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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Dasar Penelitian 

Dasar dari penelitian ini yaitu dari rumusan masalah yang telah dijelaskan 

sebelumnya mengenai gejala anak yang megalami bullying dan bagaimana untuk 

menemukan gejala prioritas dari keseluruhan gejala yang berjumlah 54 gejala tersebut.  

 

3.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini terdiri dari bahan yang 

berupa data untuk di analisa nantinya dan juga peralatan baik hardware maupun 

software. Penjelasan mengenai bahan dan juga peralatan akan dielaskan sebagai berikut 

: 

3.2.1 Bahan 

Bahan yang berupa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

dataset dari hasil kuisioner yang di isi oleh siswa dan siswi SMP Negeri 5 Kota 

Pasuruan.  

 

3.2.2 Peralatan 

Pada penelitian ini membutuhkan peralatan dari segi software dan juga hardware 

untuk menunjang hasil yang baik bagi penelitian ini. Instrument peralatan yang 

dibutuhkan berupa software dan hardware meliputi : 

1. Perangkat lunak (software) 

a) Sistem Operasi Windows 10 

Menggunakan Windows 10 64 bit sebagai sistem operasi pada penelitian ini. 

 

b) R 
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R merupakan perangkat lunak yang akan digunakan untuk 

mengimplementasikan metode yang digunakan pada penelitian yaitu algoritma 

decision tree C5.0. 

 

 

2 ) Perangkat Keras (Hardware) 

Peralatan berupa hardware yang digunakan untuk menunjang penelitian ini yaitu 

menggunakan Notebook dengan spesifikasi sebagai berikut :  

• CPU: Core™ i3 2,30 Ghz 

• VGA: Nvidia GT 540 2GB 

• RAM 4 GB 

 

3.3 Sumber Data 

Dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan gejala prioritas pada anak yang 

mengalami bullying  penulis dapat mengumpulkan beberapa data, antara lain: 

a) Data Primer 

Pada penelitian ini data primer yang di dapatkan yaitu dari beberapa objek 

penelitian seperti dari siswa dan siswi yang telah mengisi kuisioner dan juga data 

berupa faktor gejala anak yang mengalami bullying serta saran mengenai kuisioner 

yang tepat untuk digunakan sebagai alat ukur pada penelitian ini dari segi psikologis. 

Semua itu di dapakan dari hasil wawancara langsung dengan konselor UPT. Bimbingan 

Konseling Universitas Muhammadiyah Malang. Jumlah data yang di dapatkan dari 

hasil kuisioner tersebut sebanyak 200 data dengan pembagian data sebesar 90% data 

latih yang berjumlah 180 data dan 10% data uji yang berjumlah 200 data [17]. Data di 

ambil dengan menggunakan teknik purposive sampling atau dengan kata lain yaitu 

sampling bertujuan yang telah di sesuaikan dengan kriteria dan ciri-ciri yang telah di 

tentukan oleh peneliti [18]. Jumlah populasi yang ada yaitu untuk kelas 7 dan kelas 8 

SMP berjumlah 384 orang. Berdasarkan jumlah populasi tersebut maka untuk 

menentukan jumlah sampel digunakan tabel isaac dan michael dengan keputusan 

bahwa jumlah sampel yang digunakan berjumlah 200 dengan taraf kesalahan sebesar 
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5% [19]. Untuk mendapatkan responden dalam penelitian ini yaitu dengan menanyakan 

apakah subjek target mau untuk dijadikan sampel penelitian. Apabila subjek penelitian 

sanggup dan mampu untuk menjadi responden maka selanjutnya akan diberikan 

kuisioner [20]. Berikut merupakan kriteria yang akan dijadikan responden yaitu : 

1.) Remaja laki-laki atau perempuan dengan usia 9-15 tahun 

2.) Bersekolah di kelas 7 dan 8 SMP 

 Kelas negatif dan positif bullying pada data hasil kuisioner tersebut sebesar 50% 

setiap masing-masing kelasnya yaitu 100 data dengan kelas positif (+) dan 100 data 

dengan kelas negatif (-). Tabel potongan data kuisioner yang di dapatkan dapat dilihat 

pada tabel 3.1 berikut. 

Tabel 0.1 Tabel Potongan Data 

Keterangan: 

SS: Sangat Sesuai  KS: Kurang Sesuai 

S : Sesuai   TS: Tidak Sesuai 

 

No. Pernyataan SS S KS TS 

1 Saya adalah anak yang lemah di 

sekolah, karena saya lemah saya 

selalu diganggu oleh temen- temen 

sekelas. 

    

2 saya sering sekali merasa beda dari 

temen- temen yang lain. Dan ini 

membuat saya rendah diri jika 

bergaul dengan teman –teman. 

    

3 Saya merasa sendirian dan tidak 

memilki teman di sekolah 

    

4 Saya sering sekali di ejek oleh 

temen kelas. Hal itu membuat saya 

terhina  

    

5 Saya merasa hinaan dan perilaku 

buruk yang teman saya berikan 

terhadap saya di sekolah sangat 

berpengaruh buruk terhadap 

kepribadian saya 

    

6 Saya lebih suka berdiam diri di meja 

belajar saya daripada saya harus 
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mengobrol dengan teman-teman 

dikelas 

7 Saya suka menundukkan kepala 

ketika berjalan di depan teman-

teman saya 

    

8 Saya malas berbicara dalam 

konseling kelompok 

    

9 Saya ingin pindah sekolah saja 

karena tidak tahan dengan 

perlakuan buruk teman-teman saya 

terhadap saya 

    

10 Saya menjadi tidak nafsu untuk 

makan karena perasaan sedih saya 

    

 

a) Data Sekunder 

Pada penelitian ini data sekunder di dapatkan dari hasil studi pustaka diantaranya 

yaitu buku-buku psikologi sosial dan juga jurnal psikologi yang membahas mengenai 

bullying. Tidak hanya dari segi psikologi, namun peneliti juga melakukan studi pustaka 

dengan membaca jurnal mengenai implementasi algoritma C5.0 dan seleksi fitur yang 

pernah di teliti sebelumnya.  

 

3.4 Metode dan Pemodelan Algoritma C5.0 

a) Metode 

Algoritma C5.0 menjadi metode yang digunakan pada penelitian ini untuk 

mencari fitur terseleksi yang nantinya akan menjadi gejala prioritas. Berikut adalah 

diagram alir yang menunjukkan alur bagaimana algoritma C5.0 dapat menghasilkan 

akurasi dari confusion matrix yang dihasilkan. Pada penelitian ini data yang digunakan 

sudah melalui proses seleksi data dan transformasi data, untuk melakukan pengukuran 

dalam penelitian ini menggunakan tool R. Diagram alir tahapan untuk menemukan 

akurasi dan confusion matrix dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Tahap Menemukan Accuracy dan Confusion 

Matrix 

Dalam pengujian data set pertama dilakukan adalah tahapan preprocessing yaitu 

transformasi data dan seleksi data. Transformasi data dilakukan untuk menyesuaikan 

data agar dapat dibaca oleh sistem pengolah data seperti merubah data dengan bentuk 

character menjadi integer.  

Pada penelitian ini transformasi data dilakukan dengan mengubah data yaitu dari 

character berupa hasil jawaban dari responden menjadi bentuk integer atau angka. 

Contohnya seperti parameter sangat setuju dirubah menjadi 4. Tahap selanjutnya masih 

pada tahap preprocessing yaitu seleksi data dimana dari keseluruhan data yang 

berjumlah 200 akan di seleksi untuk data training dan data testingnya.  

Dari hasil seleksi data maka dihasilkan data training sebesar 180 data dan data 

testing 20 data. Selanjutnya data yang sudah di seleksi untuk data training dan data 

testingnya akan dilakukan pengujian validasi dengan menggunakan cross validation.  

Pada pengujian validasi menggunakan 10-fold cross validation dengan cara 

membagi 10 bagian dari keseluruhan data untuk dijadikan data testing [21]. Cross 
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validation akan di implementasikan dalam bahasa pemrograman R dengan pemodelan 

algoritma C5.0. Selanjutnya dari hasil validasi tersebut dihasilkan confusion matrix,  

nilai akurasi dari setiap pengujiannya dan juga dihasilkan model.  

 

b) Pemodelan Algoritma C5.0  

Untuk menghasilkan fitur yang telah terseleksi, algoritma C5.0 memiliki 

beberapa tahapan. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini. 

 

 

Gambar 0.2 Pemodelan Algoritma C5.0 

Hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi sampel dari data set. 

Kemudian menghitung nilai entropy dari keseluruhan atribut, lalu selanjutnya yaitu 

menghitung nilai information gain tertinggi dari seluruh atribut sehingga didapatkan 

atribut yang akan digunakan sebagai akar atau parent. Selanjutnya percabangan pada 

akar untuk setiap nilainya ditentukan, kemudian setiap cabang berisi kasus yang telah 

dibagi. Kemudian perhitungan secara berulang dilakukan untuk menentukan nilai gain. 
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Perhitungan tersebut berhenti ketika semua data yang telah dihitung memiliki 

persamaan pada kelasnya. Berikut tahapan perhitungan entropy dan gain dalam 

pembentukan pohon keputusan algoritma C5.0. 

1.  Jumlah kasus dihitung kemudian dibagi menjadi dua kelas yaitu kelas 

positif dan negatif terkena bullying. Kemudian dari semua atribut yang ada dihitunglah 

nilai entropy-nya  dan setelah itu barulah menghitung information gain.  

2.  Persamaan (1) berikut merupakan persamaan untuk mencari nilai 

entropy sebelum dilakukannya perhitungan dalam mencari information gain.  

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 =  ∑ − 𝑝𝑖 ∗ 𝑙𝑜𝑔2
𝑛
1−𝑖  𝑝𝑖 (1) 

 

Keterangan : 

S : Himpunan Kasus  

n : Jumlah Partisi S 

pi: Proporsi Si Terhadap S 

 

3.  Persamaan (2) merupakan persamaan untuk menentukan information 

gain. Kemudian setelah information gain di dapat tentukanlah informatiion gain yang 

memiliki nilai tertinggi. Itulah yang akan menjadi akar atau parent pada silsilah pohon 

keputusannya.  

 

𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑆, 𝐴) = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆) −  ∑ (
|𝑆𝑖|

|𝑆|
𝑛
𝑖=1 ∗  𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆𝑖) (2) 

Keterangan : 

 

S : Himpunan Kasus  

A : Fitur 

n  : Jumlah Partisi Atribut A 

|Si| : Proporsi Si Terhadap S 

|S| : Jumlah Kasus Dalam S 
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4.  Langkah menentukan infomation gain di ulang kembali, dan berhenti 

ketika semua atribut dan subset sudah dihitung.  

5.  Ketika tidak ada lagi atribut yang dibagi atau di partisi dan keseluruhan 

relasi dalam simpul N memiliki kelas yang sama maka proses pembentukan pohon 

dihentikan.  

Apabila atribut sudah terpilih maka atribut tersebut tidak dihitung kembali. Data 

set pada penelitian ini memiliki dua kelas yaitu kelas positif terkena bullying (+) dan 

negatif terkena bullying (-). 

3.5 Tahapan Evaluasi Perhitungan Akurasi 

Tahap perhitungan akurasi dilakukan dengan menguji keakuratan hasil yang 

dicapai dari setiap pembentukan pohon yang terjadi dengan menggunakan confusion 

matrix. Dari setiap hasil pengujian validasi dengan menggunakan cross validation 

dihasilkan model dan juga confusion matrix seperti pada Tabel 3.2. Maka hasil dari 

confusion matrix tersebut dihitung kembali menggunakan persamaan (3) berikut untuk 

mendapatkan nilai akurasi dari setiap model yang dihasilkan. 

Tabel 0.2 Tabel Confusion Matrix 

Dari tabel di atas dapat dihitung akurasinya dengan persamaan (3) sebagai 

berikut: 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =  
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝐹𝑃+𝐹𝑁+𝑇𝑁
 𝑋 100% (3) 

Keterangan : 

TP : True Positive (Hasil Benar) 

FP : False Positive (Hasil Tak Terduga) 

FN : False Negative (Hasil Yang Hilang) 

TN : True Negative (Tidak Ada Hasil Yang Benar) 

Classification 

C5.0 

(+) 

Bullying 

(-) 

Bullying 

(+) Bullying TN FN 

(-)  Bullying FN TP 


