
23 

BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dijelaskan tahapan desain penelitian dan karangka konsep 

penelitian yang digunakan untuk klasifikasi kecanduan game online dengan 

mengguna logika fuzzy. Dengan adanya metodologi penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan petunjuk dalam merumuskan masalah penelitian.  

3.1     Proses Perancangan 

Pada perancangan ini sistem ini membutuhkan 100 data objek dan 

menggunakan metode logika fuzzy untuk mengklasifikasi kecanduan game oneline 

Berikut ini adalah diagram blok sistem perancangan : 
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Gambar 3.1 Diagram Blok Proses Pengambilan Data Attention dan 

Meditation 
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Gambar 3.2 Diagram Blok Proses Klasifikasi Kecanduan Game Online 

dengan Metode Fuzzy Sugeno 
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Keterangan : 

        → Blok yang menunjukkan proses penelitian 

        →Blok yang menunjukkan proses memasukkan nilai data 

Sistem yang dibangun adalah sistem klasifikasi kecanduan tingkat 

kecanduan game online menggunakan metode logika fuzzy sugeno. Sistem ini 

untuk meberikan hasil diagnosa subjek terhadap keadaan kecanduan, sangat rendah, 

rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi berdasarkan parameter yang digunakan. 

Parameter tersebut adalah sinyal Attention dan sinyal Meditation. 

 

3.2 Proses Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan pengumpulan data dilakukan 

pada subjek 100 mahasiswa UMM. Semua objek akan direkam gelombang otaknya 

menggunakan mindwave untuk mendapatkan parameter yang akan diproses oleh 

sistem nantinya. Perekaman gelombang otak menggunakan EEG Neurosky 

Mindwave dan terdiri dari 2 kali perekaman yaitu Fokus dan Rileks. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Antarmuka Mindplayer Bagian record History 

Pada pengukuran gelombang otak dimulai, semua objek akan diberikan 

kuesioner guna untuk mengetahui apakah objek bermain game online atau tidak. 

Kemudian tiap objek akan diminta menggunakan EEG untuk direkam gelombang 

otaknya selama 15 menit, dimana 5 menit pertama untuk mengukur kondisi fokus 

dengan cara meminta subjek untuk bermain game online. Pada 10 menit berikut 
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untuk perekaman rileks dengan cara subjek akan diperdengarkan musik. 

Pengukuran rileks mempunyai durasi 5 menit lebih lama dibandingkan perekaman 

fokus agar pengaruh musik terhadap hasil perekaman dapat terlihat.  

Data yang dibutuhkan hanya pada menit kedua sampai ke empat, atau 

detik 120 sampai detik 240, karena kondisi otak subjek pada detik tersebut 

dianggap sudah mencapai steady state. Lalu data nilai Attention  dan Meditation 

pada perekaman fokus dan rileks dicari rata-ratanya. 

 

3.2.1 Proses Pengolahan Data 

Dalam pengolahan data ini dibutuhkan sebuah variabel yang digunakan 

sebagai input. Variabel yang digunakan adalah nilai Attention dan Meditation 

berikut penjelasan integrasi fuzzy dengan kedua variabel tersebut sehingga 

menghasilkan klasifikasi yang sesui dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini 

data Attention dan Meditation di gunakan sebagai input, kemudian menentukan 

fungsi keanggotaan, lalu pada tahap selanutnya proses defuzzifikasi, kemudian 

masuk ketahap rule base system dan proses defuzifikasi untuk menentukan hasil. 

Variabel parameter penelitian yang digunakan antara lain sebagai berikut :  

K = Attention  (Rendah, Sedang, dan Tinggi)  

H = Meditation (Rendah, Sedang, dan Tinggi) 

F = Hasil fuzzy (Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi Sangat Tinggi) 

Variabel K dan H adalah variabel yang diproses dengan logika fuzzy dan 

menghasilkan nilai keluaran fuzzy F. Pada penelitian ini, parameter Attention dan 

Meditation yang dihasilkan berbentuk tegas/nyata (crisp). Fuzzifikasi diperlukan 

untuk mengubah masukan tegas/nyata (crisp input) yang bersifat bukan fuzzy ke 

24 dalam himpunan fuzzy menjadi nilai fuzzy dalam interval antara 0 dan 1 (Sutejo, 

dkk., 2011) 

Setelah proses fuzzifikasi, langkah selanjutnya adalah pembentukan rule 

base system. Dua parameter K, H dengan 3 fungsi, sehingga terdapat 32 aturan 

dengan jumlah 9 basis pengetahuan (rule base system) fuzzy seTINGGI 3, yaitu 

untuk subjek Pelajar yang menggunakan hp jadul, mahasiswa dengan presentase 

50% menggunakan wifi, dan mahasiswa yang memasang jaringan sendiri/wifi di 

kos. Tiap-tiap rule selalu berhubungan dengan relasi fuzzy. Selanjutnya proses 
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pencarian nilai output fuzzy dengan menggunakan fungsi MIN metode Sugeno. 

Fungsi MIN ini digunakan untuk mendapatkan nilai α predikat hasil implikasi 

dengan cara memotong output himpunan fuzzy sesuai dengan derajat keanggotaan 

terkecil. 

Penerapan fuzzy ke dalam hasil diagnosa klasifikasi memerlukan bobot 

konstanta tegas, maka dari itu digunakanlah defuzzifikasi model Sugeno. Dalam 

metode Sugeno, output fuzzy berupa persamaan linear dengan rumus weight 

average. Rumus weight average adalah. 

𝑊 =
𝑤𝑥  𝛼 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡 

𝛼 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡
 

Dimana: 

W  = weight average  

Z  = fuzzy output tiap-tiap rule 

𝛼 predikat = nilai MIN pada tiap-tiap rule 

𝛼 predikat di dapatkan dari fungsi MIN pada tiap-tiap rule. Kemudian    

masing-masing nilai 𝛼 predikat digunakan untuk menghitung keluaran hasil 

masing-masing rule (z)(sutejo, dkk.,2011). 

 

3.2.2 fungsi keanggotaan Attention (K) pada mahasiswa yang bemain game 

online. 

Proses menentukan range himpunan (rendah, sedang dan tinggi). Nilai 

maksimal parameter attention adalah 70.45. Nilai maksimal dimasukkan ke dalam 

variabel K, sehingga dapat dilakukan perhitungan nilai range himpunan fuzzy 

sebagai berikut: 

a. Untuk himpunan tinggi  = 3n/3 

 = 3x70.45/3 

 = 70.45 

b. Untuk himpunan sedang  = 2n/3 

 = 2x70.45/3 

 = 46.96 
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c. Untuk himpunan rendah  = 1n/3 

 = 1x70.45/3 

 = 23.48 

Dari hasil perhitungan tersebut, data maksimal yang dimiliki 

himpuanan Rendah adalah 23.48 himpunan Sedang 46.96 dan himpunan 

Tinggi 70.45, maka terbentuklah fungsi keanggoaan attention dengan 

himpunan fuzzy tinggi, sedang dan rendah seperti terlihat pada gambar 1.2 

(kusumadewi dan purnomo, 2010) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 fungsi keanggotaan attention  

 

Himpunan Fuzzy RENDAH memiliki domain [0, 46.96], dengan derajat 

keanggotaan RENDAH tertinggi (=1) terletak pada 23.48. Apabila attention 

semakin mendekati SEDANG himpunan fuzzy RENDAH direpresentasikan 

dengan fungsi keanggotaan segitiga dengan derajat keanggotaan semakin rendah 

apabila tingkat attention semakin mendekati 23.48 fungsi keanggotaan untuk 

himpunan RENDAH seperti dalam persamaan 1.1 (kusumadewi dan purnomo, 

2010 )  

               µ  Rendah (N)=

 {
 

 
0      ;   N ≤ 0 atau N ≥ 46.96

(
𝑁−23.48

23.48
) ;     0 ≤  N ≤  23.48

(
46.96−𝑁

23.48
) ; 25 ≤  N ≤ 46.96

    (1.1) 

  Himpunan fuzzy SEDANG memiliki domain (46,96, 70.45), dengan derajat 

keanggotaan SEDANG tertinggi (=1) terletak pada nilai 46.96. Apabila nilai 

ettention seamkin melebihi dari 46.96 maka ettention sudah semakin mendekati 

TINGGI. Himpunan fuzzy SEDANG dipresentasikan dengan fungsi keanggotaan 
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segitiga. Fungsi keanggotaan untuk himpunan SEDANG seperti terlihat dalam 

persamaan 1.2 (kusumadewi dan purnomo,2010) 

             µ  sedang (N) = 

{
 

 
0      ;   N ≤ 23.48, atau K ≥ 70.45

(
𝑁−23.48

23.48
) ;   23.48 ≤  N ≤  46.96

(
70.45−𝑁

23.48
) ; 46.96 ≤    N ≤ 70.45

  (1.2) 

 

 

Himpunan fuzzy TINGGI memiliki domain (46.96, 70.45) dengan derajat 

keanggotaan TINGGI tertinggi (=1) terletak pada nilai 70.45. Apabila attention 

semakin kurang dari 70.45, maka kondisi attention sudah semakin mendekati  

SEDANG. Himpunan fuzzy TINGGI direpresentasikan dengan fungsi keanggotaan 

garis lurus dengan derajat keanggotaan semakin tinggi apabila attention semakin 

mendekati 70.45. Fungsi keanggotaan untuk himpunan TINGGI seperti terlihat 

dalam Persamaan 1.3 (Kusumadewi dan Purnomo, 2010). 

 

   µ Tinggi (N) =  {

0      ;                        N ≤ 46.96 

(
𝑁−46.96

23.48
) ;  46.96 ≤  N ≤  70.45

1        ;                      N ≥  70.45

   (1.3) 

 

3.2.3 Fungsi Keanggotaan Meditation 

Proses menentukan range himpunan (rendah, sedang dan tinggi). Nilai 

maksimal parameter Meditation adalah 70.45. Nilai maksimal dimasukkan ke 

dalam variabel H, sehingga dapat dilakukan perhitungan nilai range himpunan 

fuzzy sebagai berikut: 

a. Untuk himpunan tinggi  = 3n/3 

= 3x70.45/3 

= 70.45 

b. Untuk himpunan sedang  = 2n/3 

= 2x70.45/3 

= 46.96 

c. Untuk himpunan rendah  = 1n/3 

= 1x70.45/3 
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= 23.48 

Dari hasil perhitungan tersebut, data maksimal yang dimiliki himpuanan 

Rendah adalah 23.48 himpunan Sedang 46.96 dan himpunan Tinggi 70.45, maka 

terbentuklah fungsi keanggoaan Meditation dengan himpunan fuzzy tinggi, sedang 

dan rendah seperti terlihat pada gambar 1.2 (kusumadewi dan purnomo, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 fungsi keanggotaan Meditation  

 

Himpunan Fuzzy RENDAH memiliki domain [0, 46.96], dengan derajat 

keanggotaan RENDAH tertinggi (=1) terletak pada 23.48. Apabila Meditation 

semakin mendekati SEDANG himpunan fuzzy RENDAH direpresentasikan 

dengan fungsi keanggotaan segitiga dengan derajat keanggotaan semakin rendah 

apabila tingkat Meditation semakin mendekati 23.48 fungsi keanggotaan untuk 

himpunan RENDAH seperti dalam persamaan 1.1 (kusumadewi dan purnomo, 

2010 )  

             µ  Rendah (N)=

 {
 

 
0      ;   N ≤ 0 atau N ≥ 46.96

(
𝑁−23.48

23.48
) ;     0 ≤  N ≤  23.48

(
46.96−𝑁

23.48
) ; 25 ≤  N ≤ 46.96

    (1.4) 

Himpunan fuzzy SEDANG memiliki domain (46,96, 70.45), dengan derajat 

keanggotaan SEDANG tertinggi (=1) terletak pada nilai 46.96. Apabila nilai 

Meditation seamkin melebihi dari 46.96 maka Meditation sudah semakin 

mendekati TINGGI. Himpunan fuzzy SEDANG dipresentasikan dengan fungsi 

keanggotaan segitiga. Fungsi keanggotaan untuk himpunan SEDANG seperti 

terlihat dalam persamaan 1.2 (kusumadewi dan purnomo,2010) 
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      µ  sedang (N) = 

{
 

 
0      ;   N ≤ 23.48, atau K ≥ 70.45

(
𝑁−23.48

23.48
) ;   23.48 ≤  N ≤  46.96

(
70.45−𝑁

23.48
) ; 46.96 ≤    N ≤ 70.45

  (1.5) 

Himpunan fuzzy TINGGI memiliki domain (46.96, 70.45) dengan derajat 

keanggotaan TINGGI tertinggi (=1) terletak pada nilai 70.45. Apabila Meditation 

semakin kurang dari 70.45, maka kondisi Meditation sudah semakin mendekati  

SEDANG. Himpunan fuzzy TINGGI direpresentasikan dengan fungsi keanggotaan 

garis lurus dengan derajat keanggotaan semakin tinggi apabila Meditation semakin 

mendekati 70.45. Fungsi keanggotaan untuk himpunan TINGGI seperti terlihat 

dalam Persamaan 1.3 (Kusumadewi dan Purnomo, 2010). 

 

   µ Tinggi (N) =  {

0      ;                        N ≤ 46.96 

(
𝑁−46.96

23.48
) ;  46.96 ≤  N ≤  70.45

1        ;                      N ≥  70.45

   (1.6) 

 

3.2.3 Perancangan Rule Base System 

Setelah proses pembuatan fungsi keanggotaan, dilakukan pembuatan rule 

base system. Sebelum membuat rule base system tentukan dulu nilai diagram fuzzy 

output (Z). Diagram Fuzzy output disajikan dalam Gambar 1.4 Menurut penelitian 

Girona (2013), diagram output fuzzy sugeno nilainya ditentukan secara manual 

dengan nilai range 0 sampai dengan 100. Tetapi pembuatan output fuzzy pada 

penelitian ini menggunakan range yang telah disesuikan dengan fungsi keanggotaan 

menjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Diagram Fuzzy Output (Z) 
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Langkah selanjutnya pembentukan rule base System. Rule base system 

didapatkan dari ke-dua parameter masing-masing memiliki dua variabel parameter. 

Sedangkan untuk fungsi implikasi, fungsi yang digunakan adalah fungsi AND dan 

(MIN). Sehingg didapatkan rule base sistem  4 rule tersaji dalam tabel 3.1, setelah 

itu dilakukan defuzzifikasi dengan proses weighted average. 

Tabel 3.1 Rule Base System 

IF ATTENTION 

(H) 

MEDITATION 

(K) 

Fuzzy Output 

(Z) 

R1 Rendah Rendah Sangat Rendah 

R2 Rendah Sedang Rendah 

R3 Rendah Tinggi Rendah 

R4 Sedang Rendah Sedang 

R5 Sedang Sedang Sedang 

R6 Sedang Tinggi Sedang 

R7 Tinggi Rendah Tinggi 

R8 Tinggi Sedang Tinggi 

R9 Tinggi Tinggi Sangat Tinggi 

 

3.3 Perhitungan Fuzzy 

Contoh : M. Aminullah  mahasiswa UMM diukur menggunakan EEG 

terdapat 2 sinyal yaitu Attention sebesar 37,775dan Meditation 55,225 Sebelum 

dilakukan inferensi perlu dicari  terlebih dahulu derajat keanggotaan nilai tiap 

variabel dalam setiap himpunan. 

 M.  Aminullah (Attention = 37,775, Meditation = 55,225) 

Attention 37,775 berada pada area Rendah dan Sedang. 

Rendah  : 37,775-23,48/23,48 = 0,60 

Sedang   : 46,96-37,775/23,48 = 0,39 

  Meditation 55,225 berada pada area Sedang Tinggi. 

  Sedang  : 55,225-46,96/23,48 = 0,35 

  Tinggi  : 70,45-55,225/23,48` = 0,64 

 R2. IF Attetion is Rendah AND Meditation is Sedang THEN Rendah. 
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          Apredikat1 = MIN (0,60,035) 

              = 0,35 

           Z1             = Rendah (4)  

 R6. IF Attetion is Sedang AND Meditation is Tinggi THEN Sedang 

      Apredikat2 = MIN (0,39,0,64) 

             = 0,39 

      Z2              = Sedang  (6) 

 

Proses pengambilan keputusan fuzzy sugeno menggunakan 

perhitungan Weigth Average : 

F =  
(Apredikat1 𝑥 Z1 )+(Apredikat2 𝑥  Z2)

Apredikat1+ Apredikat2
 

   =  
(035 𝑥 4)+(0,39 𝑥 6)

0,35+ 0,39
 

   = 5,05 (Rendah) 

 

3.4 Metode Penelitian 

Setelah di dapatkan hasil dari pengukuran menggunakan EEG data 

kemudian di olah dengan logika fuzzy dan hasil perhitungan fuzzy akan 

dibandingkan dengan data respon dari responden kemudian hasil tersebut menjadi 

hasil validitas seberapa besar kecocokannya. 

 


