
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tahapan Penelitian

Metodologi penelitian adalah acuan dan tahapan yang diterapkan pada

sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Metodologi penelitian

memiliki rencana kerja yang sistematis sehingga hasil yang didapatkan dapat

sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu unsur penting dari metodologi adalah

adanya metode yang diterapkan untuk pemecahan masalah penelitian. Berikut

merupakan tahapan yang dilakukan pada penelitian ini

Gambar 3.1 Tahapan Pengerjaan Penelitian
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3.1.1 Perumusan Masalah

Tahap ini merupakan tahap awal dari metodologi penelitian. Rumusan

masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana merancang dan membangun

aplikasi jaringan syaraf tiruan dengan metode Backpropagation untuk

mendiagnosa penyakit lambung pada manusia.

3.1.2 Studi Pustaka

Mempelajari literatur yang akan digunakan sebagai kajian teori dalam

penelitian ini. Untuk itu dibutuhkan studi pustaka sebelum memulai penelitian.

Terdapat banyak sumber yang bisa dijadikan pedoman pada penelitian Studi

pustaka diakukan dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal dan artikel yang

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu tentang mendiagnosa

gangguan penyakit lambung pada manusia dengan menggunakan metode

Backpropagation.

3.1.3 Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data rekam

medis pasien penyakit lambung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin

ahmad Pekanbaru sebanyak 150 data. Data yang dikumpulkan pada tahap ini

didapatkan dengan cara, antara lain :

- Wawancara

Wawancara memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi yang

dibutuhkan dalam merancang dan membangun aplikasi jaringan syaraf tiruan

dengan metode Backpropagation untuk mendiagnosa penyakit lambung. Di dalam

wawancara, penulis mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang

bersangkutan, di dalam hal ini narasumber yang diwawancarai adalah dokter

RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru.
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- Obeservasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pemahaman serta

mencatat hal-hal penting dan mengumpulkan data-data pasien yang menderita

penyakit lambung.

3.1.4 Analisa Sistem

Pada tahap ini dilakukan analisa pembelajaran metode backpropagation

diterapkan pada kasus untuk mendiagnosa penyakit lambung pada manusia.

Analisa berarti metode khusus untuk menganalisis masalah yang dapat dimulai

dari analisa terhadap gejala-gejala penyakit yang diolah dengan menggunakan

metode backpropagation sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, kemudian

menganalisa model hingga rancang bangun aplikasi JST itu sendiri. Analisa

sistem dilakukan pembahasan tentang proses yang berkaitan dengan sistem yang

digunakan atau akan digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini, penulis akan

merumuskan pengembangan informasi yang didapat dari wawancara dan

observasi.

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada analisa sistem ini adalah sebagai

berikut :

1. Analisa Data

Tahap ini dilakukan analisa data yang dibutuhkan untuk mendiagnosa

penyakit lambung pada manusia. Dengan kriteria gejala-gejala penyakit lambung,

diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Mual

b. Muntah

c. Sakit bagian ulu hati

d. Nafsu makan berkurang

e. Mulut terasa pahit

f. Sering bersendawa

g. Regurgitas

h. Kembung

i. Perut terasa penuh
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j. Cepat kenyang

k. Mengeluarkan gas asam dari mulut

l. Nyeri dibelakang tulang dada

m. Suara serak

n. Penurunan berat badan

o. Sesak seperti menyendat pada bagian tengah atas perut

p. Perasaan panas di dada dan perut

2. Analisa Metode Backpropagation

Dalam tahap ini, dilakukan analisa metode Backpropagation yang akan

diterapkan dalam kasus mendiagnosa penyakit lambung pada manusia. Tahapan

prosedural metode Backpropagation pada JST terdiri dari 2 tahap yaitu:

- Tahap pelatihan, dimana tahap ini dimulai dari menginisialisasi bobot,

menetapkan konfigurasi dari jst yaitu maksimum epoch, target error,

learning rate, dan masuk ke tahap alur maju atau feedforward,

kemudian dilanjutkan pada tahap backpropagation, dan menghitung

MSE (Mean Square Error) yang di dapat, jika error yang didapat lebih

dari target error yang diizinkan, maka proses pelatihan tersebut akan

kembali pada tahap inisialisasi bobot, dan seterusnya sampai didapat

nilai error yang lebih kecil dari target error yang diizinkan sehinnga

jika nilai yang diinginkan telah didapat, bobot tersebut tersimpan untuk

dimasukkan pada tahap selanjutnya yaitu pengujian.

- Pada tahap pengujian ini, bobot yang didapat dari tahap pelatihan akan

digunakan untuk pengujian. Dimana data pasien akan digunakan untuk

menguji sistem yang telah dibuat. Tahap pengujian ini hanya

menggunakan fase feedforward, dimana hasil yang didapat merupakan

keluaran berupa jenis penyakit dari pasien.

Dan hasil keluaran dari sistem adalah jenis penyakit maag, dispepsia atau

gerd.
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3. Analisa Dialog

Tahap ini dilakukan analisa struktur menu pada sistem dengan

menggunakan Context Diagram, Data Flow Driagram (DFD) dan Entity Relation

Diagram (ERD). Ada beberapa analisa terkait yang akan dijelaskan, yaitu :

1. Analisa masukan sistem

1. Data masukan untuk pelatihan

Data masukan yang digunakan untuk pelatihan adalah data gejala-

gejala klinis pada penyakit lambung. Berupa data gejala-gejala penyakit

dispepsia, penyakit maag dan penyakit gerd.

2. Data masukan untuk pengujian

Data masukan untuk pengujian sama halnya dengan data yang dilatih

yaitu berupa gejala-gejala penyakit dispepsia, maag dan gerd. Antara

lain : mual, muntah, sakit bagian ulu hati, nafsu makan berkurang,

mulut terasa pahit, sering bersendawa, regurgutas, cepat kenyang,

mengeluarkan gas asam dari mulut, nyeri dibelakang tulang dada, suara

serak, penurunan berat badan, sesak seperti menyendat pada bagian

tengah atas perut, perasaan panas didada dan perut.

2. Analisa proses sistem

Data yang telah dimasukkan ke dalam sistem kemudian dilakukan proses

manipulasi data menggunakan metode Backpropagation, proses pencarian

data, serta proses penampilan hasil dari proses Backpropagation.

3. Analisa keluaran sistem

Keluaran dari sistem adalah jenis penyakit dispepsia, maag atau gerd.

3.1.5 Perancangan Sistem

Sementara perancangan berarti metode yang khusus digunakan untuk

merancang hal-hal yang telah dianalisa dengan tujuan untuk memberikan

kemudahan dan menyederhanakan suatu proses atau jalannya aliran data,

perancangan terhadap model dan merancang bangun aplikasi ini.
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Tahapan-tahapan yang dilakukan pada perancangan sistem ini adalah

sebagai berikut :

1. Tahapan perancangan sistem menggunakan flowchart.

2. Tahapan perancangan data.

3. Tahapan User Interface atau antarmuka pengguna yang merupakan

suatu rancangan struktur menu dan tampilan.

3.1.6 Implementasi

Setelah melakukan analisa dan perancangan pada metode backpropagation

untuk digunakan pada kasus mendiagnosa penyakit lambung pada manusia, maka

tahapan selanjutnya adalah pengimplementasikan analisa dan perangcangan

tersebut dengan membangun suatu aplikasi Jaringan Syaraf Tiruan (JST).

Implementasi sistem akan diakukan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Operating System : Windows 8.1

Memory : 2048 MB

Bahasa Pemograman : PHP

Database : MySql

3.1.7 Pengujian

Pengujian merupakan tahapan dimana aplikasi akan dijalankan. Tahap

pengujian diperlukan untuk menjadi ukuran bahwa sistem dapat dijalankan sesuai

dengan tujuan. Pengujian dilakukan dengan tiga cara, sebagai berikut:

1. Pengujian Black Box

Metode ini berpusat pada fungsional perangkat lunak yang digunakan.

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

selesai/akhir).\

2. Pengujian Parameter

Metode ini berpusat pada metode yang digunakan. Apakah penerapan

metode yang digunakan menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Serta menguji seberapa besar tingkat akurasi aplikasi dalam mendiagnosa

penyakit lambung.

3. Pengujian User Acceptance Text (UAT)

Selain menggunakan Black Box dan pengujian parameter, pengujian

sistem dilakukan dengan menggunakan User Acceptance Text, dimana pengujian

ini dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada User yang berhubungan

dengan penggunaan sistem jaringan syaraf tiruan ini. Pengujian tahap ini

dilakukan oleh pasien dan dokter yang langsung berinterksi dengan sistem dan

dilakukan verifikasi agar diketahui bahwa sistem sudah sesuai dengan kebutuhan

dan harapan pengguna.

3.1.8 Kesimpulan dan Saran

Dalam tahap ini ditentukan kesimpulan terhadap hasil pengujian yang

telah dilakukan untuk mengetahui apakah implementasi sistem yang telah

dilakukan dapat beroperasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan

serta memberikan saran-saran untuk menyempurnakan dan mengembangkan

penelitian selanjutnya.


