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METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian adalah tahapan sistematis yang akan dikerjakan 

pada sebuah penelitian untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada 

penelitian ini. Oleh karena itu penulis membuat Flowchart metodologi penelitian 

yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Gambar 3.1 ini merupakan gambar 

Flowchart tersebut: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian  

3.1 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan tahapan awal dari metodologi penelitian. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana cara membangun 

aplikasi Jaringan Syaraf Tiruan dengan menggunakan metode Backpropagation 

untuk mendiagnosa penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) yang ada 

pada manusia.  
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3.2 Studi Pustaka 

Pada tahapan studi pustaka yang akan dilakukan yaitu mempelajari 

literature-literature yang berkaitan, yang akan digunakan sebagai kajian teori 

dalam penelitian ini. Maka dari itu dibutuhkan studi pustaka sebelum memulai 

penelitian. Sumber-sumber yang bisa dijadikan pedoman pada penelitian ini 

antara lain menggunakan buku-buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan 

permasalah yang sedang dibahas pada penelitian ini yaitu yang berhubungan 

dengan penyakit ISPA pada manusia menggunakan metode Backpropagation. 

3.3 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data-data maupun 

informasi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dikerjakan. Pada 

penelitian ini penulis memperoleh data dari penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Wan Rony Aryawibowo pada tahun 2016. Sumber data pada penelitian 

sebelumnya merupakan wawancara dengan narasumber yaitu kepada Dr.Hanan 

yang bertugas di Rumah Sakit Universitas Riau Pekanbaru. Dari hasil wawancara 

sebelumnya di dapatkan hasil informasi tentang jumlah penyakit dan jumlah 

gejala dari penyakit ISPA yang dijadikan referensi dalam penelitian ini. Jumlah 

gejala yang ada sebanyak 34 gejala dan jumlah 5 macam penyakit. 

3.4 Analisa  

Setelah tahap studi pustaka dan pengumpulan data, langkah selanjutnya 

adalah menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan sistem yang akan dibangun. 

Analisa sistem berkaitan dengan mengidentifikasi kebutuhan dalam suatu 

penelitian. Perancangan Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan analisa menggunakan metode 

Backpropagation yang akan diterapkan pada kasus untuk diagnosa penyakit ISPA. 

Analisa berarti metode khusus untuk menganalis masalah yang dapat dimulai dari 

menganalisa gejala gejala yang muncul lalu diolah dengan menggunakan metode 

Backpropagation sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, kemudian 

menganalisa model hingga rancang bangun aplikasi JST itu sendiri. Analisa 
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sistem membahas tentang proses yang berkaitan dengan aplikasi yang akan 

digunakan dalam penelitian.  

Tahapan tahapan yang akan dilakukan pada analisa system ini adala 

sebagai berikut: 

3.4.1 Analisa Kebutuhan Data 

Pada tahap ini dilakukan analisa data yang dibutuhkan untuk mendiagnosa 

penyakit ISPA. Data yang digunakan ialah data penyakit ISPA dan keseluruhan 

data dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Data Latih 

Pembagian data latih (training) dilakukan dengan membagi data yang 

mengalami Faringitis, Tonsilitis, Rhinitis, Tuberculosis (TBC), Sinusitis. 

Dimana jumlah data latih yang akan digunakan adalah 150 data diantaranya 30 

data Faringitis, 30 data Tonsilitis, 30 data Rhinitis, 30 data Tuberculosis 

(TBC), 30 data Sinusitis. Dari kelima pembagian kelas pada ISPA tersebut 

akan dijadikan sebagai data acuan untuk pembelajaran yang akan disimpan 

kedalam database sistem. 

2. Data Uji 

Data uji (Testing) merupakan data yang akan diuji pada sistem untuk 

kebutuhan penyesuaian klasifikasi terhadap data latih.Pengujian dilakukan 

untuk menentukan tingkat akurasi dari proses klasifikasi terhadap proses 

pembelajaran.  

3.4.2 Analisa Metode Backpropagation 

Dalam tahap ini dilakukan analisa metode Backpropagation yang akan 

diterapkan dalam kasus mendiagnosa penyakit ISPA. Tahapan pada metode 

Backpropagation dibagi menjadi 2 yaitu: 

a. Tahapan pelatihan 

Dimana pada tahapan ini dimulai dari menganalisa bobot, menetapkan 

konfigurasi dari JST yaitu maksimum epoch, target error, learning 

rate, dan masuk ke tahap alur maju atau feedforward, kemudian 
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dilanjutkan ke tahap Backpropagation, lalu setelah tahap 

Backpropagation selesai maka selanjutnya dilakukan tahapan 

perubahan bobot dan bias, setelah bobot baru didapatkan maka 

selanjutnya bobot tersebut tersimpan untuk dimasukkan pada tahap 

pengujian. 

b. Pada tahapan pengujian ini, bobot yang didapat dari tahap pelatihan 

akan digunakan untuk pengujian. Dimana data pasien akan digunakan 

untuk menguji aplikasi yang akan dibuat. Tahapan pengujian ini hanya 

menggunakan feedforward, dimana hasil yang didapat merupakan 

keluaran berupa jenis penyakit yang diderita oleh pasien. 

3.4.3 Analisa Fungsional Sistem 

Tahapan ini akan dilakukan analisa struktur menu pada aplikasi yang akan 

dibangun dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD) dan Entity 

Relationship Diagram (ERD). 

3.5 Perancangan  

Perancangan berarti metode yang khusus digunakan untuk merancang hal-

hal yang telah dianalisa dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan 

menyederhanakan suatu proses atau jalanya aliran data, perancangan terhadap 

model dan merancang bangun aplikasi. 

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada perancangan system pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

3.5.1 Perancangan Basis Data 

Setelah dilakukan analisa terhadap sistem yang akan dibuat, maka 

selanjutnya dilakukanlah perancangan basis data yang berisikan tabel, field dan 

atribut untuk melengkapi komponen sistem. 
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3.5.2 Perancangan Struktur Menu 

Rancangan struktur menu diperlukan untuk memberikan gambaran 

terhadap menu-menu atau fitur pada sistem yang akan digunakan. 

3.5.3 Perancangan Antar Muka (interface) 

Untuk mempermudah komunikasi antara aplikasi dengan pengguna, maka 

perlu dirancang antarmuka (interface). Dalam perancangan interface, hal 

terpenting yang ditekankan adalah bagaimana menciptakan tampilan yang baik 

dan mudah dimengerti oleh pengguna. 

3.6 Implementasi dan Pengujian   

Setelah Aplikasi telah melalui tahapan perancangan, makan selanjutnya 

adalah tahap implementais. Tahapan ini bertujuan untuk melihat apakah Aplikasi 

yang dirancang sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka dari itu pada tahapan 

implementasi ini dibutuhkan perangkat pendukung yang berupa hardware 

komputer maupun software komputer.  

3.6.1 Implementasi 

Adapun hardware dan software yang digunakan pada dalam penelitian ini 

adalah: 

Hadware yang di gunakan: 

1. Processor : AMD A6  1.30GHz 

2. Memory : 6 GB 

3. Harddisk : 500 GB  

Dan software yang dibutuhkan:  

1. Platform  : Windows  

2. Bahasa Pemograman : PHP  

3. DBMS : MySQL  

4. Web server : Apache  

5. Browser : Google Chrome, Mozilla Firefox  
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6. Server : Localhost 

3.6.2 Pengujian 

Pengujian adalah sebuah tahapan yang akan memperkihatkan apakah 

prediksi ini sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak. Adapun pengujian yang 

akan dilakukan adalah: 

1. Pengujian BlackBox  

Tujuan dari pengujian BlackBox adalah menemukan kesalahan-kesalahan 

seperti : 

a. Fungsi-fungsi yang tidak sesuai, atau hilang 

b. Kesalahan atau kekeliruan Interface 

c. Kesalahan performansi sistem 

d. Kesalahan pengaksesan Database atau struktur data yang 

digunakan 

e. Kesalahan inisialisasi (proses mulai) atau terminasi (proses selesai) 

2. Pengujian Parameter 

Pada pengujian parameter dilakukan untuk melihat seberapa besar tingkat 

akurasi metode Bacpropagation pada implementasi sistem klasifikasi 

penyakit ISPA. Pengujian  parameter dilakukan dengan perbandingan data  

70% data latih dan 30% data uji, 80% data latih dan 20% data uji serta 

90% data latih dan 10 % data uji dengan menggunakan persamaan (2.14). 

3. User Acceptance Text (UAT) 

User Acceptance Text (UAT) merupakan pengujian yang dilakukan 

dengan cara memberikan kuisioner kepada user yang berhubungan dengan 

penggunaan sistem ini yang nantinya akan dilakukan verifikasi agar 

diketahui bahwa sistem sudah sesuai dengan kebutuhan dan harapan 

pengguna. Skala pengujian pada pengujian UAT ini menggunakan Skala 

Likert dengan persamaan (2.15) 
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3.7 Kesimpulan dan Saran  

Kesimpulan dan saran adalah tahapan paling akhir pada penelitian, 

kesimpulan didapatkan dari pengujian keseluruhan, sedangkan saran merupakan 

harapan penulis di masa datang agar menyempurnakan penelitian ini. 

 

 


