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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Analisis Masalah 

Klasifikasi diare merupakan suatu permasalahan utama yang diangkat dalam 

penulisan penelitian ini. Sistem klasifikasi terhadap diare sangat diperlukan dalam 

hal mengetahui apakah seseorang termasuk kedalam kategori penderita diare akut 

atau diare kronis berdasarkan gejala yang diderita. Penulisan penelitian ini 

didasarkan pada banyaknya data keluhan kesakitan pada masyarakat Kabupaten 

Musi Rawas di tahun 2019. Dalam laporan yang diterima oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2019, dari 11,32% keluhan kesehatan yang 

terdata, terdapat sebanyak 2,63% keluhan kesakitan yang diakibatkan oleh 

penyakit diare dengan fatality rate sebesar 0,86% dari jumlah keseluruhan 

penderita diare. Jika disesuaikan dengan populasi masyarakat yang ada, jumlah 

penderita diare berkisar diangka 10.727 penderita.  

Bentuk klasifikasi diare dilakukan dengan mengambil data aktual berupa jumlah 

penderita diare dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas di tahun 2019. Data 

juga diambil dari tenaga medis yang berkerja di fasilitas kesehatan di Kabupaten 

Musi Rawas. Data yang telah terkumpul diketahui berjumlah 505 data sampel 

yang terdiri dari 473 data sampel berlabel diare akut, 31 data sampel berlabel 

diare kronis, dan 1 data sampel yang tidak berlabel atau termasuk ke bagian 

missing data. Bentuk dataset yang tercipta merupakan dataset yang bersifat tidak 

seimbang (imbalanced), data tersebut akan digunakan sebagai sumber utama 

dalam melakukan klasifikasi. Bentuk proses yang dilakukan dalam tahapan 

klasifikasi diare dimulai dari tahap pra-proses data, dimana dataset yang 

digunakan akan diproses terlebih dahulu menjadi dataset yang seimbang 

(balanced), kemudian dilanjutkan ke tahapan learning model, dan pada akhir 

proses akan dilakukan evaluasi menggunakan confusion matrix untuk mengetahui 

jumlah besaran akurasi, presisi dan recall yang didapat. 
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3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Berikut ini merupakan sejumlah alat yang digunakan dalam penelitian Klasifikasi 

Diare menggunakan Algoritma Decision Tree. Tabel 3.1 memperlihatkan 

sejumlah alat yang digunakan selama pengerjaan. 

Tabel 3. 1 Alat 

Nama Komponen Spesifikasi 

Processor Intel Dual-Core N3060 up to 2.48 Ghz 

Memori (RAM) 2 GB 

Operating System Windows 10 Pro 64-bit 

Display  1366 x 768 (32 bit) (60Hz) 

 

3.2.2 Bahan 

Berikut ini merupakan sejumlah bahan yang digunakan dalam penelitian 

Klasifikasi Diare menggunakan Algoritma Decision Tree. Tabel 3.2 

memperlihatkan sejumlah bahan yang digunakan selama pengerjaan. 

Tabel 3. 2 Bahan 

Nama Komponen Keterangan 

Browser Brave Browser  

Editor Dokumentasi 
Microsoft Word, Microsoft Excel, 

draw.io 

Editor Pemrograman Google Colaboratory 

Bahasa Pemrograman Python 

Library Pendukung 
scikit-learn, joblib dump & load, pandas, 

matplotlib, graphviz, imblearn 

Media Penyimpanan Online Github, Google Drive 

Dataset 
505 data sampel (473 Akut, 31 Kronis, 1 

missing data) 
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Berikut ini merupakan keterangan lanjutan dari Tabel 3.2 terkait bahan yang 

digunakan dalam penelitian yang dilakukan: 

1. Editor pemrograman Google Colaboratory disingkat sebagai Colab, 

merupakan  salah satu produk keluaran Google Research yang 

memungkinkan para pengguna untuk menulis dan mengeksekusi kode 

pemrograman berbahasa Python melalui browser, dan sangat cocok utuk 

pembelajaran mesin, analisis data, dan pendidikan. Dalam artian, Colab 

memiliki kriteria seperti Jupyter notebook pada umumnya, yang 

membedakannya adalah penggunaan sistem colab yang menggunakan 

layanan komputasi awan (cloud-based system). Colab juga merupakan 

layanan komputasi awan yang termasuk gratis untuk digunakan. Dalam 

pemrograman machine learning, colab juga mendukung library seperti 

Keras, TensorFlow, dan Scikit-learn.  

2. Library Scikit-learn merupakan library dalam Bahasa pemrograman 

Python yang menyediakan banyak algoritma pembelajaran baik secara tak 

terarah (unsupervised) ataupun secara terarah (supervised).  

3. Dalam penelitian yang dilakukan, library pendukung  joblib dump & load 

digunakan untuk menyimpan dan memuat hasil pemrograman python 

kedalam sebuah file. 

4. Pandas merupakan software library yang dibangun menggunakan Bahasa 

pemrograman Python, yang berguna untuk melakukan analisis dan 

manipulasi data.  

5. Matplotlib adalah  pustaka lengkap (comprehensive library ) yang 

digunakan untuk membuat visualisasi statis, animasi, dan visualisasi 

interaktif dalam Bahasa pemrograman Python. 

6. Graphviz adalah perangkat lunak yang digunakan untuk 

memvisualisasikan sebuah grafik, dimana visualisasi yang terbentuk 

merepresentasikan informasi struktural yang terbentuk. 

7. Imblearn atau dapat juga disebut imbalanced learning, merupakan suatu 

teknik yang membantuk untuk mensortir data sample yang digunakan, 

baik itu menambah jumlah kelas minoritas atau mengurangi kelas 

mayoritas agar sesuai dengan proporsi yang sama di antara kedua kelas. 
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3.3 Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian merupakan serangkaian langkah – langkah  yang dilakukan 

dalam sebuah penelitian. Pada tahapan penelitian kali ini, tahapan terbagi menjadi 

6 (enam) buah proses, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data dan informasi, 

pembuatan akuisisi data,  praproses data, klasifikasi  dan uji evaluasi akurasi, dan 

output akhir  yang dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3. 1 Tahapan penelitian 

 

 



26 
 

3.3.1 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah adalah tahapan awal yang dilakukan dalam penelitian untuk 

mencari sumber dari sebuah masalah yang nantinya diangkat menjadi topik utama 

penyelesaian dalam penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, topik utama 

masalah yang diangkat mengenai klasifikasi diare berdasarkan data pasien tahun 

2019 yang diambil dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten 

Musi Rawas, Kota Lubuklinggau. 

 

3.3.2 Pengumpulan Data dan Informasi 

Pengumpulan data dan informasi adalah tahapan yang dilakukan untuk 

mendapatkan data dan informasi yang berguna setelah mengetahui topik utama 

permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian. Pada Gambar 3.1, terdapat 

3 (tiga) cara dalam pengambilan data dan informasi yang dilakukan. Tahapan 

pertama yaitu tahapan studi pustaka, tahapan ini mengacu pada jurnal, buku, atau 

penelitian-penelitian  yang pernah dilakukan oleh orang lain, dengan topik atau 

metode yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya tahapan 

yang kedua adalah wawancara, mengacu pada pengambilan  sumber data yang 

tersedia melalui seorang narasumber ahli. Dalam kasus penelitian ini, tahapan 

wawancara dilakukan bersama dokter ahli di bidang penyakit diare. Tahapan yang 

selanjutnya adalah tahap studi lapangan, mengacu pada pengambilan data dari 

berbagai stakeholder atau  instansi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

Pada penelitian ini, instansi yang diambil data dan informasinya adalah Badan 

Pusat Statistik wilayah Kabupaten Musi Rawas, dan Dinas Kesehatan wilayah 

Kabupaten Musi Rawas. 

 

3.3.3 Akuisisi Data 

Akuisisi data adalah tahap dimana data dan informasi yang diperoleh sebelumnya, 

dikumpulkan dan disusun menjadi sebuah kumpulan data (dataset). Dataset yang 

telah dibuat nantinya akan digunakan untuk melakukan proses pelatihan data 

(dataset training) dan pengujian data (dataset testing) dalam klasifikasi yang 

dilakukan. Dalam penelitian kali ini, rasio akuisisi data sebesar 80:20 untuk data 

training dan data testing. 
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3.3.4 Praproses Data 

Praproses (preprocessing) adalah tahap awal yang dilakukan sebelum dataset 

yang digunakan melanjutkan ke pelatihan data (dataset training). Teknik 

praproses data dilakukan untuk mendapatkan kualitas data yang digunakan baik. 

Tahap praproses akan menyeleksi dataset yang ada, dengan cara memperbaiki 

atau menghilangkan data yang dianggap buruk yang dapat menurunkan nilai 

akurasi yang ingin dicapai nantinya. Pada penelitian ini, tahapan praproses 

dilakukan dengan mengubah data yang semula bertipe string menjadi data yang 

bertipe integer, tanpa harus mengubah keaslian data dengan menggunakan 

LabelEncoder, hal ini dilakukan karena library yang digunakan (scikit-learn) saat 

ini belum memadai untuk melakukan pemrosesan dengan tipe string, 

menghilangkan data yang bernilai null (NaN) yang ada pada dataset yang tercipta 

(data cleaning) untuk menjaga keaslian data, dan membagi dataset menjadi dua 

bagian, yaitu pelatihan data dan pengujian data dengan rasio perbandingan 80% 

data latih, dan 20% data uji untuk tiap dataset normal, oversampling dan 

undersampling. Praproses data dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3. 2 Tahap praproses 
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3.3.5 Tahap Klasifikasi 

Klasifikasi adalah tahap dimana dataset yang sudah melalui proses praproses 

melakukan pelatihan data (dataset training). Pada tahap klasifikasi, data hasil 

praproses yang terbagi atas metode normal, oversampling dan undersampling, 

masing-masing akan dilakukan klasifikasi berdasarkan decision rule yang 

digunakan yang berpatokan dari nilai hasil data training sebesar 80%, dan 20% 

sisanya sebagai data testing. Setelah proses klasifikasi selesai dilakukan, output 

akan dievaluasi menggunakan evaluator confusion matrix. Tahap proses 

klasifikasi dapat dilihat di Gambar 3.3. 

 

Gambar 3. 3 Tahap klasifikasi 
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3.3.6 Uji Evaluasi Akurasi 

Uji evaluasi akurasi adalah tahapan akhir yang dilakukan setelah nilai akurasi dari 

proses klasifikasi telah selesai didapatkan. Pada tahapan ini, nilai klasifikasi untuk 

setiap metode atau algoritma yang digunakan telah didapatkan dan telah 

dievaluasi menggunakan confusion matrix. Sehingga, nilai akurasi yang 

didapatkan merupakan nilai yang bersifat akhir (final). 

 

3.4 Arsitektur Sistem 

Arsitektur sistem merupakan gambaran detail dari setiap tahapan yang dilakukan 

didalam sebuah sistem. Tahapan dalam aristektur sistem diharapkan dapat 

menjadi petunjuk bagi pembaca agar dalam pelaksanaan sistem, pembaca dapat 

dengan mudah memahami apa saja proses yang dilakukan. Proses arsitektur 

sistem dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3. 4 Arsitektur sistem 

Pada Gambar 3.4, proses pertama yang dilakukan dalam sistem ini adalah 

melakukan input dataset yang digunakan, yang kemudian akan dilanjutkan 

menuju tahap praproses data (preprocessing). Pada tahap praproses data, nilai 

awal data yang bertipe data string diubah menjadi tipe data integer untuk 

memudahkan pemrosesan data. Perubahan pada tipe data juga dilakukan agar 

tidak terjadi error pada saat sistem dijalankan, hal ini menyangkut library yang 

digunakan adalah scikit-learn yang mana saat ini belum mendukung proses 
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pemrograman dengan tipe data string. Kemudian, setelah tipe data berhasil diubah, 

data yang berada pada dataset yang digunakan akan dicek keutuhan komponen 

data yang digunakan. Pengecekan tersebut dilakukan untuk menghindari adanya 

kegagalan dalam pemrosesan pada sistem. Untuk data yang tidak memiliki nilai 

(missing data), nilai pada komponen tersebut akan dihapus. Penghapusan data 

yang tidak memiliki nilai tersebut dilakukan untuk menjaga keaslian nilai yang 

didapatkan. Kemudian, dataset yang digunakan akan dipisah menjadi dua bagian 

yang akan digunakan untuk proses training data dan testing data. Metode  

pembagian data dibagi menjadi 3 bagian, yaitu metode normal, oversampling, dan 

undersampling.  

Metode normal, mengacu pada jumlah untuk masing-masing kelas yang ada pada 

dataset yang digunakan masih belum seimbang (imbalanced). Metode 

oversampling, mengacu pada penggunaan SMOTE dimana nilai data diciptakan 

melalui teknik pemilihan kelas minoritas secara acak dari titik k-nearest 

neighbors, yang mana bertujuan agar jumlah kelas minoritas menyamai jumlah 

kelas mayoritas sehingga data yang digunakan seimbang. Sedangkan pada metode 

undersampling, mengacu pada jumlah untuk masing-masing kelas yang ada pada 

dataset yang digunakan sudah dalam keadaan seimbang (balanced), dimana kelas 

mayoritas akan dikurangi secara acak hingga jumlah data sampel sesuai dengan 

titik tertinggi di kelas minoritas. 

Langkah selanjutnya setelah tahap praproses data adalah tahap learning model. 

Pada tahap ini proses klasifikasi terhadap data akan diproses sesuai dengan aturan 

keputusan (decision rules) yang telah ditetapkan pada algoritma pohon keputusan 

(decision tree). Pembuatan decision rule didasarkan pada penggunaan metode 

perhitungan GINI index  untuk merepresentasikan ukuran dari seberapa seringnya 

suatu objek yang dipilih secara acak dari sebuah proses pelatihan data, dan GINI 

Splitting Index yang digunakan sebagai aturan keputusan dalam menentukan 

kualitas percabangan yang diberikan. Pada hasil learning model yang diperoleh, 

bentuk klasifikasi yang didapatkan akan di evaluasi menggunakan confusion 

matrix agar mendapatkan performa nilai output berupa akurasi yang terbaik. 

Bentuk alur pemrosesan (flowchart) dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3. 5 Flowchart sistem 

 

3.5 Dataset 

Pada penelitian yang dilakukan, pembuatan dataset yang digunakan dalam 

klasifikasi diperoleh dari hasil survei wawancara dan studi lapangan. Data dan 
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informasi yang diperoleh dari studi lapangan yang diperoleh dari kantor Dinas 

Kesehatan, diambil sebagai acuan untuk melakukan perhitungan awal pada jumlah 

penderita diare di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Data yang diperoleh dari 

Dinas Kesehatan mengambil dari data aktual pasien penderita diare di tahun 2019, 

di 19 fasilitas kesehatan di 14 kecamatan se-kabupaten Musi Rawas. Bentuk data 

yang diperoleh, antara lain: 

1. Lokasi puskesmas. 

2. Angka penderita diare berdasarkan jenis kelamin dalam kurun waktu per 

satu bulan. 

3. Angka penderita diare berdasarkan umur dalam kurun waktu per satu 

bulan. 

4. Angka kematian yang disebabkan berdasarkan jenis kelamin dalam kurun 

waktu per satu bulan. 

5. Angka kematian yang disebabkan berdasarkan umur dalam kurun waktu 

per satu bulan. 

6. Keterangan angka pemberian oralit pada penderita diare. 

7. Keterangan angka pemakaian oralit pada penderita diare. 

8. Angka kumulatif penderita diare dari bulan januari hingga desember tahun 

2019. 

Sedangkan pada sesi wawancara, narasumber yang dituju merupakan dokter atau 

tenaga ahli medis yang berkaitan dengan perawatan pasien penderita diare di 

puskesmas. Wawancara yang dilakukan ditujukan untuk mengambil data dan 

informasi berupa pertanyaan yang dilakukan dokter kepada calon pasien. Bentuk 

data yang diperoleh, antara lain: 

1. Umur pasien. 

2. Apakah pasien mengalami demam? 

3. Apakah proses BAB (Buang Air Besar) terjadi tiga kali atau lebih dalam 

sehari? 

4. Apakah kondisi feses encer? 

5. Apakah proses BAB terjadi selama dua minggu atau lebih? 

6. Apakah kondisi feses berdarah atau berlendir saat BAB? 

7. Apakah mengalami muntah? 
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8. Apakah terasa nyeri disekitar perut? 

9. Apakah mulut terasa kering? 

Data yang diperoleh kemudian akan diseleksi kembali untuk membentuk dataset 

yang akan digunakan sebagai komponen utama dalam pembangunan sistem 

klasifikasi diare. Penyeleksian atribut komponen dataset yang digunakan mengacu 

pada jurnal kesehatan yang berkaitan dengan penyakit diare. Dalam penelitian ini, 

komponen atribut dataset yang akan digunakan terdiri dari 5 atribut diagnosis, 

yaitu kondisi muntah, kondisi feses encer, kondisi BAB yang terjadi lebih dari 2 

minggu, kondisi BAB yang terjadi lebih dari 3 kali sehari, dan kondisi feses 

berdarah atau berlendir. 

 

3.6 Rancangan Pengujian 

Pada penelitian yang dilakukan, setelah dilakukan proses klasifikasi menggunakan 

GINI Index, hasil yang didapatkan akan masuk ke tahap rancangan pengujian. 

Proses ini dilakukan dengan menggunakan confusion matrix sebagai evaluator 

akurasi seperti yang telah disebutkan pada BAB 2 landasan teori poin 2.2.4 

tentang Confusion Matrix. Bentuk akurasi akan dihitung berdasarkan perhitungan 

nilai True Positive (TP) yang mengindikasikan nilai positif aktual dan nilai 

prediksi tepat, True Negative (TN) yang mengindikasikan nilai negatif aktual dan 

nilai prediksi tepat, False Positive (FP) yang mengindikasikan nilai aktual negatif 

terprediksi sebagai nilai positif, dan False Negative (FN) yang mengindikasikan 

nilai aktual negatif terprediksi nilai positif. Pada nilai akurasi, perhitungan akurasi 

diambil dari persamaan 2.3 dan pada pada penelitian ini, penerapannya dapat 

dilihat pada persamaan 3.1. 

𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑠𝑖 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 (𝑎𝑘𝑢𝑡+𝑘𝑟𝑜𝑛𝑖𝑠)

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
 × 100   (3.1) 

Pada nilai presisi, perhitungan diambil dari persamaan 2.4, dan pada penelitian 

yang dilakukan, penerapannya dapat dilihat pada persamaan 3.2. 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖 =
𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑠𝑖 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 (𝑎𝑘𝑢𝑡)

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
 × 100  (3.2) 
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Pada nilai recall, perhitungan diambil dari persamaan 2.5, dan pada penelitian 

yang dilakukan, penerapannya dapat dilihat pada persamaan 3.3. 

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑠𝑖 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟(𝑎𝑘𝑢𝑡)

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑘𝑢𝑡 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
 × 100  (3.3) 

Sedangkan untuk pembentukan struktur pohon, berikut merupakan langkah-

langkah yang perlu dilakukan: 

1. Identifikasi dan  hitung jumlah subjek yang digunakan. 

No. Muntah 
BAB 

3x/hari 

Feses 

Berdarah 
Diare 

1. Tidak Ya Tidak Akut 

2. Ya Ya Ya Kronis 

3. Tidak Tidak Tidak Akut 

4. Tidak Tidak Ya Akut 

5. Ya Ya Tidak Kronis 

6. Ya Tidak Tidak Akut 

Pada contoh tabel diatas, jumlah subjek yang digunakan ada 6 buah, 

terdapat 3 atribut prediktor, dan 1 atribut target  yang terdiri dari 2 kelas 

yaitu akut dan kronis. 

2. Lakukan sorting pada setiap kelas prediktor terhadap kelas target. Proses 

sorting dilakukan berdasarkan atribut target untuk masing-masing atribut 

prediktor.  

No. Muntah 

BAB 

3x/hari 

atau lebih 

Feses 

Berdarah 
Diare 

1. Ya Ya Ya Kronis 

2. Ya Ya Tidak Kronis 
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No. Muntah 

BAB 

3x/hari 

atau lebih 

Feses 

Berdarah 
Diare 

3. Tidak Ya Tidak Akut 

4. Tidak Tidak Tidak Akut 

5. Tidak Tidak Ya Akut 

6. Ya Tidak Tidak Akut 

 

3. Gunakan persamaan GINI Index untuk mencari nilai kategorial pada tiap 

kelas prediktor. Setelah nilai GINI Index didapatkan, gunakan persamaan 

GINI Splitting Index untuk mengetahui struktur pohon yang terbentuk dari 

kelas prediktor terhadap kelas target. 

Muntah Akut Kronis Total 
Gini 

Index 

Gini 

Splitting 

Index 

Ya 1 2 3 0.44 
0.26667 

Tidak 3 0 3 0.00 

 

BAB 3x/hari 

atau lebih 
Akut Kronis Total 

Gini 

Index 

Gini 

Splitting 

Index 

Ya 1 2 3 0.44 
0.26667 

Tidak 3 0 3 0.00 

 

Feses 

Berdarah 
Akut Kronis Total 

Gini 

Index 

Gini 

Splitting 

Index 

Ya 1 1 2 0.78 
0.76667 

Tidak 3 1 4 0.38 

 

4. Nilai GINI Splitting Index yang mendekati atau sama dengan 0 (nol) pada 

kelas prediktor mengindikasikan sebagai cabang teratas (root), yang 

dilanjutkan pada cabang internal node (parent) dan berakhri dengan 

cabang daun (leaf). 


