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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada dasarnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan, atau mengkaji suatu pengetahuan. Menemukan dapat diartikan 

sebagai usaha untuk mendapatkan sesuatu, dalam usaha untuk mengisi 

kekosongan atau kekurangan. Metode penelitian merupakan tahapan-tahapan yang 

dilalui oleh peneliti mulai dari perumusan masalah sampai kesimpulan yaitu 

membentuk sebuah alur yang sistematis. Metode  penelitian ini digunakan sebagai 

pedoman penelitian dalam pelaksanaan penelitian agar hasil yang dicapai tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.  

Pada tahap ini dilakukan peninjauan ke sistem yang akan diteliti untuk mengamati 

serta penelitian lebih dalam dan menganalisa permasalahan yang ada pada sistem 

yang berjalan. Untuk mendukung penelitian dibutuhkan data yang diperoleh dari 

sumbernya. Adapun data yang dibutuhkan berasal dari : 

 

3.1 Data 

Adapun jenis dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

adalah sebagai berikut :  

3.1.1 Sumber Data Primer  

Sumber data primer (utama) dalam pengerjaan skripsi ini di 

dapatkan dari observasi langsung dan studi pustaka, untuk lebih 

detailnya dapat dijelaskan dibawah ini : 
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1. Observasi  

Pengamatan secara langsung di gedung C STMIK Sinar 

Nusantara Surakarta dan mencatat segala kebutuhan sistem 

yang dibutuhkan. 

2. Studi Pustaka  

Studi pustaka adalah kegiatan mengumpulkan teori-teori 

pendukung yang berhubungan dengan judul yang diambil dari 

berbagai sumber buku, berupa catatan kuliah, buku panduan, 

serta beberapa buku referensi lain yang ada di perpustakaan. 

3.1.2 Sumber Data Sekunder 

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder 

adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dan 

informasi yang diperlukan dari hasil pengamatan lapangan. 

Dalam penyusunan skripsi ini, sumber data sekunder didapat 

dari dokumen arsip STMIK Sinar Nusantara dan catatan akademik 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

3.2 Metode Pendekatan dan Pengembangan Sistem 

3.2.1 Metode Pendekatan Sistem 

Metode Pendekatan sistem yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan metode terstuktur yaitu suatu proses untuk 

mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu 

masalah dalam bentuk program. Pendekatan terstruktur dilengkapi 

dengan alat-alat (tools) dan teknik-teknik (techniques) yang 
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dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari 

sistem yang dikembangkan akan diperoleh sistem yang strukturnya 

didefinisikan dengan baik dan jelas. 

3.2.2 Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah model 

SDLC (System Develompent Life Cycle)  tipe prototype sesuai 

dengan apa yang diutarakan Abdul Kadir (2014) dalam bukunya 

“Pengenalan Sistem Infromasi Edisi Revisi” dengan tahapan 

Identifikasi Kebutuhan Pemakai, Membuat Prototype, Menguji 

Prototype, dan Memperbaiki Prototype. Tahapan-tahapan tersebut 

dapat dilihat pada gambar 3.1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur SDLC Type Prototype 

 

Identifikasi Kebutuhan Pemakai 

 

Membuat Prototype 

 

Menguji Prototype 

 

Memperbaiki Prototype 
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Berikut ini akan diuraikan tahap-tahap pengembangan 

perangkat lunak dengan menggunakaan metode prototype yang 

terlihat pada gambar 3.1 yaitu : 

1. Identifikasi Kebutuhan Pemakai 

a. Pengembang dan pemakai bertemu 

b. Pemakai menjelaskan kebutuhan sistem 

2. Membuat Prototype 

Pengembang mulai membuat prototype. 

3. Menguji Prototype 

Pemakai menguji prototype dan memberikan kritik atau saran 

4. Memperbaiki Prototype 

Pengembang melakukan modifikasi sesuai dengan masukan 

pemakai. 

3.2.3 Alat Bantu Analisis Perancangan 

Alat bantu analisis dan perancangan merupakan metode 

analisis dan perancangan yang susunan dan tahapannya dibuat secara 

berurutan, dan semua tahapan tersebut saling berhubungan.  

1. Work Flow  

Work flow adalah aliran kerja atau suatu informasi dari proses 

bisnis, baik secara keseluruhan maupun sebagian dimana 

dokumen atau informasi tugas tersebut diteruskan dari satu 

partisipan ke partisipan lain sesuai dengan prosedur atau 

ketentuan yang berlaku. 
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2. Diagram Konteks  

Diagram konteks adalah diagram arus data yang berfungsi untuk 

menggambarkan yang dirancang suatu objek, diagram konteks ini 

menggambarkan secara global atau menyeluruh dari suatu sistem 

informasi keterkaitan aliran-aliran data antara sistem dengan 

bagian-bagian luar.  

3. Data Flow Diagram  

Definisi Data Flow Diagram adalah merupakan gambaran 

sesuatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan 

dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan 

lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir.  

4. Kamus Data  

Kamus data (data dictionary) atau disebut juga dengan istilah 

systems data dictionary adalah katalog fakta tentang data dan 

kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. 

Kamus data atau data dictionary atau disebut juga dengan istilah 

sistem data dictionary adalah katalog fakta tentang data dan 

kebutuhan – kebutuhan informasi dari suatu informasi untuk 

dapat mendefinisikan data yang mengalir di sistem dengan 

lengkap. Pada perancangan sistem digunakan untuk merancang 

input, merancang laporan-laporan dan database. Kamus Data 

dibuat berdasarkan arus data yang ada di DFD dan hanya 

ditunjukan nama arus datanya saja. 
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3.3 Alat dan Bahan 

Alat dan Bahan yang dibutuhkan dalam rancang bangun prototype 

smartcampuss ini antara lain : 

1. Arduino Uno R3 Kit 

2. Borland Delphi 

3. Komputer/Laptop 

4. Papan kayu 


