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BAB III 

METODE PENELITIAN 

III.1. Metode Penelitian 

Diagram alur ini menggambarkan metode-metode penelitian yang akan 

dilakukan secara bertahap dari atas hingga ke bawah sebagai pedoman agar 

penelitian tidak keluar jalur dan menghindari pembahasan yang intinya saja. Selain 

itu, diagram alur ini juga sebagai pedoman dalam penelitian agar hasil yang dituju 

menjadi relevan. Tahap-tahap yang akan dilalui dalam metode penelitian dapat 

dilihat pada gambar dibawah berikut : 

 

Gambar 3.1 Metode Penelitian 

Tahapan-tahapan yang digunakan penulis dalam penelitian: 

III.2. Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang ditemukan penulis yang menjadi dasar penulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Penilaian subjektif dokter. 
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Penilaian dokter pada suatu pencitraan foto rontgen akan selalu 

subjektif menurut keilmuan yang dimilikinya. Penilaian subjektif ini bisa saja 

berbeda dari hasil penilaian dokter lainnya. Penilaian ini akan lebih lama 

kalau terdapat banyak pasien yang harus dilihat hasil rontgennya 

b. Dibutuhkan metode pembacaan citra secara objektif. 

Karena dengan penilaian dokter yang subjektif, maka diperlukan alat 

bantu yang menilai secara subjektif agar penilaian citra bisa lebih objektif dan 

membantu mempersingkat waktu penilaian karena tidak perlu menunggu 

dokter yang menilai. Menggunakan backpropagation untuk menilai foto 

rontgen yang covid dan non-covid. Penggunaan metode backpropagation 

beralasan karena banyaknya penilaian citra rontgen thorax dengan metode ini, 

namun dengan tujuan yang berbeda.  

III.3. Studi literatur  

Setelah didapatkan suatu permasalahan, peneliti mulai melakukan pencarian 

literatur yang mendukung untuk penelitian ini seperti buku, jurnal, skripsi, artikel, 

website, dan lain-lain. 

III.4. Pengambilan data  

Setelah mendapatkan literatur, pada tahap ini peneliti melakukan 

pengambilan data foto rontgen berbentuk softcopy. Untuk data yang diambil 

sebanyak 120 data. 60 data rontgent thorax penyakit Covid-19 dan 60 data rontgent 

thorax normal atau sehat.  

III.5. Praproses 

Praproses yang dilakukan dalam penelitian kali ini ada 5 tahapan yaitu: 

cleaning data, input data, mengubah format dari dcm ke jpg, Menyamakan ukuran 

pixel, menentukan label gambar.  

a. Cleaning data  

Cleaning data yang dilakukan dalam tahapan praproses pertama ini 

adalah memastikan dan memilih secara manual data foto rontgent thorax 

mana yang akan digunakan untuk diproses. 

b. Input data 
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Setelah melakukan cleaning data dan mendapatkan foto yang sudah 

dipilih yang akan dipakai. Selanjutnya data foto diinput untuk diproses 

selanjutnya. 

c. Pembagian Data 

Setelah data diinput dilakukan pembagian data atau split data untuk 

memisahkan antara data latih dan data uji. Pada tahap pembagian data jenis 

pembagian data yang dipakai adalah K-Fold Cross Validation. 

d. Pengolahan Foto 

Setelah data dibagi menjadi 2 jenis, data latih dan data uji. Langkah 

selanjutnya pengolahan foto. Dalam pengolahan foto ini ada 2 proses yang 

dilakukan, yaitu mengubah format dan menyamakan ukuran gambar. Dengan 

penjelasan sebagai berikut:  

(1) Mengubah format dcm ke jpg 

Setelah data foto thorax rontgent diinput ke sebuah proses sistem. 

Gambar tersebut diubah jenis formatnya. Setiap foto rontgent berformat 

.dcm yang diubah formatnya menjadi .jpg 

(2) Menyamakan Ukuran Pixel Gambar 

Pengubahan format gambar dari .dcm ke .jpg tujuannya agar 

seluruh gambar bisa disamaratakan ukuran gambarnya dengan pixel 

yang sama. Pixel yang ditentukan dan digunakan pada seluruh foto ini 

berukuran dimensi 512x512 pixel.  

e. Menentukan Label Gambar 

Setelah disamaratakan ukuran dimensi gambarnya dan gambar foto 

rontgent thorax disamakan semua. Maka pada tahap ini ditentukan label 

gambar atau foto Covid-19 atau normal. 

III.6. Membentuk Model Backpropagation dengan fast.ai 

Setelah dilakukannya praproses hingga selesai. Tahap selanjutnya 

pembentukan model backpropagation dengan library fast.ai dimana ditahap ini 

pembentukan model dari data foto rontgent thorax akan dihitung atau diproses 

tingkat train loss, valid loss, accuracy, dan time.  
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III.7. Hasil Model Backpropagation dengan fast.ai 

Setelah berhasil membentuk model pada tahap sebelumnya dengan 

mendapatkan nilai train loss, valid loss, accuracy, dan time. Ditahap ini seluruh dari 

pencarian pada pembentukan model akan terlihat hasilnya. Dari hasil nilai train 

loss, valid loss, accuracy, dan time yang dijalankan. 

III.8. Kesimpulan 

Setelah semua tahap penelitian dilakukan. Tahap terakhir yaitu mencatat, dan 

menganalisa seluruh yang sudah dilakukan untuk dibuatkan sebuah kesimpulan dari 

sebuah peneletian yang telah selesai dilakukan. 

III.9. Komponen Hardware dan Software 

Komponen Hardware dan Software yang digunakan dalam penulisan ini 

meliputi perangkat lunak dan perangkat keras, sebagai berikut : 

a. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat yang digunakan dalam membangun aplikasi ini terdiri dari 

perangkat keras. Adapun perangkat keras yang digunakan membuat aplikasi 

ini, Bisa dilihat pada tabel 3.1 berikut ini: 

Tabel 3.1 : Spesifikasi Perangkat Keras 

No. Perangkat Kebutuhan 

1. CPU AMD A8 

2. Hard Disk 1 TB 

3. Ram 8 GB DDR4  

4. Monitor 14.0” 

5. Keyboard dan Mouse Internal Keyboard Laptop 

b. Perangakat Lunak (Software) 

Perakat lunak yang digunakan terdiri dari perangkat lunak untuk 

mengembangkan aplikasi dan algoritma backpropagation. Spesifikasi 

perangkat lunak adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 : Spesifikasi Perangakat Lunak 
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No. Perangakat Kebutuhan 

1. Sistem Operasi Windows 10 

2. Tools Anaconda, Jupyter Notebook 

 

III.10. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dengan target selama 3 bulan sedangkan tempat 

penelitian dan pengujian dilakukan di rumah sakit XYZ. 

III.11. Jadwal Penelitian 

Tabel 3.3 : Jadwal Penelitian 

Kegiatan Jadwal Pelaksanaan 

 Bulan 

I 

Bulan 

II 

Bulan 

III 

Identifikasi Masalah             

Studi Literatur             

Pengambilan Data             

Praproses             

Membetuk Model             

Hasil Model             

Kesimpulan             

 


