
BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian adalah pedoman dalam melakukan penelitian, didalam 

metodologi penelitian ini terdapat langkah-langkah penelitian yang sudah 

ditentukan sebelumnya agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan diadakannya 

penelitian. Tahapan penelitian bisa dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini :  

Perumusan masalah

Pengumpulan data

 1. Data rekam medik penyakit mata

 2. Studi pustaka / literatur

Analisa

Experiment Testing

 1. Prosedur kerja weka 3.7.10

 2. Interpretation

 3. Pengujian Pakar

 1. Membangun Baseyian Network dari setiap Association Rule     

 2. Menentukan parameter

 3. Membuat conditional probability table (CPT)

 4. Membuat joint probability distribution (JPD)

 5. Menghitung posterior probability

Kesimpulan dan saran

Analisa kebutuhan data

Analisa tahapan 

data mining

Selection

Presprosecessing   

Transformation

Proses mining dengan 

algoritma FP-Growth

Pembentukan FP-tree

Penentuan frequent 

itemset

Tahap pembangkitan 

Conditional Pattern Base 

Tahap pembentukan 

Conditional FP-tree 

Tahap pencarian frequent 

itemset

Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian 

Penjelasan mengenai tahapan-tahapan penelitian pada Gambar 3.1 diatas dapat 

dilihat pada penjelasan di bawah ini : 
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3.1 Perumusan Masalah  

Perumusan masalah merupakan tahapan awal dari metodologi penelitian. 

Pada tahapan ini akan dilakukan pencarian suatu permasalahan dan akan 

dilanjutkan untuk dipelajari permasalahan tersebut sehingga diperoleh solusi dari 

permasalahan yang telah didapatkan. Adapun perumusan masalah pada penelitian 

ini adalah “Bagaimana menemukan pola hubungan probabilistik gejala penyakit 

terhadap diagnosa penyakit mata menggunakan teknik Assocation Rule untuk 

membangun struktur Bayesian Network menggunakan algoritma FP-Growth”. 

3.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan  data  merupakan  tahap  yang  bertujuan  untuk  memperoleh 

data-data dan informasi  yang  berhubungan  dengan  penelitian yang akan 

dilakukan.  Pada penelitian ini, akan dilakukan pengumpulan data sebagai berikut : 

3.2.1 Data Rekam Medik 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data rekam 

medik penyakit mata dari Rumah Sakit Mata Smec kota Pekanbaru yang diambil 

langsung di Rumah Sakit tersebut. Data yang digunakan pada tahun 2016 sebanyak 

1599 data. Prosedur pengambilan data diawali dengan memberikan surat penelitian 

dari Universitas kepada pihak Rumah Sakit, surat diberikan ke bagian administrasi 

umum Rumah Sakit. Setelah surat diberikan dibutuhkan beberapa hari untuk 

dikonfimasi pihak Rumah Sakit, setelah disetuju pengambilan data dapat dilakukan 

di bagian rekam medik.  

Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah data rekam medik 

penyakit mata. Data penyakit mata yang lengkap terdapat pada salah satu berkas 

laporan Rumah Sakit, tetapi berkas tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain selain 

Dokter dan staf Rumah Sakit karena bersifat rahasia. Tetapi, data-data laporan 

rekam medik tersebut memiliki salinan yang dibuat dalam sebuah berkas besar 

untuk satu tahun, maka penulis menyalin data penelitian ini dari berkas tersebut 

sebanyak 1599 data. Contoh data awal yang disalin pada Tabel 3.1 di bawah ini: 
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Tabel 3.1 Data Set 

No 

Rekam 

medis 

Tanggal  Umur Jenis 

Kelamin 

Keluhan atau gejala Diagnosa 

0176 00 05/01/2016 

dewasa 

tengah P 

kabur dekat, pusing, 

mata tidak nyaman PRESBIOPIA 

0176 01 
02/01/2016 

dewasa 

tengah L kabur , berasap, silau KSI 

0176 02 
02/01/2016 

anak 

awal  P berair, trauma  

0176 03 
02/01/2016 Bayi P 

berair, mata merah, 

mata gatal,  mata 

lengket CONJUNGTIVITIS 

0176 04 
02/01/2016 

dewasa 

tengah P 

berair, mata merah, 

mata gatal,  mata 

lengket CONJUNGTIVITIS 

0176 05 
02/01/2016 

dewasa 

tengah L 

berair, mata merah, 

mata gatal,  mata 

lengket, bengkak CONJUNGTIVITIS  

0176 06 
02/01/2016 

dewasa 

tengah P kabur   KSI , DM 

0176 07 
02/01/2016 

dewasa 

tengah P kabur jauh  

0176 08 
02/01/2016 

dewasa 

awal P 

mata merah, pusing, 

mata sakit, silau  

0176 09 
02/01/2016 

dewasa 

tengah L trauma, kabur  

... ... ...  ... ... 

0191 94 15/04/2016 

anak 

tengah L 

berair, mata merah, 

mata gatal, sering 

berkedip CONJUNGTIVITIS  

0191 95 
15/04/2016 

remaja 

awal P 

kabur jauh, mata sakit, 

pusing, mata mudah 

lelah MIOPIA 

0191 96 
15/04/2016 

anak 

tengah P kabur jauh  

0191 97 
15/04/2016 

anak 

tengah P kabur jauh  

0191 98 
15/04/2016 

dewasa 

tengah L taruma TRAUMA 

0191 99 
15/04/2016 

dewasa 

tengah P berlemak PTERIGIUM 
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3.2.2 Studi pustaka / literature 

Studi Pustaka/literatur merupakan tahapan metodologi penelitian lanjutan 

dari tahapan sebelumnya. Dimana pada tahapan ini akan dijelaskan mengenai 

pengumupalan data dan informasi dari berbagai sumber. Tahapan ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mendapatkan teori-teori dari berbagai sumber, misalnya buku, 

jurnal atau paper, media online dan penelitian-penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini. 

3.3 Analisa  

Setelah mendapatkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan 

yang akan diteliti pada penelitian ini, maka tahap selanjutnya yaitu menganalisa 

permasalahan. Tahapan analisa merupakan tahapan pemahaman terhadap suatu 

permasalahan sebelum mengambil tindakan dan keputusan.  

3.3.1 Analisa kebutuhan data 

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan terhadap data yang akan 

digunakan pada penelitian. Dimana penjelasan terhadap sumber data, periode data 

dan jumlah data yang akan digunakan seperti pada penjelasan di bawah ini : 

a. Sumber data penelitian diperoleh dari data Rekam Medik diambil dari salah 

satu Rumah Sakit Mata di Pekanbaru. 

b. Data yang digunakan dari  Januari - April tahun 2016. 

c. Jumlah data terdiri dari 1.599 records dengan 6 atribut.  

d. Adapun atribut dari data tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini: 

Tabel 3.2 Attribut Rekam Medik 

Attribut Keterangan 

No Rekam Medik No Pasien 

Date Tanggal melakukan checkup 

Sex Jenis Kelamin pasien 

Age Umur 

Gejala atau Keluhan Keluhan Pasien terhadap penyakit yang dideritanya 

Diagnosa Penyakit Pasien 
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3.3.2 Analisa tahapan data mining 

Pada tahapan data mining ini menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk 

mencari  pola hubungan probabilistik antara gejala penyakit mata terhadap diagnosa 

penyakit mata untuk mendapatkan mana gejala yang paling berpengaruh dalam 

diagnosa penyakit mata tesebut dengan menggunakan metode Association Rules. 

Adapun penjelasan dari tahapan yang dilalui adalah sebagai berikut  melihat.: 

a. Selection 

Pada tahapan ini dilakukan pemilihan attribut yang akan digunakan dari 

dataset yang ada. Pada penelitian ini attribut yang digunakan adalah umur, gejala 

atau keluhan pasien. 

b. Preprocessing 

Tahapan selanjutnya yaitu proses preprocessing data. Pada tahapan ini 

dilakukan pembersihan (cleaning) pada data yang menjadi fokus data mining, 

memHapus duplikasi dan menggantikan data yang memilki nilai data yang tidak 

lengkap (missing value). 

c. Transformation 

Data yang telah melalui proses preprocessing ditransformasikan dan 

disimpan ke dalam bentuk yang bisa diterapkan pada tools yang akan digunakan. 

Pada tahapan ini dilakukan inisialisasi attribut dan pengubahan tipe data yang akan 

digunakan, dimana pada penelitian ini akan dilakukan pengubahan tipe data 

numerik  menjadi binominal. 

d. Proses mining dengan Algoritma FP-growth 

Pada tahapan ini diterapkan algoritma dari teknik asosiasi untuk mengolah 

data yang ada. Pada tahapan ini dilakukan pencarian frequent itemset untuk mencari 

pola hubungan probabilistik antara gejala penyakit mata terhadap diagnosa penyakit 

mata untuk mendapatkan mana gejala yang paling berpengaruh dalam diagnosa 

penyakit mata tesebut dengan menggunakan algoritma FP-growth. Algoritma ini 

memiliki dua tahapan, yaitu pembangunan FP-tree  dan penerapan FP-growth untuk 

mengekstrak hasil dari FP-tree. Setelah diperoleh nilai yang paling sering muncul 

maka bisa dihitung nilai support dengan rumus (2.1) dan mencari nilai kombinasi 
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terbesar atau confidence dengan rumus (2.2). serta dilakukan perhitungan kekuatan 

rule (lift rasio) dengan rumus (2.6). 

Hasil keluaran (output) yang diperoleh dari penerapan algoritma frequent 

pattern-growth (FP-Growth) dengan menggunakan Associatian rule adalah aturan 

atau rule yang menggambarkan pola hubungan probabilistik antara gejala penyakit 

mata terhadap diagnosa penyakit mata untuk mendapatkan mana gejala yang paling 

berpengaruh dalam penyakit mata tesebut dan akan direpresentasikan dalam bentuk 

persentase (%)  terhadap data Rekam Medik.  

3.4 Experiment Testing 

Pada tahap ini, hasil analisa akan dan diuji menggunakan tools data mining 

dan kemudian melanjutkan proses KDD yang selanjutnya yaitu 

evaluation/interpretation. 

3.4.1 Prosedur Kerja WEKA 3.8.0 

Pada tahapan  ini akan dijelaskan mengenai prosedur kerja atau langkah -

langkah dalam penggunaan WEKA 3.8.0 dari peoses penginputan data yang akan 

digunakan hingga proses mining  dengan algoritma frequent pattern growth.  

Sehingga pada tahapan ini akan didapatkan hasil berupa rules yang akan dievaluasi 

pada tahapan selanjutnya. Setelah hasil analisa didapatkan dalam bentuk rules yang 

menyatakan hubungan antar atribut, selanjutnya data diuji dengan menggunakan 

WEKA 3.8.0. Pengujian dilakukan dengan memasukkan minimum support dan 

minimum confidence yang berbeda-beda dengan algoritma yang sama dan jumlah 

data yang sama dengan tujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap rules yang 

terbentuk serta mencari nilai minimum support dan minimum confidence yang tepat 

untuk menghasilkan rules yang memenuhi ketentuan penelitian. 

3.4.2 Interpretation 

Dalam tahapan  ini  hasil  dari  proses mining  berupa  pola-pola  atau aturan 

(rules) yang  diperoleh akan ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti. 

Pada tahapan ini juga melakukan pemeriksaan apakah  hipotesis  yang  ada  memang 

tercapai.  Bila  ternyata  hasil  yang  diperoleh  tidak  sesuai hipotesis, ada  beberapa  

alternatif  yang  dapat  diambil  seperti menjadikannya  umpan  balik  untuk  
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memperbaiki  proses  data mining,  mencoba  algoritma lain  yang  lebih  sesuai, 

atau menerima hasil ini sebagai suatu hasil yang di luar dugaan yang mungkin dapat 

bermanfaat. 

3.5 Algoritma Bayesian Network Association Rule Mining 

Algoritma Bayesian Association Rule Mining Network adalah algoritma 

Bayesian Association Rule Mining dengan menggunakan FP-Growth pada 

penentukan pattern frequent itemset untuk membangun Bayesian Network. 

Berikut adalah pseudo-code dan penjelasan dari algoritma Bayesian Association 

Rule Mining Network.  

Input : Database berisi data-data serta attributnya  

Output : Association Rules dan Bayesian Network  

1. Persiapan database: data cleaning, data selection, dan 

transformation.  

2. Membangun FP-Tree berdasarkan database.  

3. Menentukan minimum support count dan mencari pattern 

frequent itemset berdasarkan FP-Tree dan minimum support count 

yang terbentuk. 

4. Membentuk Association rules berdasarkan pattern frequent 

itemset yang ditemmukan. konstruksi sebuah Bayesian Network.  

5. Menentukan minimum confidence dan minimum lift serta 

menghitung nilai confidence dan lift dari setiap Association rules.  

6. Association rules dengan nilai confidence dan lift tertinggi diambil 

sebagai sebuah hubungan asosiatif terkuat antara variabel pada 

database.  

7. Mengkonstruksi Bayesian Network berdasarkan Association 

Rules yang terbentuk.  

8. Menghitung Bayesian Confidence dan Bayesian Lift dari setiap 

Association Rules.  

9. Memilih Association rules dengan nilai Bayesian confidence dan 

Bayesian lift terbesar.  
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10.  Mengkonstruksi graf untuk Bayesian Network berdasarkan 

menggabungkan Bayesian Network dari setiap Association  Rules 

yang terpilih, dengan aturan:  

1) Penggabungan dimulai dari Bayesian Network yang 

memiliki nilai hasil kali Bayesian confidence dan Bayesian 

lift  tertinggi.  

2) Tidak  boleh ada graf lingkaran yang terbentuk selama 

penggabungan.   

3) Jika pada proses penggabungan terdapat Bayesian Network 

yang membentuk graf lingkaran maka Bayesian Network 

tersebut tidak akan digabungkan ke dalam Struktur.  

11.  Menghitung setiap peluang prior dari setiap variabel berdasarkan 

graf yang   terbentuk.  

3.6 Kesimpulan dan Saran 

Pada tahapan ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang nantiknya 

akan mendapatkan dalam mencari pola hubungan probabilistik antara gejala 

penyakit mata terhadap penyakit mata untuk mendapatkan mana gejala yang paling 

berpengaruh dalam penyakit mata tesebut, membangun stuktur Bayesian Network 

dan mendapatkan nilai probabilitas. Pada tahapan ini juga berisikan kesimpulan dan 

saran penulis bagi pembaca tehadap penelitian terkait untuk melakukan 

pengembangan terhadap penelitian ini kedepannya. 

 


