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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Sumber Data 

Data-data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa: 

3.1.1 Data Primer 

Penulis mengambil data secara langsung dari objek penelitian 

yang berupa data-data untuk menyusun jadwal kuliah di STMIK Sinar 

Nusantara Surakarta. Data-data tersebut antara lain: 

1. Dosen pengampu. 

2. Matakuliah. 

3. Kelas perkuliahan per Program Studi. 

4. Jumlah ruangan. 

5. Waktu perkuliahan. 

3.1.2 Data Pustaka 

Data-data yang diambil dari pustaka atau literatur oleh penulis 

adalah jurnal ilmiah yang membahas mengenai penjadwalan kuliah dan 

penggunaan algoritma kunang-kunang. 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Cara atau metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan data-data 

tersebut diatas adalah: 
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3.2.1 Studi Literatur 

Untuk mendapatkan data mengenai penelitian sebelumnya tentang 

penggunaan algoritma kunang-kunang, peneliti melakukan studi literature 

dari buku maupun jurnal ilmiah, sebagai berikut: 

1. Engineering optimization: an introduction with metaheuristic 

application (Xin She Yang, 2010. John Willey & Sons). 

2. Application of Firefly Algorithm and Its Parameter Setting for Job 

Shop Scheduling(Aphirak Khadwilard, Sirikarn Chansombat, 

Thatchai Thepphakorn, 2012). 

3. Firefly Algorithm, Stochastic Test Functions and Design 

Optimisation(Xin She Yang, 2010). 

3.2.2 Observasi 

Dengan menggunakan metode ini penulis mengamati langsung 

objek yang diteliti yaitu jadwal perkuliahan yang sudah ada di STMIK 

Sinar Nusantara. Sehingga penulis mendapatkan data berupa Dosen 

pengampu, matakuliah, jumlah ruang kelas, hari aktif perkuliahan dalam 

satu minggu, dan jam perkuliahan per harinya. 

3.2.2 Wawancara 

Penulis bertanya langsung dengan pihak Akademik di STMIK 

Sinar Nusantara Surakarta, yaitu Bp. Bebas Widodo, M.Kom untuk 

mengetahui prosedur / alur dari sistem penjadwalan kuliah yang sudah 

berjalan. 
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3.3 Prosesdur Penelitian 

3.3.1 Tahap Analisa Masalah 

Pertama, peneliti melakukan studi literature yang bertujuan 

untuk memahami tentang algoritma kunang-kunang, dan mencari jurnal 

ilmiah penelitian-penelitian yang membahas penggunaan algoritma 

kunang-kunang untuk menyelesaikan permasalahan penjadwalan kuliah / 

yang serupa dengannya.  Dan setelah mempelajari buku / dan jurnal 

ilmiah yang disebutkan pada sub-bab Teknik Pengumpulan Data poin 

Studi Literatur, peneliti mengambil kesimpulan bahwa algoritma kunang-

kunang berpotensi untuk menyelesaikan permasalahan penjadwalan 

kuliah. 

Kedua, dengan teknik penelitian observasi peneliti melakukan 

observasi atau mengamati sistem penjadwalan kuliah di STMIK Sinar 

Nusantara Surakarta, yaitu dengan cara melihat hasil dari sistem 

penjadwalan kuliah tersebut sehingga didapatkan data-data berupa data 

dosen, data matakuliah, data kelas, data ruangan, kemudian data jam 

perkuliahan dan hari perkuliahan. 

Ketiga, pada tahap terakhir ini peneliti melakukan wawancara 

secara langsung (tanpa mempersiapkan pertanyaan tertulis) kepada pihak 

Akademik (Bp. Bebas Widowo, M.Kom). Penulis menanyakan mengenai 

bagaimana alur dari sistem penjadwalan kuliah yang sudah berjalan di 

STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Dari wawancara tersebut peneliti 

mendapatkan informasi bahwa sistem yang berjalan masih dilakukan 
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secara manual (menggunakan bantuan aplikasi Ms. Excel, namun ploting 

jadwal dilakukan oleh seorang sumber daya manusia saja), sehingga 

proses sistem penjadwalan kuliah tersebut memakan waktu yang relatif 

lama dan rentan terhadap kesalahan human error.  

Keempat, penulis mengimplementasikan algoritma kunang-

kunang untuk menyelesaikan permasalahan penjadwalan kuliah dan 

dimasukkan ke dalam program. 

3.3.2 Tahap Desain Sistem 

Pada tahap ini peneliti melakukan desain sistem yang diusulkan 

menggunakan model diagram sebagai berikut:  

3.3.2.1 Diagram Konteks 

Pada diagram konteks aliran data dijabarkan secara 

global yang menggambarkan aliran data bersumber pada 

pengguna yang selanjutnya diolah dalam proses pengolahan 

data untuk menghasilkan informasi. 

3.3.2.2 HIPO (Hierachy Input Proses Output) 

Untuk aplikasi ini, proses-proses yang ada dapat 

digambarkan dengan menggunakan notasi proses yang 

digunakan di diagram alir data. HIPO sendiri adalah alat 

dokumentasi program, yang banyak digunakan sebagai alat 

desai dan teknik dokumentasi dalam siklus pengemnangan 
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sistem yang berbasis pada fungsi, yaitu tiap-tiap modul dalam 

sistem digambarkan oleh fungsi utamanya. 

3.3.2.3 Diagram Alir Data (DAD) 

Diagram alir data merupakan teknik penggambaran 

alir data dengan menggunakan symbol-simbol tertentu yang 

telah disepakati. Diagram ini digunakan untuk mempermudah 

pemahaman terhadap aliran data dalam suatu program aplikasi 

komputer. 

3.3.2.4 Desain Database 

Peneliti melakukan membuat rancangan database 

menggunakan diagram entitas sehingga didapatkan hubungan 

atau relasi antara entitas-entitas data pada sistem yang dibuat. 

3.3.2.5 Desain Interface Sistem 

Pada tahap ini peneliti melakukan desain antar muka 

pada sistem baik itu desain input maupun desain output. 

3.3.3 Tahap Implementasi Sistem 

Pada tahap ini penulis mengimplementasikan rancangan atau 

desain sistem yang sudah dibuat menjadi suatu sistem. Sistem dibuat pada 

laptop dengan spesifikasi AMD Dual Core & RAM 2GB, menggunakan 

bahasa pemrograman PHP&Javascript dan database MySQL. 
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3.3.4 Tahap Pengujian 

3.3.4.1 Pengujian Fungsional 

Peneliti menggunakan metode pengujian fungsional 

yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebutuhan-

kebutuhan telah dipenuhi dalam sistem aplikasi. Dengan 

demikian uji fungsional tidak berkonsentrasi pada bagaimana 

prosesnya terjadi, tapi pada hasil proses pada system yang kita 

buat. Metode pengujian menggunakan blackbox dan whitebox, 

pengujian dengan metode blackbox dilakukan hanya mengamati 

hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari 

perangkat lunak yang di buat. Karena metode blackbox menguji 

sistem tanpa melihat kedalam source code, maka hasil pengujian 

dikatakan valid apabila ketika sistem dijalankan fungsi-fungsi 

interface berjalan sesuai dengan apa yang dideskripsikan. 

Pengujian dengan metode whitebox didasarkan pada pengecekan 

terhadap detail perancangan dan source code. Hasil pengujian 

whitebox dikatakan valid apabila tidak ada kesalahan pada 

semua sintaks dan semantik dari source code program. 

3.3.4.2 Pengujian Validitas 

Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang 

dilakukan terhadap isi (content) dari suatu instrumen, dengan 

tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan 
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dalam suatu penelitian (Menurut Sugiyono, 2006). Pengujian di 

lakukan dengan ketepatan penggunaan algoritma kunang-kunang 

dengan cara membandingkan hasil pengujian atau perhitungan 

manual dengan hasil dari aplikasi yang dibuat.  

  


