
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Alur Metodologi Penelitian

Adapun alur metodologi penelitian yang akan dipakai dalam

menyelesaikan penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian
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3.2 Pengumpulan Data

Adapun tahapan metode dalam akuisisi pengetahuan adalah sebagai berikut :

a. Studi literatur

Pada tahapan ini penulis melakukan pencarian, pembelajaran dari berbagai

macam literature dan dokumen yang menunjang pengerjaan tugas akhir

ini, khususnya yang berkaitan dengan aplikasi sistem pakar untuk

mendiagnosa gangguan autisme pada anak usia dini.

b. Obsevasi/Akuisisi Pengetahuan

Dalam tahap akuisisi pengetahuan yaitu berusaha menyerap pengetahuan

untuk selanjutnya ditransfer kedalam basis data. Pengetahuan tersebut

diperoleh dari pakar, kemudian dilengkapi dengan buku-buku, basis data,

laporan penelitian dan pengalaman pemakai.

c. Browsing

Melakukan pengamatan keberbagai website dan jurnal yang menyediakan

informasi yang relevan mengenai permasalahan dalam pembuatan sistem

ini.

3.3 Analisa

Membuatan analisa sistem terhadap data-data yang telah diperoleh dari

tahap-tahap dalam pengumpulan data dan menggabungkan kebijakan pemakai

menjadi spesifikasi yang tersetruktur dengan menggunakan pemodelan data.

Analisa sistem dibutuhkan untuk melihat perhitungan nilai kemungkinan

penyakit dengan menggunakan metode Bayes secara manual. Perhitungan ini

dicari dengan nilai probabilitas yang menyertai setiap gejala dari penyakit yang

telah dipilih oleh user. Hal ini digunakan untuk menguatkan perhitungan yang

dilakukan oleh sistem.
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Adapun tahapan dalam analisa sistem, yaitu sebagai berikut :

a. Basis Pengetahuan

Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman,

formulasi dan penyelesaian masalah, dengan komponen sistem pakar

yang disusun atas dua elemen dasar yaitu fakta dan aturan. Fakta

merupakan informasi tentang obyek dalam area permasalah tertentu,

seperti gejala-gejala yang telah dialami. Sedangkan aturan merupakan

informasi tentang cara bagaimana memperoleh fakta baru dari yang

telah diketahui.

Dalam basis pengetahuan, data gajala dan gangguan autisme diperolah

dari pakar yang di bagi menjadi 4 bagian berdasarkan usia anak, antara

lain sebagai berikut:

1. Usia 2 bulan sampai 1 tahun yang terdiri dari 13 gejala dan 5

gangguan.

2. Usia 1 tahun sampai 2 tahun yang terdiri dari 11 gejala dan 4

gangguan.

3. Usia 2 tahun sampai 3 tahun yang terdiri dari 21 gejala dan 4

gangguan.

4. Usia 3 tahun sampai 5 tahun yang terdiri dari 23 gejala dan 7

gangguan.

Dari usai yang berbeda dan gangguan yang sama akan menampilkan

terapi penanganan yang berbeda berdasar usia anak yang menderita

gangguan autisme. Setelah basis pengetahuan dketahui, maka

selanjutnya dilakukan tahan penelusuran data yang berupa pohon

inferensi.

b. Mesin Inferensi

Dibawah ini adalah tahap-tahap yang dilakukan dalam mesin inferensi:
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1. Pada mesin inferensi dilakukan penelusuran menggunakan pohon

inferensi berdasarkan basis pengetahuan yang telah diperoleh.

2. Penelusuran pohon inferensi dilakukan menggunakan algoritma

forward chaining untuk menentukan gangguan apa yang di derita

anak.

3. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan algoritma forward

chaining, maka proses dilakukan untuk menentukan nilai

probabilitas dari gangguan menggunaka rumus probabilitas

teorema bayes untuk banyak gangguan dan banyak gejala.

c. Pemodelan proses dan pemodelan data

Pada tahap proses dan pemodelan data dilakukan bebrapa tahap dalam

melakukan analisa sistem, antara lain sebagai berikut:

1. Membuat suatu diaram permasalahan.

2. Membuat fokus permasalahan.

3. Merancang context diagram dari proses yang akan dilakukan

sistem.

4. Membuat aliran data yang berupa DFD (data flow diagram) untuk

mendapatkan proses ke dalam database. DFD (data flow diagram)

dilakukan sampai DFD pada level 3.

5. Membuat relasi database yang berupa ERD (entity relationship

diagram) untuk mengetahui ralasi dari setiap database yang akan

dibuat dalam sistem.

6. Membuat flowchart dan interface dari sistem yang akan dirancang.

d. Fasilitas Penjelasan

Fasilitas penjelasan merupakan bagian dari sistem pakar yang

memberikan penjelasan tentang bagaimana program dijalankan, apa

yang harus dijelaskan kepada pemakai tentang suatu masalah,

memberikan rekomendasi kepada pemakai, mengakomodasi kesalahan

pemakai dan menjelaskan bagaimana suatu masalah terjadi.
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3.4 Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem merupakan salah satu tahapan proses

pembuatan aplikasi. Perancangan program penting sekali agar proses pembuatan

aplikasi semakin terarah dan aplikasi yang dihasilkan bekerja dengan baik.

Adapun tahapan dalam perancangan sistem yaitu sebagai berikut:

a. Perancangan Basis Data

Perancangan basis data digunakan untuk sustu pengorganisasian dari

sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas

dalam memperoleh informasi. Basis data yang dimaksudkan untuk

mengatasi permasalahan pada sistem yang memakai pendekatan

berbasis berkas.

b. Perancangan Struktur Menu

Perancangan struktur menu merupakan susunan menu utama dari

sistem yang terdiri dari beberapa menu yang terdapat didalam sistem.

c. Desain Antarmuka Sistem

Perancangan sistem ini meliputi perancangan format menu dan

perancangan desain interface yang akan digunakan sebagai fasilitas

dialog antara sistem dan user.

3.5 Implementasi

Dalam tahapan implementasi terdapat beberapa langkah yang dilakukan

yaitu sebagai berikut :

A. Coding

Tahap coding merupakan tahap pengkodean dari desain kedalam suatu bahasa

pemrograman. Bahasa pemrograman yang dipakai adalah bahasa

pemrograman PHP (Personal Home Page), sedangkan database yang dipakai

adalah MySQL.

B. Testing

Testing disini terdiri dari dua cara pengujian yaitu Black Box Test dan Alfa

Test.
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a. Black Box Test.

Pengujian Black Box Test, yaitu pengujian sistem yang dilakukan dengan

mengamati keluaran dari berbagai masukkan. Jika keluaran sistem telah

sesuai dengan rancangan untuk variasi data, maka sistem tersebut

dinyatakan baik.

b. Alfa Test

Pengujian Alfa Test, yaitu pengujian sistem yang dilakukan oleh para

pemakai sehingga dapat diperoleh tanggapan dari pemakai tentang

program tersebut, baik dari segi format ,tampilan maupun tingkat

keramahan programnya.

Didalam tahap pengujian dilakukan untuk mengujicoba seluruh spesifikasi

dan sistem secara keseluruhan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dibuat

sudah benar sesuai dengan karakteristik yang ditetapkan dan tidak ada kesalahan

yang terkandung didalamnya. Terutama dalam memberikan solusi dan informasi

dalam mendiagnosa autisme pada anak usia dini, agar para orang tua, guru, terapis

dan pengasuh, bisa mengurangi dampak yang terjadi dalam kehidupan anak serta

mendapatkan penanganan yang tepat dalam menangani anak yang memiliki

gangguan autisme.

Kemudian di lakukan implementasi  merupakan tahap metode terakhir

yang digunakan setelah analisa dan perancangan sistem, coding dan testing

(pengujian) aplikasi selesai dilakukan. Tahapan metode ini akan menjelaskan

tentang penerapan jalannya sistem yang telah di analisa dan di rancang.

3.6 Kesimpulan dan Saran

Tahapan kesimpulan dan saran merupakan akhir dari penelitian tugas akhir

ini. Tahapan ini berisi tentang kesimpulan dari hasil-hasil penelitian dan pengujian

yang telah dilakukan pada penelitian tugas akhir yaitu aplikasi sistem pakar untuk

mendiagnosa autisme pada anak usia dini dan berisi saran-saran yang dapat

dijadikan bahan penelitian ulang untuk meneliti dan merancang aplikasi sistem

pakar untuk mendiagnosa autisme pada anak usia dini yang lebih baik.


