
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian menguraikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama

kegiatan penelitian berlangsung. Adapun langkah-langkah yang dilalui dalam

pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Identifikasi Masalah
Input Metode Output

Data aktual & ekspektasi Wawancara & diskusi Rumusan masalah

Mempelajari metode analisis yang akan digunakan
Input Metode Output

Penelitian sejenis, buku, jurnal,
artikel trkait

Studi literatur Metode Cross Sectional

Melakukan pengumpulan data
Input Metode Output

Data, laporan, dokumen teknis
terkait untuk dianalisis

Wawancara, diskusi,
analisis dokumen

Data yang akan dianalisis untuk
identifikasi data forensik

Data Sidik jari korban, dokumen
prbadi, pakaian dan perhiasan,

identifikasi medik, pemeriksaan
gigi, kerangka, potongan tubuh,

pemeriksaan serologic

Visual, medik, eksklusi
(masal), serologik

(golongan darah), dan
cross sectional

Hasil identifikasi forensik korban
(data diri korban)

Implementasi dan Pengujian
Implementasi Sistem dengan
bahasa pemrograman Visual

Basic 6.0

Sistem pakar untuk identifikasi forensik

Pengujian dengan Black Box,
dan User Acceptence Test

Pengujian Sistem ke Pakar atau Ahli Kedokteran Forensik

Kesimpulan dan Saran

Analisa sistem pakar
Input Metode Output

Data korban, data panjang tulang
fibula, data tulang telapak kaki

Cross sectional,
Forward Chaining

Data hasil identifikasi forensik
korban

Analisa sistem, perancangan
sistem, implementasi, pengujian

Pengkodingan dengan
bahasa pemrograman
Visual Basic 6.0 dan
database Ms Access

Sistem pakar untuk identifikasi
forensik

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian
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1. Melakukan identifikasi masalah yang bertujuan untuk menajikan data

aktual dan ekspektasi, menganalisis permasalahan, dengan metode

wawancara dan diskusi dengan para ahli dalam bidang forensik untuk

menentukan rumusan masalah penelitian.

2. Mempelajari metode analisis yang akan digunakan untuk membantu

menganalisa proses-proses identifikasi forensik. Proses ini dilakukan

dengan cara studi literatur dari teori terkait, baik dari buku, jurnal,

internet, artikel, maupun dari karya akhir yang pernah ditulis sebelumnya.

3. Melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk analisa proses

identifikasi forensik dengan melakukan wawancara, diskusi dan

menganalisa dokumen yang berhubungan dengan kedokteran forensik.

Mengidentifikasi data forensik dengan menginputkan data sidik jari

korban, dokumen prbadi, pakaian dan perhiasan, identifikasi medik,

pemeriksaan gigi, kerangka, potongan tubuh, pemeriksaan serologik.

Pemeriksaan ini menggunakan berbagai metode visual, medik, eksklusi

(pemeriksaan masal), serologik (golongan darah), dan cross sectional,

untuk mendapatkan hasil identifikasi forensik korban.

4. Analisa sistem pakar untuk menciptakan sistem yang diinginkan agar

dapat menghasilkan identifikasi data forensik menggunakan metode cross

sectional dengan bahasa pemrograman visual basik 6.0 dan database ms

access. Tujuannya untuk mendapatkan hasil identifikasi data korban.

5. Kesimpulan dan saran, digunakan untuk membuat kesimpulan dari hasil

penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) yaitu suatu model data dengan mengajukan

pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab secara langsung kepada dokter

spesialis forensic DR.dr. Dedi Afandi, DFM, Sp.F dan beberapa tenaga

medis yang berperan langsung untuk mengidentifikasi korban yang

mengalami tindak pidana kriminal. Wawancara ini dilakukan pada tanggal
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13 juni 2013 di instalasi jenazah RSUD Arifin Achmad. Wawancara

dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan-

permasalahan atau kendala-kendala dalam proses perhitungan dan

perkiraan hasil identifikasi, terutama tinggi badan.

b. Studi Literatur

Studi Literatur dilakukan untuk mempelajari data-data yang diperlukan

dalam mendukung pemahaman terhadap tinggi badan juga tentang tulang

fibula dan tulang telapak kaki menggunakan metode cross sectional yang

akan di implementasikan.

c. Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan salah satu metode

pengumpulan data / fakta yang cukup efektif. Observasi merupakan

pengamatan langsung yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk

memperoleh informasi yang diperlukan dengan cara melakukan

pengamatan dan pencatatan.

3.3 Metode Identifikasi Forensik

Identifikasi personal selalu menjadi suatu masalah dalam kasus pidana

maupun perdata.  Menentukan identitas personal dengan tepat amat penting dalam

penyidikan karena apabila ada kekeliruan dapat berakibat fatal dalam proses

peradilan. Pemeriksaan identitas seseorang memerlukan berbagai metode mulai

dari yang sederhana sampai yang rumit. Disaster Victim Identification (DVI)

menerangkan metode identifikasi yang telah distandarkan secara internasional dan

diadopsi di Indonesia.  Terdapat dua golongan identifikasi, yaitu primer (sidik jari,

gigi) dan sekunder (pemeriksaan medik, fotografi).

Setelah melakukan berbagai pemeriksaan luar, tinggi badan dapat

diperkirakan berdasarkan panjang tulang fibula dan tulang telapak kaki.

Tahapan identifikasi untuk memperkirakan tinggi badan berdasarkan panjang

tulang fibula dan tulang telapak kaki dapat dilihat pada gambar berikut ini :
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Gambar 3.2 Tahapan Identifikasi Tinggi Badan

Panjang tulang fibula atau tulang telapak kaki akan diidentifikasi, dan di

ukur panjang kiri dan kanan masing-masing. Setelah diukur, akan dihitung dengan

menggunakan formula regresi, maka tinggi badan korban sesungguhnya dapat

diperkirakan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pembuatan laporan identifikasi

data forensik.

Panjang Tulang FibulaatauTulang Telapak Kaki
Kanan Kiri

Formula Regresi

Hasil Identifikasi
Tinggi Badan


