
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan adanya tahapan-tahapan

yang tersusun dengan baik dan sistematis agar pelaksanaan penelitian tepat

mencapai tujuan yang diharapkan. Maka dari itu disusunlah tahapan-tahapan

metodologi dalam penelitian ini yang akan dijelaskan pada gambar 3.1 dibawah

ini:
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Gambar 3. 1 Tahapan Metodologi Penelitian

Tahapan metodologi penelitian akan dijelaskan secara rinci pada penulisan

di bawah ini :
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3.1 Perumusan Masalah
Tahap ini merupakan awal dari tahapan metodologi penelitian dengan

mencari dan mempelajari tentang permasalahan dalam penelitian. Kemudian akan

dilanjutkan dengan pencarian solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Didalam tahapan ini juga akan ditentukan ruang lingkup dan latar belakang dari

topik penelitian.

3.2 Studi Pustaka
Tahap ini merupakan lanjutan dari tahapan sebelumnya. Di mana pada

tahapan ini, dilakukan pengumpulan literatur dan data yang berhubungan dengan

penelitian melalui berbagai macam media. Studi pustaka dilakukan untuk

mendapatkan teori-teori tentang penelitian melalui jurnal, media online, buku atau

penelitian lain yang sebelumnya berhubungan dengan penelitian yang akan

dilakukan. Pengumpulan data dilakukan langsung ke dinas-dinas terkait seperti

BKKBN atau puskesmas-puskesmas yang ada dipekanbaru. Adapun detil data

yang digunakan sebagai data latihdapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3. 1 AtributData Penentuan Metode Jenis KB

Atribut Keterangan Tipe Data

NA Nomor Aseptor Numerik

UI Umur pengguna KB(Istri) Numerik

US Umur pasangan pengguna

KB (suami)

Numerik

JA Jumlah Anak Numerik

Menyusui (Ya/Tidak) Pengguna KB Sedang atau

tidak menyusui

Nominal

JP Jenis Pekerjaan apakah

“berat” atau “ringan”

Nominal

Metode KB Jenis Metode KB yang

digunakan

Nominal
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3.3 Analisa dan Perancangan Model Klasifikasi
Tahap ini merupakan tahapan analisa dan perancangan model klasifikasi

yang akan digunakan untuk prediksi. Sesuai dengan tahapan dalam Data mining,

Adapun detil pada tahapan yang dilakukan adalah :

1. Data Selection

Tahapan awal dalam proses data mining ini adalah penentuan database yang

akan digunakan yang sesuai atau berkaitan dalam proses klasifikasi. Dimana data

yang digunakan adalah data KB Pusekesmas Muara Fajar, Rumbai, Pekanbaru

Tahun 2015.

Data selection bertujuan untuk menyeleksi data karena tidak semuanya yang

akan digunakan, oleh karena itu hanya data yang sesuai untuk dianalisi yang akan

diambil dari database.

2. Data Cleaning

Pada tahap ini merupakan tahap dari preprocessing pada data mining,

dimana data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan pembersihan

(cleaning). Pembersihan data yang dilakukan adalah menghapus atribut yang tidak

diperlukan dalam proses klasifikasi dan prediksi nanti yaitu atribut NO (No urut

Data)

3. Data Transformation

Tahap selanjutnya adalah transformasi data. Pada tahap ini data input yang

bertipe numerik terlebih dahulu diubah kedalam bentuk diskrit (diskritization)

dengan pengelompokan sesuai kriteria dari atribut tersebut yaitu mengubah atribut

umur istri, umur suami, dan jumlah anak.

Untuk Umur Istri dan Umur Suami akan diubah dalam dikrit dengan nilai

A<30 tahun, B>=30 dan <=40, B>40. Pengelompokkan umur ini dilakukan

sesuai dengan batas-batas usia kesuburan dari pasangan suami-istri yang

ditentukan puskesmas Muara Fajar.

Sedangkan untuk Jumlah anak diubah dengan nilai A=0, B>=1 dan <=2, dan

C>2. Pengelompokkan kriteria jumlah anak ini sesuai dengan ketentuan dari

badan Keluarga Berencana.
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4. Klasifikasi Naive Bayes Classifier

Tahapan ini adalah tahapan yang menerapkan metode dari data mining

untuk mengolah data yang ada. Metode yang digunakan adalah Naive Bayes

Classifier dengan proses kerja yang telah dijelaskan sebelumnya.

Nantinya akan dilakukan penghitungan berdasarkan tiap-tiap atributnya

sesuai dengan kelas yang telah ditentukan, Output yang didapat adalah nilai kelas

yang tertinggi yang dapat disimpulkan bahwa kelas tersebut merupakan metode

yang cocok atau sesuai untuk digunakan berdasarkan data uji yang telah dihitung

sebelumnya.

5. Evaluasi dan Knowledge

Tujuan akhir dari seluruh tahapan yang ada yaitu penyajian informasi yang

berguna bagi user atau pengguna. Hasil akhir berupa pemberian informasi metode

KB yang sesuai dengan user atau ibu.

3.4 Perancangan Sistem
Tahapan ini adalah tahapan tentang perancangan sistem yang akan dibuat

berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada model klasifikasi. Adapun

perancangan sistem adalah sebagai berikut :

1. Perancangan database

Merancang penyimpanan data dalam konseptual model.

2. Perancangan struktur menu

Merancang menu-menu pada aplikasi sesuai dengan fungsi masing-masing.

3. Perancangan antarmuka (interface)

Merancang atau mendesain tampilan antarmuka (interface) sistem yang akan

membuat interaksi antara pengguna (user) dengan sistem. Tampilan yang

dibuat dapat memberikan gambaran umum implementasi dari aplikasi yang

dibuat.
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3.5 Implementasi

Tahapan ini merupakan tahapan pengimplementasian yang dilakukan

setelah melakukan analisa dan perancangan. Modul yang telah dirancang

sebelumnya akan diimplementasikan ke dalam bentuk interface dan coding. Pada

tahapan ini dibutuhkan perangkat pendukung sebagai berikut :

1. Platform : Multiplatform

2. Bahasa Pemograman : PHP

3. DBMS : MySQL

4. Browser : Mozilla Firefox

Web Server :Apache

3.6 Pengujian

Setelah dilakukan implementasi, maka dilakukan pengujian terhadap sistem

yang telah dibuat.Tahap pengujian diperlukan sebagai ukuran bahwa sistem dapat

dijalankan sesuai dengan tujuan. Pada pengujian ini ada beberapa hal yang

dijadikan acuan, yaitu :

1. Evaluasi, untuk mencari tingkat akurasi dari sistem dengan beberapa cara

pembagian data latih dan data uji.

2. Pengujian perangkat lunak, pengujian yang dilakukan adalah pengujian

blackbox yaitu dengan menguji apakah perangkat lunak yang dibangun sesuai

dengan rancangan dan keluaran yang diharapkan.

3. Pengujian kontribusi sistem terhadap calon user dengan menggunakan user

acceptence test (UAT). Untuk menghitungnya menggunakan metode skala

likert

3.7 Kesimpulan dan Saran

Tahap ini berisikan tentangrangkuman penelitian dan hasil yang didapatkan

dalam Prediksi Penentuan Jenis KB.Tahap ini juga berisikan hal yang disarankan

penulis bagi pembaca untuk melakukan pengembangan terhadap penelitian ini

kedepannya.


