
BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian
Tahapan-tahapan tugas akhir ini, mengdopsi tahapan penelitian terdahulu

oleh (Purnamasari, Almisri, Permana, dan Dalimunthe, 2017). Secara garis besar,
tahapan-tahapan ini dibagi jadi dua tingkatan. Tahap yang pertama adalah pengem-
bangan knowledge base nya dan tahap kedua adalah pengembangan aplikasi. Pada
tahap pengembang basis pengetahuan dilakukan: penentuan pakar yang terlibat,
penentuan metode yang digunakan, pengumpulan data, akuisisi pengetahuan pakar,
pembentukan basis pengetahuan serta evaluasi basis pengetahuan. Pada tahap pe-
ngembangan aplikasi dilakukan Analisa kebutuhan aplikasi, perancangan antar mu-
ka, pembuatan dan pengujian apikasi. Ilustrasi tahapan penelitian ini dapat dilihat
pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Metodologi tugas akhir



3.2 Penentuan Pakar
Dalam kegiatan ini penulis menentukan siapa sumber yang akan dijadikan

sebagai seorang pakar dalam penelitian yaitu Fairuza ulfah A.Mg, SKM, dan
Mukarramah S.Gz. Pemilihan pakar ini dilatar belakangi karena permasalahan
dalam penelitian membahas tentang gizi buruk sehingga ahli gizi dipilih sebagai
pakar dalam penelitian ini. Pemilihan ahli gizi ini juga dikarenakan ahli gizi terse-
but telah memiliki pengalaman dibidang gizi tersebut, hal itu diketahui berdasarkan
pendidikan yang sudah diselesaikan.

3.3 Penentuan Metode
Dalam penelitian ini penulis menentukan metode inferensi yang digunakan

sebagai acuan untuk mendaptkan hasil diagnosa penyakit secara akurat menggu-
nakan inferensi Forward Chaining. Metode ini sangat cocok dan tepat diterapkan
dalam penelitian ini dikarenakan metode ini mempunyai rule IF-THEN untuk men-
daptkan hasil diagnosa yang tepat.

3.4 Akuisi Pengetahuan Pakar
Pakar yang berperan pada sistem ini adalah ahli gizi. Pada tahap ini akan

dilakukan wawancara ke ahli gizi tercatat tentang penentuan jenis gizi buruk anak
balita tersebut. Hasil wawancara bersama pakar dapat dilihat pada lampiran A,
Setelah itu dilakukan pemindahan pengetahuan pakar ke dalam aturan-aturan yang
dapat di implementasikan kedalam sistem. Aturan-aturan yang menubuatkan dibuat
akan di konfirmasi kembali ke pakar untuk memastikan ke akuratan keputusan yang
dihasilkan.

3.5 Pembentukan Basis pengetahuan Rule/aturan
Basis data (knowledge base) merupakan jenis basis data yang dipergunakan

untuk manajemen pengetahuan. Basis data yang diperlukan dalam penelitian ini
berupa data standar nilai antropometri, cara menentukan status gizi, solusi dan juga
penjelasan. Basis data ini digunakan untuk pengambilan keputusan hasil status gizi
nantinya.

3.6 Evaluasi Basis Pengetahuan
Dalam evaluasi basis pengetahuan hal yang dilakukan adalah

mengumpulkan terlebih dahulu beberapa keterangan dan data yang didalam-
nya terdapat pengetahuan baik dari pakar, buku, jurnal maupun internet mengenai
penyakit gigi dan mulut yang dapat didiagnosa awal. Hal ini dimaksudkan agar
dalam implementasi sistem selanjutnya dapat memudahkan dalam pembuatan kode
program dengan mengacu kepada basis pengetahuan dan mesin inferensi yang
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telah ditetapkan dan dirancang sebelumnya.

3.7 Pengembangan Aplikasi
Pada tahap impementasi nantinya di smartphone, ada 4 tahap yang digu-

nakan untuk membangun aplikasi dalam penelitian ini. Tahap pertama adalah ana-
lisis dan desain sistem, tahap kedua adalah perancangan antar muka aplikasi, tahap
ketihga adalah pembuatan kode program, dan tahap terakhir adalah pengujian sis-
tem.

Pada tahap pertama dilakukan Analisa kebutuhan-kebutuhan aplikasi, yaitu
antara lain: siapa saja pengguna aplikasi, apa saja kebutuhan pengguna serta
bagaimana alur kerja aplikasi. Pada tahap ini Analisa dan perancangan menggu-
nakan metode Berorientasi Objek dengan menggunakan tools Unified Modeling
Language (UML). Diagram UML yang digunakan adalah usecase diagram dan ac-
tivity diagram.

Pada tahap selanjutnya dilakukan perancangan antar muka aplikasi. Ran-
cangan antar muka dibuat dengan memperhatikan bagian-bagian hubungan manusia
dengan komputer, seperti: warna, besar tombol, tata letak dan sebagainya. Dalam
merancang apikasi menggunakan mouckup balsamiq.

Pada tahap selanjutnya dilakukan pembentukan kode program. Jenis smart-
phone yang digunakan adalah smartphone dengan operating system (OS) android.
Tools yang digunakan dalam membuat aplikasi ini adalah Android Studio V.3.0.
Bahasa pemograman yang digunakan Java, dan minimal operating system yang di-
gunakan di smartphone nantinya versi Kitkat 4.4 dan sudah support android versi
Oreo (O).

Tahap terakhir adalah pengujian aplikasi. Pada tahap ini akan dilakukan pe-
ngujian, yaitu blackbox dan User acceptance (UAT). Pengujian blackbox dilakukan
untuk menguji apakah fitur-fitur dalam aplikasi berjalan dengan baik. Pengujian
blackbox dilakukan dengan menggunakan 10 buah smartphone yang berbeda spesi-
fikasinya. Sedangkan pengujian user acceptance tes dilakukan dengan cara membu-
at uji coba software terhadap user. Andaikan hasil uji coba mendapat respon positif,
maka tes tersebut dinyatakan berhasil.
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