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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang

diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap

pertanyaan penelitian. Dibawah ini adalah jenis data yang penulis gunakan

dalam penelitian :

3.1.1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari instansi yang

menjadi obyek penelitian dalam hal ini adalah Puskemas II

Colomadu.Langkah yang penulis lakukan untuk mendapatkan data primer

adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan

berikut lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu

kegiatan yang sedang berjalan. Pada kegiatan observasi penulis

mengamati secara langsung kegiatan di klinik KB Puskesmas II

Colomadu
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b. Wawancara

Wawancara adalah suatu alat untuk memperoleh fakta/data informasi

dari murid secara lisan. Dengan tujuan mendapatkan data yang

diperlukan untuk bimbingan. Untuk mengetahui secara dengan hal-

hal yang berkaitan dengan kontrasepsi, penulis melakukan

wawancara secara langsung dengan bidan di klinik KB Puskesmas II

Colomadu.

3.1.2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku yang

mendukung penelitian. Cara yang penulis gunakan untuk

mendapatkan data sekunder adalah dengan melakukan Studi Pustaka,

yaitu menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah

yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari

buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis

dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan,

ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun

elektronik lain. Untuk memperkuat analisa penulis juga mencari

informasi dengan membaca buku dan literatur yang ada di

perpustakaan dan online.
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3.2. Analisa Data

Untuk menganalisa data dalam perancangan sistem pendukung

keputusan pemilihan metode kontrasepsi penulis mendownload data training

pada website UCI Repository. Hal ini dikarenakan penulis menggunakan

metode Naïve Bayes yang merupakan metode tipe klasifikasi yang

membutuhkan data training dalam proses penghitungannya. Langkah-langkah

penghitungan data training menggunakan metode Naïve Bayes adalah sebagai

berikut :

a. Menghitung jumlah kasus yang sama dengan class yang sama pada setiap

atribut.

b. Mengalikan semua hasil yang didapat per class

c. Membandingkan hasil perkalian dari tiap class, Keputusan diperoleh dari

hasil yang lebih besar.

3.3. Perancangan Dan Desain Sistem

Pada tahap perancangan dan desain sistem pendukung keputusan

pemilihan alat kontrasepsi penulis memodelkan sistem menggunakan beberapa

alat, langkah-langkah yang penulis lakukan antara lain adalah sebagai berikut :

a. Flow Chart

Flowchart (bagan Alir) adalah bagan yang menunjukkan alir didalam

program atau prosedur sistem secara logika. Dengan menggunakan

flowchart penulis menggambarkan alur dari sistem yang penulis
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kembangkan dalam pembuatan sistem pendukung keputusan di Puskesmas

II Colomadu.

b. Diagram Alir Data

Diagram alir data digunakan untuk menjelaskan aliran informasi dan

transformasi data yang bergerak dari pemasukan data hingga keluaran

data. Dengan Diagram tersebut penulis memodelkan aliran informasi dan

data yang ada di Puskesmas II Colomadu.

c. Desain Input

Desain input dan output adalah rancangan interface dari sistem pendukung

keputusan. Dalam merancang desain input perancang menggambarkan

rancangan dari desain input tersebut.

d. Desain Database

Database adalah tempat penyimpanan data yang berupa informasi. Dalam

tahap perancangan database untuk sistem pendukung keputusan pemilihan

alat kontrasepsi di Puskesmas II Colomadu penulis menggunakan ERD

(Entity Relational Database) . Dengan ERD penulis memodelkan struktur

data dan hubungan antar data yang ada pada sistem pendukung keputusan

pemilihan alat kontrasepsi di Puskesmas II Colomadu.

3.4. Implementasi

Pada tahap implementasi aplikasi sistem pendukung keputusan

pemilihan metode kontrasepsi, penulis menggunakan bahasa pemrograman

Delphi 7 dan menggunakan DBMS ( Database Management System) MySQL.
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3.5. Pengujian Sistem

Pengujian sistem ini bertujuan untuk menguji komponen sistem

yang telah dirancang sebelumnya dan untuk memastikan bahwa setiap

elemen dari sistem telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Dalam

pengujian iniakan membahas mengenai rencana pengujian, kasus dan hasil

pengujian dankesimpilanhasil pengujian.

Pada pengujian sistem pendukung keputusan pemilihan metode

kontrasepsi, penulis menggunakan beberapa metode antara lain

pengujian validitas yang untuk menguji validitas sampel yang

digunakan. Kemudian metode Black Box yaitu metode yang berfokus pada

persyaratan atau kebutuhan fungsional perangkat lunak yang dibuat.


