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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Alat dan Bahan Penelitian 

Di bawah ini dijelaskan mengenai alat dan bahan penelitian yang digunakan 

pada penelitian ini. 

3.1.1. Alat Penelitian 

 Pada penelitian ini digunakan alat penelitian berupa perangkat keras dan 

perangkat lunak serta device sebagai berikut: 

1. Perangkat Keras  

a. Processor Intel Core i3 

b. RAM 2.00 GB 

c. Harddisk 320 GB 

d. Standard VGA Graphics Adapter 

2. Perangkat Lunak 

a. Windows 7 Professional 32-bit  

b. Eclipse 

c. Android Tools 

3. Device 

a. Smartphone Android dengan OS minimal 4.1 atau Jelly Bean 

3.1.2. Bahan Penelitian 

Untuk bahan penelitian yang digunakan yaitu: 
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1. Data hama dan penyakit bawang merah yang didapatkan dari pakar yang 

berbentuk file ppt. Data tersebut sudah termasuk tujuh hama dan enam 

penyakit yang dapat menyerang tanaman bawang merah. 

2. Hasil wawancara yang membahas mengenai bawang merah. Dimulai dari 

pemilihan bibit, proses sebelum penanaman, penentuan hama dan penyakit 

yang menyerang, dan penanganan setelah panen bawang merah. 

3. Jurnal dan textbook yang membahas mengenai bawang merah, sistem pakar, 

dan metode forward chaining. 

3.2. Desain Penelitian 

 Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. 
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Gambar 3. 1 Desain Penelitian Sistem Pakar Hama dan Penyakit Bawang Merah 

Berikut ini adalah penjelasan desain penelitian dari gambar diatas. 

1. Persiapan penelitian 

Hal pertama yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini yaitu 

menentukan pakar yang akan membantu proses penelitian, menentukan 

kebutuhan data yang akan digunakan, membuat surat izin penelitian untuk 

legalitas penelitian yang akan dilakukan, terakhir mempersiapkan alat dan 

bahan yang akan digunakan untuk melakukan penelitian. 
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2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan mencari pakar yang ahli dalam hama 

dan penyakit bawang merah yang ada di badan penelitian tanaman dan 

sayuran lembang. 

3. Studi literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mempelajari bagaimana penggunaan 

forward chaining pada sistem pakar dan untuk mempelajari lebih dalam 

mengenai bawang merah. 

4. Data penelitian 

Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan pakar yang 

berkaitan dan data tambahan lainnya didapat dari studi literatur. 

5. Penyakit bawang merah 

Data penyakit bawang merah diperoleh dari hasil wawancara dan dari 

hasil presentasi pakar mengenai penyakit bawang merah. 

6. Hama bawang merah 

Data hama bawang merah diperoleh dari hasil wawancara dan dari 

hasil presentasi pakar mengenai hama bawang merah. 

7. Daftar rule 

Rule dibentuk dari hasil data hama dan penyakit bawang merah yang 

nantinya akan digunakan pada sistem pakar hama dan penyakit bawang 

merah. 

 

8. Implementasi metode forward chaining 

daftar rule yang telah dibuat, diolah dengan menggunakan metode 

forward chaining dan diterapkan ke dalam sistem hama dan penyakit bawang. 

9. Pembangunan sistem pakar hama dan penyakit bawang merah 
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Pembangunan sistem pakar hama dan penyakit bawang merah 

dilakukan dengan menggunakan metode sekuensial linier dengan tahapan 

analisis, desain, coding, testing. 

10. Uji coba sistem 

Uji coba sistem dilakukan dengan menggunakan uji validasi dengan 

menggunakan basis kasus. Uji validasi tersebut dilakukan oleh pakar yang 

berkaitan. 

11. Dokumen teknis dan laporan 

Setelah sistem selesai dibuat, maka dibuat dokumen teknis untuk 

sistem tersebut dan juga laporan yang berupa skripsi. 

3.3. Metode Penelitian 

Berikut ini metode penelitian yang dilakukan: 

3.3.1. Studi Pendahuluan 

Penelitian ini dimulai dengan melakukan studi literatur untuk mencari 

referensi dan teori yang berhubungan dengan topik masalah yang akan dibahas. 

Referensi tersebut meliputi: 

1. Sejarah bawang merah 

2. Budidaya tanaman bawang merah 

3. Hama dan penyakit pada bawang merah 

4. Sistem pakar 

5. Metode forward chaining 

6. Pembuatan aplikasi android 

 

3.3.2. Pengumpulan Data 
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Pada penelitian ini dibutuhkan data yang akurat dalam proses penelitiannya. 

Data tersebut diperoleh dari berbagai metode pengumpulan data. Berikut ini metode 

pengumpulan data yang digunakan, yaitu: 

1. Eksplorasi dan Studi Literatur 

Untuk mempelajari proses suatu sistem pakar, penerapan algoritma 

forward chaining dan pembuatan aplikasi android diperlukan eksplorasi dan 

studi literatur yang terkait. Literatur yang digunakan berupa textbook, jurnal, 

karya ilmiah, dan sumber karya ilmiah lainnya. 

2. Wawancara 

Proses wawancara dilakukan untuk mendapatkan data mengenai 

bawang merah. Mulai dari bagaimana cara menanam bawang merah hingga 

jenis hama dan penyakit apa saja yang menyerang bawang merah. Wawancara 

untuk penelitian ini dilakukan di Badan Penelitian Tanaman dan Sayuran 

(Balitsa), Lembang, dengan narasumbernya adalah Dr. Bagus Kukuh 

Budianto. 

3.3.3. Proses Pengembangan Perangkat Lunak 

Disini dimulai pengaplikasian sistem pakar yang dibuat kedalam sistem 

operasi android. Metode pendekatan perangkat lunak yang digunakan adalah dengan 

menggunakan model sekuensial liniear. 
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Gambar 3. 2Model Sekuensial Liniear 

 Model sekuensial liniear tersebut terdiri dari: 

a. Analisis 

Melakukan anallisis terhadap sistem yang akan dibuat. Dilihat dari 

kebutuhan apa saja yang dibutuhkan agar sistem dapat bekerja sesuai dengan 

yang diharapkan. 

b. Desain 

Melakukan perancangan struktur data, arsitektur sistem, merancang 

tampilan yang akan dibuat. 

c. Coding 

Mengimplementasikan analisis dan desain ke dalam sistem yang akan 

dibuat. 

d. Testing 

Dilakukan tes sistem yang telah dibuat, sehingga nantinya tidak lagi 

ditemukan masalah/bug saat sistem mulai di publish. 

 


