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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah langkah-langkah yang harus dilakukan selama 

penelitian tugas akhir. Adapun tahapan dalam pembuatan penelitian tugas akhir ini 

dapat dilihat pada  Gambar 3.1 berikut:

Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian
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3.1 Identifikasi Masalah

Dalam tahap awal, peneliti mulai mengidentifikasi masalah dari penelitian 

dengan melihat masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar. Bertujuan untuk 

mengangkat sebuah topik permasalahan, dimana permasalahan pada penelitian ini 

ialah gangguan kepribadian serta bagaimana penggunaan metode certainty factor

untuk mendiagnosa gangguan kepribadian.

3.2 Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data peneliti sebelumnya akan melakukan studi 

literatur berdasarkan dari buku-buku, fakta, berita, dan jurnal yang merujuk ke 

permasalahan. Lalu berikutnya peneliti akan melakukan wawancara ke pakar yaitu 

psikolog atau psikiater menggunakan topik pokok yang didasari dari data yang 

didapat dari studi literatur.

Peneliti mewawancarai psikolog yang bernama Indah Damayanti, M.Psi, 

psikolog beliau adalah pakar psikolog klinis yang sudah sangat berpengalaman 

dalam bidang psikologi klinis. Dalam tahap wawancara ini peneliti menggunakan

teknis memberikan sebuah angket yang datanya berasal dari studi literatur 

sebelumnya, angket ini berisi pedoman-pedoman diagnosa yang berisi perilaku-

perilaku awam manusia sehari-hari. Setelah tahap pengakuisisian pengetahuan 

selesai maka peneliti akan melanjutkan ke tahap representasi pengetahuan.

3.3 Analisa Basis Pengetahuan

Dalam tahap analisa basis pengetahuan peneliti melakukan tahap akuisisi 

pengetahuan dan selanjutnya merepresentasikan pengetahuan yang telah diakuisi 

sebelumnya penjelesan selengkapnya sebagai berikut: 

3.3.1 Akuisisi Pengetahuan

Dalam tahap akuisisi pengetahuan peneliti memulai dengan melihat rujukan 

data dari studi literatur dan data wawancara sebelumnya mengenai dasar-dasar 
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sistem pakar, metode certainty factor, logika fuzzy, tools yang akan digunakan dan 

gangguan kepribadian.

3.3.2 Representasi Pengetahuan

Pada tahap ini peneliti akan merepresentasikan pengetahuan berdasarkan 

data yang didapat melalui teknis akuisisi pengetahuan sebelumnya, peneliti akan 

menggunakan Penalaran Berbasis Aturan (Rule-Based-Reasoning). Pada penalaran 

berbasis aturan, pengetahuan yang sebelumnya di akuisisi akan direpresentasikan

dengan menggunakan aturan berbentuk: IF-THEN.

3.4 Analisa Mesin Inferensi

Gambar 3.2 Mesin Inferensi

Pada tahap analisa mesin inferensi yang digunakan dalam pembuatan sistem 

pakar ini menggunakan metode certainty factor bertujuan untuk menghitung tingkat 

kepastian dari suatu jenis gangguan kepribadian yang terdiagnosa. namun sebelum 

mencari nilai kepastian digunakan logika fungsi keanggotaan fuzzy untuk 

menentukan nilai certainty factor (CF) pengguna sehingga diagnosa pertanyaan 

bukan berupa pertanyaan angket, melainkan pernyataan suatu keadaan yang dialami 

pengguna dan pernyataan untuk mengakuisisi pengetahuan dari pakar. Sehingga 

akan meningkatkan akurasi dari sistem pakar yang dibangun.

3.5 Analisa Fungsional Sistem

Dalam tahap analisa fungsional sistem peneliti menggunakan Unified 

Modelling Language (UML). Dikarenakan peneliti menggunakan UML maka 

peneliti akan menerapkan konsep Object Oriented Programming sehingga lebih 
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terstruktur dan terindeks. UML juga berfungsi sebagai jembatan dalam 

mengkomunikasikan beberapa aspek dalam sistem melalui sejumlah elemen grafis 

yang bisa dikombinasikan menjadi diagram. Diagram-diagram yang digunakan 

ialah : 

1. Use Case Diagram.

2. Activity Diagram.

3. Sequence Diagram.

4. Class Diagram.

3.6 Perancangan

Dalam tahap melakukan perancangan sistem, peneliti melakukan empat

tahap yaitu: perancangan entity relationship diagram, perancangan basis data, 

perancangan struktur menu dan perancangan antarmuka.

3.7 Implementasi Sistem

Setelah tahap analisa dan perancangan selesai dilakukan, maka tahap 

selanjutnya yaitu tahap implementasi. Tahap ini adalah tahap pembangunan sistem 

dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dikarenakan sistem.

Dalam tahap implementasi peneliti menggunakan alat penelitian perangkat 

keras (Hardware) dan perangkat lunak (Software). Dalam hal ini merincikan 

spesifikasi hardware dan software yang diajukan, antara lain:

1. Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras komputer yang digunakan mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

A. Processor : Intel Core i7 CPU @ 2.00GHz × 4 CPUs

B. Memory : 8.0 GB

C. Hard disk : 1 TB
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2. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak dalam implementasi ini menggunakan:

A. Sistem Operasi : Windows 8 Pro

B. Web Server : Apache

C. Browser : Google Chrome

D. Language : PHP, JavaScript, Html, CSS 

E. Tools : PHPStorm

F. DBMS : MySQL

3.8 Pengujian Sistem

Dalam tahap pengujian pada awalnya peneliti melakukan uji black-box 

untuk menguji kelayakan fungsionalitas sistem dan selanjutnya penulis menguji 

korelasi sistem dengan menggunakan metode korelasi rank spearman dan 

dilanjutkan dengan pengujian user acceptance test terhadap pengguna yang 

bertujuan untuk mendapatkan tanggapan pengguna terhadap sistem yang dibangun 

apakah sudah efektif dan tepat dalam mendiagnosa gangguan kepribadian.

3.9 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran merupakan tahap akhir dari penelitian yang 

dilakukan. Dibagian ini akan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil dari 

penelitian sekaligus memberikan saran-saran untuk menyempurnakan dan 

mengembangkan penelitian itu.


