam sistem ini. Berdasarkan analisa yan 

dilakukan kebutuhan fungsional yang akan digunakan dalam sistem yaitu 

fungsi untuk melakukan diagnosa awal penyakit ginjal, melihat data 

penyakit ginjal, melihat cara penggunaan sistem serta keterangan pembuatan 

sistem. Kebutuhan fungsional ini digambarkan dengan menggunakan salah 

satu model dari unified modeling language (UML) yaitu use case diagram. 

Dalam pembuatan use case diagram digunakan tools astahUML. 
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2. Analisa aktifitas-aktifitas sistem 

Dalam proses analisa aktiftas-aktifitas sistem, hal yang dilakukan 

adalah menentukan alur kerja atau aktifitas apa saja yang dapat dilakukan di 

dalam sistem tersebut, dalam penentuan aktifitas sistem yang dapat 

dilakukan nantinya adalah pengguna dapat mendiagnosa penyakit dengan 

cara memilih gejala penyakit yang dirasakan terlebih dahulu, kemudian 

pengguna dapat melihat hasil diagnosa berdasarkan gejala yang dipilih. 

Selain itu, aktifitas yang ada dalam sistem adalah pengguna dapat melihat 

data penyakit apa saja yang dapat didiagnosa  awal dengan cara memilih 

salah satu penyakit yang tertera didalam sistem. Kemudian pengguna juga 

dapat melihat bagaimana cara penggunaan sistem dengan memilih menu 

bantuan dan yang terakhir pengguna dapat melihat keterangan sistem 

dengan cara memilih menu tentang pada sistem. Dalam analisa aktifitas-

aktifitas sistem yang akan dibuat digambarkan dengan menggunakan salah 

satu model dari unified modeling language (UML) yaitu activity diagram. 

Dalam pembuatan activity diagram digunakan tools astahUML. 

3.2.2 Tahap Perancangan 

Dalam tahap perancangan antar muka sistem, hal yang dilakukan 

adalah merancang bagaimana antar muka yang akan digunakan dalam 

sistem pakar diagnosa penyakit ginjal. Antar muka dibuat dalam bentuk 

story board. Tools yang digunakan dalam pembuatan rancangan antar muka 

sistem pakar ini adalah Mockplus. 

3.2.3 Tahap Pembuatan Aplikasi 

Pada tahap pembuatan aplikasi yang dilakukan sebelumnya adalah 

dibuat terlebih dahulu kode program untuk aturan penyakit yang akan 

dimasukkan kedalam sistem dengan menggunkan aturan if-then  dan mesin 

inferensi forward chaining, dimana dalam pembuatan aturan penyakit ginjal 

terlebih dahulu memasukkan fakta gejala-gejala penyakit dan kemudian 

barulah didapat kesimpulan penyakit yang terdiagnosa. Didalam pembuatan 

sistem pakar diagnosa awal penyakit ginjal berbasis android ini penulis 
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menggunakan IDE yaitu Android Studio Versi 3.1.2 sebagai tools dalam 

pembuatan aplikasi. Bahasa yang digunakan Java dan minimal operating 

system yang digunakan di smartphone adalah android versi kitkat 4.4. 

3.2.4 Tahap Pengujian 

Tahap pengujian dilakukan dengan tujuan untuk menjamin sistem 

yang dibuat sesuai dengan hasil analisis dan perancangan serta 

menghasilkan satu kesimpulan apakah sistem tersebut sesuai dengan yang 

diharapkan. Setelah melakukan proses pembuatan kode program untuk 

sistem yang akan dibangun, selanjutnya dilakukan pengujian terhadap 

sistem. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan pengujian user 

acceptence test (UAT), unit test (UT) dan black box. Pada pengujian UAT 

dilakukan dengan cara melakukan uji coba sistem kepada 100 pengguna 

yaitu masyarakat dan memberikan kuisioner, apabila hasil uji coba terhadap 

pengguna memiliki respon posistif maka pengujian dinyatakan berhasil. 

Sedangkan pengujian blackbox menguji sistem pada 10 smartphone dengan 

spesifikasi yang berbeda. 

 

 

 

 

 


