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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini adalah “Desa 

Kalikejambon”, sebuah desa yang berada di wilayah kecamatan tembelang 

kabupaten jombang. Dalam penulisan kali ini, objek penelitian dikhususkan 

pada pelayanan pemilihan alat kontrasepsi bagi masyarakat usia subur di 

wilayah “Desa Kalikejambon” .. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengambilan data-data untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan 

data pada sistem ini, digunakan alat penelitian sebagai berikut :  

• Studi Pustaka  

Metode ini dilakukan dengan mencari data-data pada website dan 

literratur terkait yang berupa informasi-informasi tentang alat kontrasepsi 

dan sistem reproduksi. Pada penelitian sebelumnya, kasus yang digunakan 

hampir sama namun masih menggunakan metode lama. 

• Wawancara  

Metode pengambilan data ini dilakukan dengan dua metode 

wawancara yaitu wawancara yang pertama adalah melakukan dialog 

kepada seorang petugas BKKBN Kecamatan tembelang secara langsung 

(untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai cara memilih yang 

baik dan benar serta pertimbangan yang di perlukan). Proses wawancara 

nantinya akan berupa pengumpukan variable kebutuhan untuk 

pengambilan keputusan data-data keluhan dari masyarakat serta cara 

mengatasinya secara medis dengan cara mengadopsi pengetahuan dari 

pakar yang di transfer ke sebuah sistem. Metode wawancara yang kedua 

adalah melakukan dialog kepada masyarakat pengguna perlatan 

kontrasepsi (responden) dengan melakukan sampling terhadap 50 sampai 

100 orang dari jumlah pengguna yang ada. Tujuannya adalah untuk 

mendapatkan data dan kriteria berdasarkan prevensi atau pandangan 

pasien dalam menentukan atau memilih peralatan kontrasepsi yang akan 

digunakan. Nantinya kedua data yang telah didapat melalui wawancara 2 
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sumber tersebut akan di kumpulkan menjadi satu dan di satukan dalam 

sistem sehingga dapat menghasilkan sebuah solusi permasalahan 

kontrasepsi yang lebih baik dan optimal. 

3.3. Variabel Penelitian 

Berdasarkan hasil studi literature dan wawancara maka disusunlah data 

yang sudah didapat kemudian diolah menjadi beberapa kriteria yang terbagi 

menjadi dua yaitu kriteria medis dan kriteria prevensi pasien yang nantinya 

akan digunakan untuk variable nilai dalam pengambilan keputusan pada 

aplikasi rekomendasi alat kontasepsi dengan konsep prevensi pasien dan medis 

yang nantinya akan digunakan sebagai nilai pengambilan keputusan pada 

sistem ini, kriteria tersebut meliputi : 

• Kriteria yang digunakan berdasarkan prevensi pasien : 

o Kemudahan penggunaan (operasi atau non operasi) 

o Harga (Mahal atau Murah) 

o Jangka waktu pemakaian (Panjang atau Pendek) 

o Efek samping (menyebabkan alergi/gangguan lain) 

o Keberhasilan alat (ditinjau dari survei secara umum) 

• Kriteria yang digunakan berdasarkan Medis : 

o Usia (tahun) 

o Berat badan (kilogram) 

o Sudah pernah pakai alat kontrasepsi atau belum 

o Jangka waktu pakai KB (tahun) 

o Periode Menstruasi (lancar atau ada gangguan)  

o Gangguan kesehatan yang dimiliki :   

▪ Darah tinggi 

▪ Stroke 

▪ Pendarahan 

▪ Kangker payudara 

▪ Kanker 

▪ Migran 

▪ Lever 

▪ Jangtung 
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▪ Tumor 

▪ Paru-paru 

▪ Kencing Manis  

o Baru melahirkan atau tidak. 

Selain beberapa kriteria di atas dari pengumpulan data yang di 

lakukan melalui studi literature dan wawancara di dapatkan juga beberapa 

alat kontrasepsi yang paling banyak di gunakan dalam masyarakat, alat – 

alat tersebut meliputi : 

• IUD 

• Metoda Operasi Pria (MOP) 

• Metoda Operasi Wanita (MOW) 

• Susuk atau Implan 

• Suntik  

• Pil 

• Kondom 

3.4. Model Penelitian 

3.4.1. Perancangan  

Perancangan aplikasi rekomendasi alat kontrasepsi berdasarkan 

medis dan preferensi pasien berbasis android ini terbatas pada 

pemberian informasi tentang alat kontrasepsi dan membantu dalam 

pengambilan keputusan alat kontrasepsi apa yang disarankan. 

Perancangan aplikasi rekomendasi alat konta sepsi ini menggunakan 

ANDROID sebagai bahasa pemrograman Sedangkan, untuk 

perancangan aplikasi digunakan ANDROID STUDIO  

3.4.2. Implementasi Sistem 

Dalam implementasi sistem pada aplikasi rekomendasi alat 

kontrasepsi ini akan terbagi menjadi 5 tahapan yaitu data, ekstraksi, 

model keputusan AHP yang nantinya di simpan pada basis data, seleksi, 

dan yang terakhir adalah hasil. 
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Gambar 3.1 : Tahapan Implementasi 

3.4.3. Data 

Pada tahapan data ini berisi tentang data inputan berdasarkan kriteria 

yang sudah di tentukan (bisa dilihat pada sub bab variabel penelitian) 

untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi pasien. Berikut 

adalah contoh implementasi pada tahapan Data :  

Seorang pasien memakai aplikasi ini dan memiliki kondisi 

sebagai berikut : 

• Usia 35 tahun 

• Berat badan 50 kg 

• Sudah pernah menggunakan KB (suntik) 

• Jangka wktu pemakaian alat KB 2 tahun  

• Periode menstruasi tidak lancar 

• Menderita penyakit jantung  

• Tidak baru melahirkan  

• Memiliki alergi pada karet atau sejenisnya 

• Tidak mau operasi 

3.4.4. Ekstraksi 

Pada tahapan ekstraksi ini berisi tentang ekstraksi pada tada yang 

sudah didapatkan guna menggambil variable-variabel penting yang 

nantinya akan menjadi kunci dari proses yang akan di lakukan oleh 

sistem. Berikut contoh implementasi pada tahapan Ekstraksi : 
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 Tabel 3.1 Ektraksi kriteria dan alat kontrasepsi 

 

Maksud dari angka 1 dan 0 diatas adalah sebagai pemberi nilai dari 

kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya dan dibandingkan 

dengan kondisi pasien atau pengguna aplikasi, misalnya pada kolom 

berat badan berisi nilai 1 karena pengguna memiliki berat badan 50 

kg sehingga aman untuk menggunakan semua alat kontrasepsi. 

Kemudian pada kolom gangguan kesehatan alat kontrasepsi MOW, 

suntik, pil, dan implan bernilai 0 karena pengguna memiliki penyakit 

jantung yang merupakan pantangan bagi alat kontrasepsi tersebut. 

Selanjutnya angka yang di dapat pada kolom jumlah nilai akan 

digunakan sebagai modal perhitungan pada tahapan Model 

Keputusan AHP. 

3.4.5. Model Keputusan AHP 

AHP menyusun situasi keputusan yang kompleks dalam hal kriteria 

keputusan yang hierarkis dan prioritas-prioritas terkait, 

menyeimbangkan interaksi antara kriteria dan mensintesis informasi 

ke dalam vektor preferensi di antara alternatifnya. Secara umum 

tahapan dalam metode AHP dapat dilihat sebagai berikut :   

• Menentukan Prioritas / Bobot Kriteria 

• Menentukan Prioritas Alternatif 

• Perangkingan Alternatif  

terdapat 3 langkah atau tahapan dalam metode AHP. Untuk tahap 

pertama, dalam menentukan bobot kriteria, terdapat beberapa sub-

Alat 
Berat 

Badan 

Jangka 

Waktu (bagi 

yg pernah) 

Periode 

Mens 

Gangguan 

kesehatan 

Baru 

Melahirkan 

Jumlah 

Nilai 

IUD 1 1 1 1 1 5 

MOP 1 1 1 1 1 5 

MOW 1 1 1 0 1 4 

Kondom 1 1 1 1 1 5 

Suntik 1 0 0 0 1 2 

Pil 1 0 0 0 1 2 

Implan 1 1 0 0 1 3 
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tahapan lagi, yaitu menyusun matriks perbandingan berpasangan, 

menghitung bobot kriteria hingga menguji konsistensi bobot kriteria. 

Sedangkan pada tahap kedua dalam menentukan prioritas alternatif, 

dihitung bobot alternatif untuk kriteria kuantitatif yang benefit, 

bobot alternatif untuk kriteria kuantitatif yang cost dan bobot 

alternatif untuk kriteria kualitatif. Dan terakhir, adalah perangkingan 

dalam AHP [9]. 

Dalam proses hirarki analisis, secara garis besar pemecahan masalah 

dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut: 

1) Permasalahan 

 

Gambar 3.2 Hirarki Permasalahan 

2) Matriks pembandingan berpasangan 

Tabel 3.2  Matriks pembandingan berpasangan 

 

3) Mensintesis pembandingan 

Tabel 3.3  Matriks Pembanding yang dinormalisasi 
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Selanjutnya nilai setiap entri pada baris yang sama di rata-

ratakan. 

Tabel 3.4  Matriks normalisasi yang di rata-rata 

 

4) Evaluasi konsistensi.Untuk persoalan memilih alat kontrasepsi, 

langkah yang dilakukan sebagai berikut : 

Tabel 3.5  Matriks pembandingan yang dibobot 

 

Selanjutnya melakukan perhitungan vektor konsistensi 

Perhitungan Vektor Konsistensi 

(4) 

Nilai lambda = 7,08 

Selanjutnya hitung indeks konsistensi (CI), dimana n = 7(nilai 

alternative yang dibandingkan)  

𝐶𝐼 =  
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
      (5) 

Tabel 3.6 indeks acak (RI)  

Ordo 

matriks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ratio 

index 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.46 1.49 
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𝐶𝑅 =  
𝐶𝐼

𝑅𝐼
=       

 (6) 

Hasil Perhitungan CR konsisten Apabila hasil CR < 10%.  

3.4.6. Seleksi 

Pada tahapan seleksi ini berisi tentang penyeleksian akhir yang akan 

dilakukan setelah didapatkan hasil dari tahapan keputusan AHP. Tahapan 

ini akan menggunakan metode Weighted Product (WP) dalam melakukan 

proses seleksinya. Metode Weighted Product (WP) merupakan metode 

perkalian untuk menghubungkan rating atribut, dimana rating setiap atribut 

harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan [7]. Hasil 

dari tahapan sebelumnya menghasilkan 3 pilihan yaitu kondom, IUD, dan 

MOP. Selanjutnya akan dilakukan seleksi final dari 3 alat tersebut 

menggunakan algoritma perangkingan berdasarkan kriteria preferensi 

pasien. Berikut contoh implementasi dari tahapan Seleksi :  

 Tabel 3.7  Perangkingan Kriteria Preferensi Pasien 

 

Nilai tabel diatas ditentukan berdasarkan kesesuaian dengan kriteria syarat 

apabila sesuai bernilai 1 apabila tidak 0. 

∑wj=  1.  wj  adalah  pangkat  bernilai  positif  untuk  atribut  keuntungan,  

dan bernilai negatif untuk atribut biaya. Kriteria Kemudahan Penggunaan, 

Efek, dan keberhasilan  adalah  criteria  keuntungan.  Sedangkan  kriteria  

Harga,  dan Jangka pemakaian adalah kriteria biaya Bobot awal W = (3, 2, 

4, 4, 5), akan diperbaiki sehingga total bobot ∑Wj = 1, dengan cara :  

 𝑊𝑗 =
𝑊𝑗

∑ 𝑊𝑗
         

 (7) 

Alat 

Kriteria 

Kemudahan 

penggunaan 

(operasi / non 

operasi) 

Harga 

(mahal / 

murah) 

Jangka 

Pemakaian 

(Panjang / 

Pendek) 

Efek(punya alergi atau 

tidak) 
Keberhasilan 

Kondom x x x x X 

IUD x x x x x 

MOP x x x x x 
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Kemudian vektor S dihitung berdasarkan persamaan 

𝑆𝑖 =  ∏ =  𝑋𝑖𝑗𝑤𝑗
𝑛
𝑗  dengan i = 1, 2, …,m     

 (8) 

Nilai  vektor  yang  akan  digunakan  untuk  perankingan  dapat   

dihitung  berdasarkan persamaan  

  (9) 

3.4.7. Hasil 

Pada tahapan hasil ini akan berisi tentang hasil rekomendasi yang akan 

dikeluarkan oleh sistem setelah melalui tahapan-tahapan sebelumnya. 

Hasilnya berupa nama alat yang direkomendasikan yang telah di pilih 

berdasarkan dari nilai tertinggi yang didapat alat tersebut.  

3.5. Skenario Pengujian  

Pengujian merupakan tahap akhir yang di lakukan pada setiap penelitian. 

Tujuan dari pengujian sendiri adalah untuk memastikan apakah hasil yang di 

dapat dari sebuah penelitian sudah sesuai atau belum. Untuk penelitian kali ini 

peneliti akan melakukan 2 tahap pengujian pertama berupa perbandingan 

antara jawaban seorang pakar dan hasil dari aplikasi yang memiliki beberapa 

tahap yang akan dilakukan dalam pengujian ini. Kedua pengujian blackbox 

pada aplikasi android sistem ini. 

3.5.1. PENGUJIAN SISTEM 

3.5.1.1. Pembuatan Dataset  

Tahap pertama yang dilakukan adalah membuat dataset 

yang berupa daftar 50 pasien lengkap dengan kondisi dan 

kriterianya yang nantinya akan di diagnosa oleh pakar dan 

aplikasi. 

3.5.1.2. Melakukan Diagnosa 

Tahap selanjutnya adalah melakukan diagnosa dari 

dataset yang sudah dibuat baik oleh pakar maupun aplikasi. 

Hasil diagnosa dari keduanya nanti akan di bandingkan 

apakah sama atau berbeda 

 

https://nerims.files.wordpress.com/2014/03/rumus4.jpg
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3.5.1.3. Perbandingan 

Tahap ini hasil yang sudah di dapat pada tahap diagnose akan 

di bandingkan dan dilihat berapa hasil yang sesuai dan berapa 

hasil yang tidak sesuai. Hal ini nantinya akan digunakan 

untuk menentukan tingkat keakurasian jawaban dari aplikasi. 

3.5.1.4. Perhitungan Akurasi 

Tahap terakhir merupakan tahap dimana hasil dari aplikasi 

yang sesuai hasil dari pakar akan dihitung kemudian akan di 

lihat tingkat keakurasiannya semakin tinggi akurasi yang di 

dapat maka aplikasi dinyatakan semakin baik dan valid. 

3.5.2. PENGUJIAN APLIKASI 

Pengujian yang dilakukan terhadap aplikasi ini menggunakan 

metode pengujian Black Box Testing. Pengujian Black Box Testing 

dilakukan dengan cara menguji beberapa aspek sistem dengan 

sedikit memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. 

Aplikasi dikatakan dapat berfungsi dengan baik yaitu pada saat input 

diberikan dan output memberikan hasil sesuai dengan spesifikasi 

sistem yang dibuat. 

Dalam pengujian terhadap sebuah perangkat lunak harus 

ditetapkan katagori keberhasilan dalam setiap kasus uji yang 

dilakukan, berikut ini dikelompokkan dua katagori keberhasilan 

sebagai berikut  

• Berhasil 

Untuk katagori berhasil, jika dalam sebuah kasus uji telah 

memenuhi tujuan pengujian yang telah ditetapkan, serta 

memiliki kinerja seperti yang diharapkan. 

• Tidak Memenuhi 

Untuk katagori tidak memenuhi, jika dalam sebuah kasus uji 

TIDAK memenuhi tujuan pengujian yang telah ditetapkan. 

Dalam hal ini kasus uji tersebut dinyatakan tidak memenuhi. 

 

 


