
   

14 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian sangat diperlukan untuk sistem yang dibuat olehpeneliti.  

Diperlukan metode - metode penelitian agar diperoleh data yang tepat dan akurat, 

diantaranya adalah : 

3.1. Metode Pengumpulan Data 

Data merupakan sesuatu yang belum mempunyai arti bagi 

penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan.Data bisa 

berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa 

ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk 

melihat lingkungan, objek, kejadian ataupun suatu konsep. Jenis data 

berdasarkan cara memperolehnya antara lain : 

3.1.1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang secara langsung diambil dari 

objek-objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun 

organisasi.Data primer yang dimaksud berupa data gejala dan solusi 

dari penyakit tanaman tomat yang diperoleh dari ahli/pakar yaitu Ibu 

Nunuk dengan metode wawancara. 

3.1.1.1. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu alat untuk memperoleh fakta 

atau data secara lisan, khususnya pada penelitian ini metode 
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wawancara hanya dilakukan pada Ibu Suji Wigati. Berikut 

adalah daftar pertanyaan wawancara : 

a. Ada berapakah gejala dari masing-masing 4 jenis 

penyakit tanaman tomat yang telah ditentukan dan apa 

saja gejalanya ?sebutkan ! 

b. Gejala yang bagaimana yang paling ditekankan untuk 

mendiagnosa penyakit pada tanaman tomat? 

c. Cara penanggulangi apa yang dilakukan petani 

sebagai tindakan lanjut setelah terdiagnosa penyakit 

tanaman tomat? 

3.1.2. Data Sekunder 

Data  sekunder merupakan data yang didapat tidak secara 

langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang 

sudah jadi yang di kumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara 

atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Contoh 

data sekunder adalah dengan mengumpulkan sejumlah informasi 

dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yaitu mempelajari 

buku-buku, literature dan artikel lainnya yang berkaitan dengan 

masalah Penyakit Pada Tanaman Tomat dan Metode Certainty 

Factor. 

Untuk memperoleh data sekunder dapat dilakukan dengan cara : 
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3.1.2.1. Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan segala usaha yang dilakukan oleh 

peneliti untuk 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 elektronika lain. Untuk memperkuat analisa 

peneliti juga mencari informasi dengan membaca buku dan 

literature yang ada di perpustakaan dan online. 

3.2. Analisa Data 

Untuk menganalisa data diperlukan beberapa langkah-langkah kerja sebagai 

berikut : 

a. Menganalisa data yang diperoleh dari pengumpulan data melalui 

wawancara yang berupa data penyakit tanaman tomat beserta saran 

tindakan lanjut. 

b. Menentukan atribut-atribut untuk digunakan membuat database yang 

berguna untuk menyimpan data penyakit tanaman tomat. 

c. Membuat perhitungan dengan metode certainty factor untuk 

mendiagnosa penyakit pada tanaman tomat sesuai data yang ada di 

dalam database. 
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3.3. Metode Perancangan Sistem 

3.3.1. Analisa Sistem  

Sistem yang dibangun, dianalisa agar penerapan teori ke 

dalam praktik program dapat sejalan. Sehingga apabila dicoba baik 

secara manual dan programnya menghasilkan diagnosa 

kemungkinan jenis penyakit tak jauh berbeda. sistem pakar dengan 

metode Certainty Factor memberikan solusi berupa hasil diagnosa, 

kemunngkinan penyakit, dan saran pencegahan. 

3.3.2. Perancangan Sistem 

3.3.2.1. Perancangan Data 

Pada pembanguan sisem informasi yang tentang penyakit 

pada tanaman tomat menggunakan metode certainty factor. 

Memiliki data yang akan dikelola berupa: nama penyakit 

pada tanaman tomat, gejala-gejala yang menyerang tanaman 

tomat, serta saran pengendalian yang harus dilakukan. 

3.3.2.2. Diagram Konteks 

Data Flow Diagram Context Level (Konteks Diagram) 

berfungsi untuk memetakan model lingkaran tunggal yang 

mewakili keseluruhan sistem baik kesatuaan luar berupa 

tanaman tomat, serta alur data yang terjadi, yaitu data gejala 

penyakit dan saran pengendalian. 
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3.3.2.3. HIPO 

HIPO (Hierarchy Plus Input Process Output) alat desain 

dan tehnik dokumentasi dalam siklus perkembangan sistem 

dari top level sistem utama sampai level 1 percabangan 

input, proses dan output. Rancangan input proses dan output 

yang yang digunakan yang digunakan berupa input data 

gejala penyakit, data kepercayanan tidak kepercayaan dan 

proses pendiagnosaan yang terakhir output hasil pesentase 

pendiagnosaan penyakit. 

3.3.2.4. DAD 

Diagram Arus Data (DAD) dijabarkan dengan mengacu 

pada Diagram Konteks dan HIPO, tetapi pada Diagram 

Arus Data ini lebih mengarah pada suatu proses dan 

merupakan gabungan proses secara keseluruhan yang 

melibatkan semua kesatuan luar secara lengkap dan proses 

input output serta database yang terlibat. Alur data yang 

dibuat berupa: 

a. Input data penyakit 

b. Input gejala 

c. Input kepercayaan 

d. Proses pendiagnosaan 
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3.3.3. Perancangan Database 

Database dibentuk dari kumpulan tabel. File didalam 

pemrosesan aplikasi dapat dikategorikan kedalam beberapa tipe, 

diantaranya sebagai berikut : Tabel induk (Master File) berupa tabel 

penyakit, tabel gejala. Tabel transaksi (Transaction File) berupa 

tabel basic pengetahuan yang berisikan nilai kepercayaan dan 

ketidak percayaan. Dalam struktur data dan hubungan antara data 

dalam database penulis memakai pemodelan Entity Relationship 

Diagram (ERD) sehingga dapat mengabaikan proses yang dilakukan. 

3.3.3.1.ERD 

Entity Relationship Diagram (ERD) dibuat dengan tujuan 

untuk menghubungkan antara satu tabel dengan yang lainnya 

yang masih saling berhubungan, sehingga nantinya dapat 

terlihat batasan-batasan hubungan dari semua tabel yang 

dibuat. ERD dapat diterjemahkan dengan memanfaatkan 

sejumlah perangkat konsep menjadi diagram data.  

Dan langkah yang dilakukan dengan: 

a. Mencari Entitas 

b. Menentukan database menjadi entitas dengan primary 

key yang dibutuhkan dalam relasi data seperti entitas 

Penyakit, Gejala. 

c. Mencari hubungan antara entitas  

d. Menentukan primary key dan secondary key untuk 

menghubungkan relasi antar tabel database. 
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e. Mencari atribut primary key dari tiap entitas 

f. Menghubungkan antar primary key dengan atribut entitas 

lain hingga terjadi kecocokan hubungan relasi. 

g. Mencari atribut primary key dari hubungan antar entitas 

h. Dari tiap primary key yang dihubungkan dapat 

menentukan proses yang terjadi dalam tiap hubungan. 

i. Menentukan tingkat kardinalitas hubungan antar entitas 

j. Menguraikan hasil relasi yang terjadi antar hubungan 

dengan simbol one atau many tergantungan kebutuhan 

relasi data yang terjadi. 

3.3.3.2.Desain  Fisik 

Desain ini mengulas tabel penyimpanan yang digunakan 

beserta nama field dan panjang field. Desain ini juga 

menjabarkan penggunaan index dan kapasitas yang 

diperlukan. Database yang digunakan menggunakan My 

SQL. 

3.3.4. Desain Input 

Membuat rancangan tampilan masukan (input) data yang dibutuhkan 

untuk menjalankan proses dari aplikasi diagnosa penyakit tanaman 

tomat. 

3.3.5. Desain Output 

Membuat rancangan tampilan keluaran yang merupakan hasil dari 

sistem pakar diagnosa penyakit tanaman tomat. 
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3.4. Implementasi Sistem 

a. Program sudah siap dan telah selesai dirancang tersebut diusahakan bisa 

dan mudah dimengerti dan dipahami oleh user. 

b. Menceritakan langkah penggunaan dan pemakai program kepada calon 

user. 

c. Penjelasan kelayakan sistem, dan perbedaan serta keuntungan dari 

sistem tersebut. 

3.5. Pengujian Sistem 

Pegujian yang peneliti lakukan terdapat dalam 2 proses, yaitu: 

a. Fungsional 

Dalam fungsional,dilakukanpengujian sistem apakah masih ada 

kesalahan/terjadinya error dan butuh perbaikan atau tidak. Pada proses 

ini diharapkan sistem dapat berjalan dengan baik. Proses ini dengan 

menggunakan metode blackbox. 

b. Validitas  

Dalam validitas, dilakukan penilaian terhadap ahli/pakar untuk menguji 

apakah aplikasi yang dibuat sudah dapat digunakan oleh masyarakat 

seperti kemudahan dalam mengakses dan kelengkapan informasi 

dengan tingkat keakuratan. 


