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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian sangat diperlukan untuk kesempurnaan sistem yang akan dibuat 

penulis. Dan dimana untuk kerangka pikir ada pada bagian bab 1 dan Diperlukan  

metode-metode penelitian agar diperoleh data yang tepat dan akurat,diantaranya 

adalah; 

3.1. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang ada digunakan dalam penelitian ini ada 2 jenis data 

yaitu data primer dan data sekunder. Dalam permasalahan yang 

diselesaikan ini nantinya data primer berupa tentang banjir yang berfungsi 

sebagai data utama dalam pembuatan monitoring. Sedangkan data 

sekunder tinggi debit permukaan air disungai bengawan solo surakarta. 

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari intansi yang 

bersangkutan dengan penelitian yaitu Balai Bengawan Solo dan juga dari 

Basarnas maupun dari Relawan. Data sekunder data yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung, di sini datanya berupa yang suda ada seperti 

papan tinggi air. 

Data merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian. 

Data yang lengkap, akurat, dan tepat guna akan mempermudah dalam 

penelitian dan penyusunan laporan skripsi. Adapun metode pengumpulan 

data tersebut antara lain; (Prof. Dr. Sugiyono 2013). 
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3.1.1. Metode Observasi 

Metode ini dapat diartikan suatu pengamatan dan pencatatan secara 

seksama terhadap objek yang akan diteliti dengan cara datang langsung ke 

Pintu Bendungan untuk mendapatkan data dimana letak – letak 

pemantauan air yang ada, juga dengan langsung ke berbagai bendungan 

besar yang ada untuk mengetahui apa ada papan ketinggian permukaan air 

supaya mengetahui hasil tinggi air.( Prof. Dr. Sugiyono 2013). 

3.1.2. Metode Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan tanya jawab secara lisan antara 

Peneliti dengan para warga sekitar Sungai Bengawan Bolo Surakarta 

mengenai keluhan terjadinya banjir dan juga pegawai Balai Bengawan 

Solo dan Basarnas maupun Relawan untuk mendapatkan data – data yang 

dampak dari Sungai Bengawan Solo Surakarta.( Prof. Dr. Sugiyono 2013). 

3.1.3. Metode Pustaka 

Metode ini digunakan untuk memperoleh teori yang mendukung 

penelitian dengan membaca berbagai referensi buku, jurnal, dan dokumen 

lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang nantinya juga 

dijadikan sebagai landasan teori.( Prof. Dr. Sugiyono 2013). 

 

3.2. Analisa Sistem 

Analisis terhadap sistem yang akan dibuat dilakukan dengan 

menggunakan diagram alir dokumen. Diagram alir atau biasa disebut 

flowchart merupakan sebuah diagram dengan simbol – simbol grafis yang 

menyatakan aliran atau proses yang menampilkan langkah – langkah yang 
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disimbolkan dalam bentuk kotak, beserta urutannya dengan 

menghubungkan masing – masing langkah tersebut menggunakan tanda 

panah. Diagram ini dapat memberi solusi sekaligus dapat digunakan untuk 

menganalisis selangkah demi selangkah dalam dalam proses penyelesaian 

masalah yang dihadapi. 

Diagram yang nantinya akan dibuat sesuai dengan cara kerja 

sistem yang akan berjalan mengenai monitoring ketinggian air di daerah 

sungai bengawan solo Surakarta menggunakan alat Sensor Ultrasonik 

dengan SMS dan monitoring PC untuk grafik. (Taufiqurrahman, Basuki A, 

Albana Y. 2013). 

 

3.3. Perancangan Sistem 

Dalam perancangan sistem akan digunakan dengan Unified 

Modelling Languange (UML). UML adalah suatu metode pemodelan 

secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek. Definisi 

lain UML diartikan sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada 

visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem software. 

UML digunakan dikarenakan memiliki beberapa fungsi yang mendukung 

dalam perancangan sistem yang dibuat antara lain dapat memodelkan 

sistem yang berorientasi objek jadi tidak hanya digunakan untuk 

memodelkan perangkat lunak, dapat menciptakan suatu bahasa pemodelan 

yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun mesin, dapat 

memberikan bahasa pemodelan visual kepada pengguna dari berbagai 

macam pemrograman maupun proses rekayasa. Dalam perancangan sistem 
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ini menggunakan beberapa tahapan yaitu use case, class diagram, object 

diagram, sequence diagram, communication diagram, state diagram, 

activity diagram, component diagram,deployment diagram. Berikut 

penjelasan singkat dari tahapan – tahapan dalam perencangan system. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/UML). 

 

3.3.1. Use Case 

 Use Case digunakan untuk memodelkan dan menyatakan fungsi 

pada sistem. Di sini nanti yang akan difungsikan adalah ketika sensor 

ultrasonic telah mencapai titik siaga1, siaga2, siaga3 yang telah didesain 

dengan tabung didalamnya terdapat sebuah spon yang nantinya pada saat 

air mulai naik spon tersebut mulai naik dan sensor ultrasonik mulai 

bekerja pada ketinggian yang telah ditentukan.(Murad (2013:57)).  

3.3.2. Class Diagram 

 Class Diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur 

sistem berdasarkan definisi kelas yang akan dibuat dalam membangun 

system kerja, Kelas – kelas yang ada pada struktur harus dapat melakukan 

fungsi – fungsi sesuai dengan kebutuhan system, dari mulai perakitan alat 

Mikrokontroller, Sensor Ultrasonic, GSM Shield, Converter dan alat 

pendukung lainnya supaya semua menjadi suatu alat untuk memonitoring 

banjir. (Vidia (2013:21)). 

3.3.3. Object Diagram 

 Object Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

penamaan objek dan jalannya objek dalam sistem. Diagram ini 

https://id.wikipedia.org/wiki/UML
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berhubungan dengan class diagram, karena semua kelas yang 

didefinisikan harus dipakai objeknya dan jika tidak maka pendefinisian 

kelas berarti tidak dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu semua 

alat bisa terhubung menjadi satu dan nanti yang dinamakan Sistem 

Monitoring  Level Air Di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Surakarta. 

3.3.4. Sequence Diagram 

 Sequence diagram adalah jenis diagram UML yang menjelaskan 

interaksi objek yang berdasarkan urutan waktu, sequence diagram juga 

dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk 

dapat menghasilkan sesuatu seperti pada use case diagram yaitu tahapan 

dari monitoring ketinggian air hingga pembuatan grafik dan SMS.(Vidia 

(2013:21)). 

3.3.5. Communication Diagram 

 Communication Diagram menjelaskan tentang komunikasi yang 

terjadi pada sistem. Dijelaskan dari komunikasi yang dilakukan dari 

GSensor Ultrasonik yang ada pada Ketinggian Air Sungai Bengawan Solo 

Surakarta akan secara otomatis berkomunikasi dengan sistem apabila 

sudah mencapai ke satu titik yang ditentukan dengan mengirimkan 

notifikasi ke system. (Vidia (2013:21)). 

3.3.6. State Diagram 

 State Diagram adalah diagram yang mendefinisikan status suatu 

objek atau kelas pada sistem. Ada tiga status utama pada diagram ini yaitu 

Siaga 1, Siaga 2, Siaga 3. Pada sistem Sensor Ultrasonik akan berstatus 
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Siaga 1 dan mengirimkan SMS aman, Siaga 2 mengirimkan waspada  dan 

Siaga 3 Banjir. (Vidia (2013:21)). 

3.3.7. Activity Diagram 

 Acitivity diagram atau diagram aktivitas adalah jenis diagram yang 

memodelkan proses – proses apa saja yang terjadi pada sistem. Jadi 

diagram ini memberikan penjelasan bagaimana aktivitas yang dilakukan 

dari sistem monitoring air tersebut menggunakan Sensor Ultrasonik untuk 

menghasil Grafik dan SMS yang terlah didesain. (Murad (2013:57)).  

3.3.8. Component Diagram 

 Component Diagram dibuat untuk menunjukkan ketergantungan 

diantara kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Diagram ini fokus 

pada komponen sistem yang dibutuhkan dan ada dalam sistem. Diagram 

ini memodelkan pandangan implementasi fisik dari sistem yang dibuat. 

(Vidia (2013:21)). 

3.3.9. Deployment Diagram 

 Deployment Diagram merupakan gambaran proses – proses 

berbeda pada suatu sistem yang berjalan dan bagaimana relasi yang ada di 

dalamnya. Ini juga dapat mempermudah calon user nantinya dalam 

menggunakan sistem yang telah dibuat dan diagram tersebut merupakan 

diagram yang statis. Diagram ini menggambarkan detil bagaimana 

komponen di-deploy kedalam infrastruktur sistem, di mana komponen 

akan diletakkan, dan bagaimana sistem bekerja nantinya. (Vidia 

(2013:21)). 
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3.4. Pengembangan Sistem 

Pengembangan System Development Life Cycle (SDLC) dalam 

usaha untuk perbaikan sistem sering dijumpai digunakan pada perusahaan 

maupun instansi. Pada tahapan ini akan menjelaskan sedikit tentang 

menggunakan bahasa pemrograman apa yang digunakan dalam pembuatan 

sistem. Melihat dari cara kerja sistem nantinya maka dalam pembuatannya 

akan digunakan bahasa pemrograman C.  

Digunakan juga pemrograman Visual Studio Express 2012 untuk 

melakukan desain grafik untuk monitoring ketinggian air.(Khurana, 2012). 

3.5. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan 2 tahapan, yaitu 

metode blackbox dan uji kelayakan. Pada tahapan yang pertama akan 

diamati apakah hasil dari eksekusi yang ada pada sistem sesuai dengan 

rencana awal pembuatan atau berjalan dengan baik. Metode blackbox yaitu 

pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji 

dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Uji kelayakan adalah di 

mana sistem yang dibuat dikatakan sudah pantas digunakan dinilai dari 

berbagai macam aspek.  

Metode pengujian blackbox ini dianalogikan seperti kotak hitam, 

kita hanya bisa melihat penampilan luarnya saja tanpa tau ada apa dibalik 

bungkus hitamnya. Sama halnya dengan metode pengujian blackbox, kita 

hanya mengevaluasi hanya dari tampilan luarnya saja (interface) dan 

fungsionalitasnya saja tanpa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi 

dalam proses detailnya. Itu artinya pengujian dilakukan hanya dengan 
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mengetahui masukan dan keluaran saja, misal keluaran menghasilkan 

sesuai dengan perintah masukan maka bisa dikatakan lolos uji. (Yogie, 

Noer, dan Ageng.2015). 

 

Uji kelayakan sistem ini merupakan tahapan akhir pengujian 

apakah sistem yang dibuat layak untuk digunakan; 

Dalam kelayakan pengujian alat monitoring ketinggian air dengan 

menggunakan alat mikrokontroller yang delengkapi dengan GSM Sheild 

untuk proses SMS gateway, sensor ultrasonik untuk mengirimkan 

ketinggian air dan ada converter untuk menyambungkan ke monitoring 

(PC) sebagai monitoring dengan grafik. Didalam pengujian ini nanti 

proses kerja alat ini yaitu mikrokontroller diberikan tempat box yang 

aman, di aktifkan dengan tegangan sebesar 5 V dari battery dan juga bisa 

langsung dengan adaptor dengan menarik power listrik sampai yang 

diinginkan user dan mulai bekerja melakukan instruksi berupa sintaks-

sintaks dari software yang telah di desain. Kemudian sensor ultrasonik 

akan memancarkan sinyal ultrasonik melalui transmitter hingga mengenai 

penghalang dan panjang untuk kabel maksimal 2mtr. Sinyal ultrasonik 

yang dipantulkan akan diterima oleh receiver sensor ultrasonik dan 

mengirimkannya ke rangkaian mikrokontroler. Pada mikrokontroller 

sinyal ultrasonik akan di olah untuk menghitung jarak sensor terhadap 

penghalang (bidang pantul) dan akan ditampilkan didalam PC monitor dan 

dikirimkan ke SMS kepada team SAR. 
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Adapun faktor – faktor pengujian adalah; 

1. File Integrity 

Menekankan pada data  yang dimasukan melalui aplikasi 

akan tidak bisa diubah. 

Prosedur yang akan memastikan bahwa file yang digunakan 

benar dan data dalam file tersebut akan disimpan benar. 

2. Service Levels 

Menekankan bahwa hasil yang diinginkan didapat dalam 

waktu yang diinginkan oleh user. Untuk mencapai keinginan 

tersebut, harus dilakukan penyesuaian antara keinginan user 

dengan sumber daya yang ada. 

3. Ease  of use 

Menekankan perluasan usaha yang diminta untuk belajar, 

mengoprasikan dan menyiapakan inputan, dan menginterpretasikan 

output dari sistem. Faktor ini tersangkut dengan usability system 

terhadap interaksi antara manusia dan sistem. 

4. Authorization  

Menjamin data diproses sesuai dengan ketentuan 

manajemen. Authorization menyangkut proses transaksi secara 

umum dan khusus. Fokus Pengujian Black box testing yaitu 

sebagai berikut; 

a) Menguji fungsi - fungsi khusus dari aplikasi. 

b) Test input dan output untuk fungsi yang ada tanpa 

memperhatikan prosesnya. 


