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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan tahap-tahap yang dilalui peneliti dan dalam 

pelaksanaan penelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan 

tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Metode ini 

sangat diperlukan untuk kesempurnaan sistem yang akan peneliti buat. Adapun 

metode-metode yang diperlukan dalam pelaksanaan skripsi ini, diantaranya 

adalah: 

3.1 Sumber Data 

Data sangat diperlukan dalam proses pembutan sistem pakar ini, 

berikut ini data yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem pakar diagnosa 

penyaki kulit beserta sumbernya : 

3.1.1 Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari wawancara (interview) 

dengan dokter yang bekerja di RSUD Dr. Moewardi, untuk 

mendapatkan pengetahuan tantang penyakit kulit berupa gejala 

penyakit, diagnosa dan penangannanya. 

3.1.2 Data Sekunder 

Data sekunder berupa data yang diperoleh dari rekam 

medik penyakit kulit yang telah peneliti kumpulkan dari Instalasai 

Rekam Medik RSUD Dr. Moewardi yang akan digunakan sebagai 

data training dalam perhitungan aplikasi sistem pakar, dan sebagai 
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data testing yang akan diujikan kedalam sistem yang telah peneliti 

buat. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data secara 

langsung, yaitu dengan menanyakan secara langsung kepada pakar 

penyakit kulit di RSUD Dr. Moewardi, dengan mengajukan 

pertanyaan sehubungan dengan penyakit kulit, adapun pertanya 

yang peniliti ajukan sebagai berikut : 

a. Ada berapa keteria penyakit kulit  dan apa saja ? Sebutkan ! 

b. Apa penyebab penyakit kulit ? 

c. Bagaimana menentukan jenis penyakit kulit, dan 

kriterianya ? 

d. Bagaimna langkah-langkah mendiagnosa penyakit kulit ? 

3.2.2 Observasi 

Metode observasi adalah melakukan pengamatan secara 

langsung di tempat penelitian, bertemu langsung kepada pasien 

yang menderita penyakit kulit dan bagaimana proses konsultasi 

pasien kepada dokter spesialis mengenai penyakit yang dideritanya 

pada RSUD Dr. Moewardi. 
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3.2.3 Studi Pustaka 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh 

dengan melakukan studi pustaka diantaranya mengenai, kecerdasan 

buatan, sistem pakar, algoritma k-Nearest Neigbhbor (k-NN), dan 

pengetahuan tentang kulit yang didapat dari sumber buku, literature 

maupun journal yang berkaitan tentang penelitian ini. Buku-buku 

ataupun sumber informasi yang dipakai ialah mengenai Ilmu 

Penyakit Kulit Dan Kelamin membahas tentang penyakit dan cara 

penangannannya, buku panduan belajar PHP MySQL membahas 

tentang bagaimana cara membuat database untuk menghimpun data 

yang sudah ada, dan buku mengenai Adobe Dreamweaver yang 

membahas bagaimana membuat program dengan penulisan coding 

dll. 

3.3 Metode Pengembangan Sistem 

3.3.1 Analisa Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisis sistem berdasarkan data 

yang dibutuhkan untuk implementasi metode menggunakan 

algoritma k-Nearest Neigbhbor (k-NN), dalam mendiagnosa 

penyakit kulit, berikut ini merupakan analisis sistemnya : 

a. Mengenalisa jenis data untuk menentukan algortima yang 

digunakan dalam pengolahan data. Karena data yang 

diambil bersifat supervice lraening (mempunyai sebuah 
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tabel), maka digunakan algoritma k-Nearest Neigbhbor (k-

NN) yang tergolong algoritma klarifikasi. 

b. Menentukan atribut-atribut selanjutnya digunakan dalam 

database yang berguna untuk menyimpan data lampau 

sebagai data training menggunkan algoritma k-Nearest 

Neigbhbor (k-NN). 

c. Mengimplementasikan algoritma k-Nearest Neigbhbor (k-

NN) untuk menentukan apakah seseorang teridentifikasi 

penyakit kulit dan tergolong penyakit apa dengan cara 

memasukkan data baru (data testing) yang kemudian 

dibandingkan dengan data lampau yang sudah tersimpan di 

database (data training). 

3.3.2 Analisa Kebutuhan Sistem 

Dalam pembutan sistem pakar ini peneliti menggukan 

perangkat laptop yang masing-masing komponennya sebagai 

berikut : 

a. Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan 

sistem pakar ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Sstem Operasi : Windows 10 Home 

2. Aplikasi perancangan dan pembuatan program antara 

lain Microsoft Office Visio 2016 dan Visual Paradigm 

Community Edition untuk merancang program 
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digunakan Adobe Dreamweaver CS6 2015 sebagai 

editor program. 

3. Web server dan database sebagai tempat penyimpanan 

database menggunakan XAMPP. 

4. Web browser untuk menampilkan hasil run program 

yang dibuat dengan menggunkan Mozila Firefox 43.0.1 

terbaru. 

b. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras merupakan suatu sistem utama dari 

sebuah sistem komputer secara fisik yang terdiri dari 

komponen-komponen yang saling berkaitan, berikut spesifikasi 

laptop yang digunakan peneliti dalam membuat sistem pakar 

diagnosa penyakit kulit : 

1. Laptop Toshiba, dengan spesifikasi : 

Processor              : Intel(R) Core(TM) i5- 2450M 

Memory  RAM : 5.00 GB 

Resolusi   : 1280 x 800 (32 bit) 

Harddisk    : 600 GB 

OS   : Windows 10 Home 64-bit 

2. Mouse 

Mouse made in  : Agiler, Made In China 
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3.3.3 Perancangan Sistem 

Tahap perancangan sistem pada aplikasi sistem pakar ini 

dilakukan dengan menggunakan UML(Unified Modeling 

Language) untuk dapat mendesain program. Perancangan sistem 

menggunakan UML terdiri dari beberapa diagram antara lain : 

a. Use Case Diagram 

Pada use case diagram ini menggambarkan fungsional 

yang diharapkan dari sistem yang akan dibuat, terdiri dari use 

case dan actor. Use case berfungsi mempresentasikan sebuah 

interaksi antara actor (pengguna) dengan sistem, sedangkan 

actor merupakan entitas yang berinteraksi dengan sistem untuk 

melakukan pekerjaan tertentu. 

b. Class Diagram 

Pada class diagram ini menunjukkan kelas-kelas objek 

yang menyusun sebuah sistem dan hubungan antara kelas-

kelas objek tersebut. Class diagram digunakan untuk 

merancang basis data yang akan dipakai pada sistem yaitu 

berupa penentuan atribut-atribut yang dibutuhkan untuk relasi 

antar entitas, objek tersebut diantaranya adalah : 

1. Macam-macam penyakit dermatitis 

2. Basis pengetahuan 

3. Gejala-gejala 

c. Sequence Diagram 
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Pada sequence diagram menggambarkan interaksi antar 

objek di dalam dan sekitar sistem, yaitu interaksi yang 

dilakukan oleh user dengan sistem berupa message yang 

digambarkan dengan pesan yang dikirim dan diterima antar 

objek. 

d. Activity Diagram 

Pada activity diagram menggambarkan berbagai 

aktivitas dari sistem yang sedang dirancang. Activity diagram 

mendiskripsikan interaksi-interaksi yang dilakukan oleh user 

atau admin seperti contoh, memasukkan data, login maupun 

logout sistem. 

3.3.4 Desain Input 

Pada tahap desain input ini dilakukan dengan cara membuat 

rancangan tampilan masukkan (input) data yang dibutuhkan untuk 

menjalankan sistem pakar diagnosa penyakit kulit iniberupa desain 

halaman login admin, desain halaman konsultasi, desain halaman 

input data training, dan desain halaman kritik dan saran. Serta 

desain menu-menu yang dibuthkan untuk membuat sistem pakar 

ini. 

3.3.5 Desain Output 

Pada desain output ini dilakukan dengan cara membuat 

rancangan tampilan keluaran dari hasil (output) baik tampilan 
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diayar maupun secara cetak dalam hasil printout. Desain hasil 

output berupa hasil konsultasi, desain halaman data training, dan 

halaman output kritik dan saran. 

3.3.6 Implementasi Sistem 

Tahap implementasi sistem ini dilakukan dengan cara 

melakukan coding program dengan menggunakan  Bahasa 

pemograman PHP dan database MySQL serta 

mengimplemantasikan algoritma k-Nearest Neigbhbor (KNN) 

dalam membangun sistem pakar diagnosa penyakit kulit ini. 

Berikut langkah-langkah dalam implementasi  program : 

a. Menggunakan software Adobe Dreamweaver CS6 untuk 

membuat aplikasi dari sourcode PHP serta didukung oleh 

css untuk tampilan yang lebih menarik. 

b. Menggunakan software XAMPP yang digunakan untuk 

menyimpan data training maupun baru dan untuk membuat 

jaringan local untuk mengujicoba hasil dari aplikasi sistem 

pakar ini. 

c. Memulai coding program dengan php dan 

mengimplementasikan algoritma k-Nearest Neigbhbor 

(KNN). 

d. Menjalankan hasil program dengan web browser dengan 

Mozila Firefox. 
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3.3.7 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem yang akan dilakukan ada 2 tahap 

pengujian yaitu pengujian fungsional sistem menggunakan metode 

blackbox testing dan pengujian validitas. 

a. Pengujian Fungsional Sistem 

Metode blackbox testing digunakan untuk mengetahui 

apakah perangkat lunak yang dibuat berfungsi sesuai dengan 

benar dan akurat. Data uji dipanggil, di eksekusi dan kemudian 

keluaran  (output) dari perangkat lunak akan di cek apakah 

sudah sesuai dengan yang diharapakan, berikut rencana 

pengujian menggunakan blackbox testing : 

Tabel 3.1 Rencana Pengujian Dengan Blackbox Testing 

NO PROGRAM YANG DIUJI ATRIBUT PENGUJIAN 

1. Login admin Autentifikasi dan keamanan 

2. Kelola data penyakit Lihat, sunting dan hapus 

3. Kelola data gejala Lihat, sunting dan hapus 

4. Konsultasi Proses konsultasi 

 

b. Pengujian Validitas 

Pengujian validitas dilakukan dengan langkah sebagai berikut : 

1. Membandingkan perhitungan teori dengan hasil sistem. 

2. Mendapatkan hasil diagnosa dari mengajukan beberapa kasus 

gejala kepada pakar atau ahli. 
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3. Mendapatkan hasil diagnosa dari sistem pakar diagnosa 

penyakit dermatologi menggunakan algoritma k-Nearest 

Neigbhbor dengan kasus yang diberikan kepada pakar. 

4. Membandingkan hasil dari output sistem pakar apakah valid 

dengan data yang sebenarnya dari Rekam medik RSUD Dr. 

Moewardi. 

  


