
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Proses alur metodologi penelitian ini adalah merupakan langkah-langkah

dalam penyusunan Tugas Akhir mulai dari proses pengumpulan data hingga

pembuatan laporan Tugas Akhir. Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tabel Metodologi Tugas Akhir
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Keterangan Tabel :

3.1 Tahap Pendahuluan

Yang dilakukan pada tahap pendahuluan  ini adalah :

1. Menentukan Topik

Menentukan topik permasalahan yang akan diangkat pada Tugas

Akhir ini adalah membuat Aplikasi Sistem Pakar Identifikasi Gaya

Berfikir Berbasis Android.

2. Menentukan Objek

Menentukan Objek yang akan diangkat pada Tugas Akhir ini adalah

anak-anak dengan usia lima sampai sebelas tahun dan remaja usia dua

belas sampai dua puluh dua tahun.

3. Perencanaan Penelitian

Langkah selanjutnya merencanakan bentuk penelitian yang akan

dibuat.

3.2 Tahap Perencanaan

Adapun tahap perencanaan sabagai berikut :

1. Penentuan Kebutuhan Data

Menentukan data maupun informasi apa saja yang berhubungan

dengan gaga berfikir yang dibutuhkan untuk mendukung Tugas Akhir

ini.

2. Penentuan Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data-data yang bersangkutan dengan judul yang

dibahas, maka dikumpulkan teori-teori seperti, Artificial Intelligence,

Sistem Pakar, Gaya Berfikir, Android, dan Pakar dari Gaya berfikir.

Sebagai dasar-dasar referensi yang kuat untuk membangun sebuah

aplikasi Sistem Pakar Gaya Berfikir Berbasis Android.

3.3 Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini dilakukan pengumpulan data primer dan data skunder. Yaitu :
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1. Teknik Pengumpulan data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Melakukan tanya jawab dengan pakar yang terkait untuk

mendapatkan informasi dan data-data yang dibutuhkan.

b. Studi kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan

data, sumber informasi dan bahan-bahan yang diperoleh dari

buku, jurnal, dan artikel.

2. Data Primer dan Data Sekunder

a. Data PrimerYaitu data yang diperoleh dari seorang pakar. Data

primer untuk penelitian ini wawancara dengan seorang pakar gaya

berfikir.

b. Data Sekunder Yaitu data yang diperoleh bukan dari objek

penelitian, berupa studi literatur, buku-buku, maupun internet.

3.4 Tahap Analisis dan Perancangan

3.4.1 Tahap Analisis

Tahap analisa merupakan bagian dari penelitian yang melakukan sejumlah

kegiatan analisa terhadap keadaan dan situasi yang ada pada objek penelitian.

Tahapan analisa meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Analisis Identifikasi Gaya Berfikir

Pada tahap mengidentifikasi sistem pakar ini, domain yang ditentukan

adalah identifikasi gaya berfikir. identifikasi gaya berfikir meliputi

karakteristik gaya berfikir, gaya berfikir, kesimpulan dan saran. Pada

tahap ini bertujuan untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi

karakteristik gaya berfikir, gaya berfikir, kesimpulan gaya berfikir

dan saran gaya berfikir. Setelah mengetahui karakteristik-karakterisrik

gaya berfikir diharapkan dapat mempermudah anak-anak atau remaja

dalam memahami karakter gaya berfikir yang dimiliki. Dengan gaya

berfikir dan karakter yang dimiliki diharapkan dapat meningkatkan
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potensi diri dengan cara gaya belajar yang sesuai dengan karakter diri

sendiri.

2. Analisis Data Pakar Gaya Berfikir

Pada tahap ini menentukan data-data identifikasi gaya berfikir dari

pakar. Setelah data didapat dari pakar maka akan dilakukan

pengelompokan yaitu (Karakteristik-karakteristik gaya berfikir, Gaya

berfikir, Kesimpulan dan saran gaya berfikir).

3. Analisis Kebutuhan Sistem Pakar

Tahapan ini merupakan tahapan yang dibutuhkan dalam membangun

sistem pakar. Pada tahap ini yang dilakukan adalah menguraikan

komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan dan menjadi faktor

dari sebuah sistem pakar gaya berfikir.

Dalam tahap ini di lakukan tahapan analisis sistem pakar sebagai

berikut:

a. Basis Pengetahuan

Dalam proses ini dilakukan pengerlompokan pengetahuan yang

diperoleh dari pakar. Pengelompokan basis pengetahuan  gaya

berfikir adalah (Basis pengetahuan gaya berfikir, Basis

pengetahuan karakteristik-karakteristik gaya berfikir, Basis

pengetahuan saran).

b. Struktur Frame Iferensi

Pada tahap ini dilakukan untuk merepsentasikan pengetahuan

yang berdasarakan pada karakteristik-karakteristik gaya berfikir.

c. Menyusun Motor Iferensi

Pada tahap ini penulusuran motor iferensi pada sistem pakar gaya

berfikir ini menggunakan metode iferensi forward chaining dan

metode pencariannya menggunakan Breadth first Search.

d. Penalaran Inferensi

Pada tahap penyususnan penalaran iferensi sistem pakar gaya

berfikir. Menggunakan banyak rule-rule dan aturan aturan

berdasarkan data gaya berfikir yang tersedia
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3.4.2 Tahap Perancanggan

Tahap analisa merupakan bagian dari penelitian yang melakukan sejumlah

kegiatan analisa terhadap keadaan dan situasi yang ada pada objek penelitian.

Tahapan analisa meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Perancangan Aplikasi Gaya Berfikir

Merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat bentuk

rancangan dari proses sistem. Perancangan aplikasi lunak ini

mengunakan metode USDP (Unified Software Develodment Process).

Pada tahap analisa dan perancangan ini, metode yang digunakan

adalah metode USDP (Unified Software Develodment Process) yang

mana mentode ini menjelaskan proses pembuatan Aplikasi sistem

pakar identifikasi gaya berfikir.Yang mana alur dari metode Unified

Software Develodment Process ini adalah :

a. Model Analisis (Analysis)

Pada tahap ini yaitu memperhalus dan merinci definisi-definisi

masing-masing use case.

b. Model Perancangan (Desain)

Mendefenisikan struktur statis sistem seperti subsistem, kelas-

kelas, dan antar muka-antar muka dan hubungannya masing-

masing dalam kerangka sistem pakar gaya berfikir.

c. Model Implementasi (Implementation)

Memuat komponen-komponen (merepresentasikan kode-kode

atau sintak-sintak kedalam bahasa pemograman Android).

d. Model Deployment

Mendefenisikan simpul-simpul komputer secara fisik dan

melakukan pemetaan masing-masing komponen ke setiap simpul

komputer yang ada.

e. Model Pengujian (Testing)

Mendeskripsikan kasus-kasus dan prosedur-prosedur pengujian

yang tujuannya adalah melakukan verifikasi terhadap perangkat

lunak yang dihasilkan dengan cara melihat dan memastikan
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apakah masing-masing use case telah diimplementasikan dengan

benar.

2. Perancangan Arsitektur Sistem

Perancangan arsitektur sistem ini menggunakan aplikasi Rational

Rose 2007.

a. Perangkat Keras (Hardware)

Untuk melakukan penelitian dibutuhkan perangkat keras

(hardware), Adapun spesifikasi hardware yang dibutuhkan

adalah:

Tabel 3.2 Rincian Kebutuhan Perangkat Keras (hardware)

No Jenis Perangkat Keras

1 Prosessor Intel Core i5  2.40 Ghz

2 Main board Intel

3 Memory 4 GB

4 VGA redeon 1 GB

5 Harddisk 500 GB

6 DVD RW Super Multi

7 Monitor 12.1 W CristalBrite LCD

8 Keyboard + Mouse Optic + Stabilizer

b. Perangkat Lunak (Software)

Dalam melakukan penelitian ini dibutuhkan perangkat lunak

(software) dalam pengolahan data. Adapun software yang

dibutuhkan adalah:

Tabel 3.3 Rincian Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

No Perangkat Lunak Kegunaan

1. Windows 7Home

Premium 64-bit

Menjalankan Program Aplikasi

2. Android Pembuatan Aplikasi sistem

3. Rational Rose 2000 Perancangan Sistem

4. Microsoft visio 2003 Perancangan Tanpilan interface
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5. Microsoft Office 2010 Pembuatan laporan

6. XML(Extensible

Markup Language)

mendeskripsikan data

7. Eclipse pengembangkan perangkat

lunak

3. Perancangan Database Sistem

Percangan database bertujuan untuk mengelompokkan data-data yang

berhubungan dengan aplikasi. Pada aplikasi ini menggunakan database

SQLite.

4. Perancangan UML

Pada tahap ini pemodelannya mengunakan UML (Unified Modelling

Language) untuk mengambarkan aplikasi gaya berfikir secara

keseluruhan dengan membuat use-case diagram, activity diagram,

sequence diagram, dan cllas diagram dengan tools yang digunakan

adalah Rational Rose.

5. Perancangan Interface

Pada tahap ini dilakukan perancangan bentuk interface program yang

akan dibuat, serta menu-menu yang terdapat dalam program nantinya.

Untuk perancangan interface sistemnya akan dibuat dengan

menggunakan aplikasi Microsoft Office Visio 2007.

6. Perancangan Sistem Aplikasi

Setelah semua rancangan dibuat, barulah dibuat Aplikasi Sistem Pakar

Identifikasi Gaya Berfikir, pembuatan program ini menggunakan

aplikasi IDE Eclipse Juno.

3.5 Tahapan Implementasi dan Pengujian

Tahap pengujian dilakukan dengan tujuan untuk menjamin sistem yang

dibuat sesuai dengan hasil analisis dan perancangan serta menghasilkan satu

kesimpulan apakah sistem tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Setelah

melakukan implementasi maka penulis melakukan pengujian terhadap sistem

yang dibuat dengan menggunakan pengujian user acceptance test. Tahapan
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pengujian ini di lakukan dengan tujuan untuk menjamin sistem yang dibuat sesuai

dengan hasil analisis dan perancangan serta menghasilkan satu kesimpulan apakah

sistem tersebut sesuai dengan yang di harapkan.

3.6 Tahap Dokumentasi

Proses terakhir yang dilakukan adalah mendokumentasikan hasil penelitian

dalam bentuk laporan Tugas Akhir dan mempresentasikannya.


