
17 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian sangat diperlukan untuk kesempurnaan sistem yang 

akan dibuat penulis.  Diperlukan metode-metode penelitian agar diperoleh data 

yang tepat dan akurat, diantaranya adalah : 

3.1  Data 

 3.1.1  Data primer  

 Data primer terdiri dari data yang ada di STMIK Sinar Nusantara 

Surakarta, penulis membatasi hal-hal mengenai : 

a. Data dosen  

b. Data mahasiswa  

c. Data jadwal  

d. Data kehadiran mengajar dosen  

e. Data monitoring perkuliahan  

Data-data tersebut akan dicari langsung oleh penulis. 

3.1.2  Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan, 

laporan-laporan tertulis, dan makalah-makalah, buku-buku bacaan ataupun 

dari internet yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. 

 

 



18 
 

3.2 Metode Pengumpulan Data  

 Metode pengumpulan data ada 3 macam yaitu : 

1. Metode observasi 

Metode ini diterapkan penulis dengan mendatangi obyek secara 

langsung, aktifitas yang terjadi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

struktur organisasi serta dokumen-dokumen berkaitan dengan proses 

pembelajaran. 

2. Metode wawancara  

Usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.  Dalam 

hal ini penulis melakukan wawancara dengan bagian yang terkait, 

diantaranya bagian Biro Adminitrasi Akademik (BAAK), bagian Biro 

Administrasi Umum (BAU), Ketua Jurusan Manajemen Informatika dan 

Ketua Jurusan Teknik Informatika yang ada didalam Struktur Organisasi 

STMIK Sinar Nusantara Surakarta. 

3. Studi Pustaka  

Penulis menggunakan studi pustaka untuk mencari informasi yang 

dibutuhkan dari instansi tersebut, yaitu dengan cara membaca buku-buku 

serta mencari referensi yang berkaitan dengan hal-hal pembuatan sistem 

dan perancangan Sistem Informasi. 

3.3 Alat dan Bahan 

Peralatan dan bahan yang digunakan untuk mendukung penelitian ini 

meliputi : 
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3.3.1. Alat 

1. Laptop untuk membuat program dan laporan. 

2. Software Arduino. 

3. Software Android Studio. 

4. Peralatan Kelistrikan 

5. Peralatan perbengkelan elektronika. 

 3.3.2. Bahan 

1. Arduino Uno 

2. Wifi Shield 

3. Sensor Arus 

4. Sensor Tegangan 

5. Kabel 

6. Akrilik 

 

3.4      Teknik Penelitian 

3.4.1 Analisa Sistem dan Desain Sistem 

Pengembangan sistem informasi yang direalisasikan dengan 

bantuan komputer melalui suatu tahapan biasa disebut sistem analis 

dan desain sistem.  Sistem analis dan desain sistem ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi dengan tujuan 

memperbaiki prosedur-prosedur dan metode lebih baik. 

a. Analis Sistem 
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Penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk 

merancang sistem-sistem baru atau diperbarui. 

 

b. Desain Sistem 

Membuat bagan perancangan sistem sesuai hasil analis sistem. 

 

3.4.2 Analisa Kebutuhan Sistem  

a. Analisa Kebutuhan Perangkat Keras ( Hardware ) 

Suatu sistem utama dari sebuah sistem komputer secara fisik 

yang terdiri komponen-komponen yang saling terkait dari 

masukan, proses dan keluaran. 

b. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak ( Software ) 

Sekumpulan perintah-perintah untuk menjalankan perangkat 

keras.  Perangkat lunak yang penulis gunakan untuk membuat dan 

mengoperasikan aplikasi adalah Macromedia Dreamweaver dan 

Mysql. 

3.4.3 Perancangan Sistem  

Use Case merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam 

pengembangan sebuah software atau sistem informasi untuk 

menangkap kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan, Use 

Case menjelaskan interaksi yang terjadi antara ‘aktor’ — inisiator dari 

interaksi sistem itu sendiri dengan sistem yang ada, sebuah Use Case 

direpresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana. 
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Perilaku sistem adalah bagaimana sistem beraksi dan bereaksi. 

Perilaku ini merupakan aktifitas sistem yang bisa dilihat dari luar dan 

bisa diuji.Perilaku sistem ini dicapture di dalam USE CASE. USE 

CASE sendiri mendeskripsikan sistem, lingkungan sistem, serta 

hubungan antara sistem dengan lingkungannya. 

 

3.4.4 Context Diagram ( CD ) 

Sebuah diagram aliran data yang memfokuskan pada aliran data 

dari dan ke dalam sistem, serta memproses data-data tersebut.  

Komponen-komponen dasar setiap program komputer yang 

digambarkan secara mendetail, dapat digunakan untuk menganalisa 

keakuratan dan kompetensi sistem.  Simbol-simbol Context Diagram 

yang digunakan adalah : 

 

Gambar 3.1 Gambar Context Diagram 

3.4.5 Black box 

Pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui 

data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Jadi 
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dianalogikan seperti melihat suatu kotak hitam, hanya bisa melihat 

penampilan luarnya saja, tanpa tahu ada apa dibalik bungkus hitam 

nya. Sama seperti pengujian black box, mengevaluasi hanya dari 

tampilan luarnya(interface nya) , fungsionalitasnya tanpa mengetahui 

apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses detilnya (hanya 

mengetahui input dan output). 

3.4.6 Desain Database  

Pembuatan basis data diawali dengan membuat ERD untuk 

menggambarkan hubungan antar entity dan tingkat kardinalitas, 

kemudian dibuat desain struktur tabel.  Desain database dimaksudkan 

untuk mengetahui berapa database yang akan digunakan dalam 

perancangan sistem yang akan dibuat beserta nama field, jenis, lebar, 

serta keterangan dari masing-masing field tersebut. 

3.4.7 Desain Input 

Desain input yang dimaksudkan sebagai rancangan tampilan 

masukkan (input) data yang akan dibuat dalam program, data yang 

dimasukkan kedalam program dalam bentuk tampilan dilayar. 

3.4.8 Desain Output 

Desain output yang dimaksudkan untuk merancang tampilan 

keluaran (output) baik tampilan dilayar maupun tampilan berupa 

laporan-laporan pada saat dicetak dalam kertas. 

3.4.9 Desain Teknologi 

Desain teknologi dirancang guna menentukan kebutuhan hardware 

(perangkat keras) dan software (perangkat lunak) yang akan digunakan 
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dan melaksanakan sistem yang mempunyai fungsi sebagai penerima 

masukan, menjalankan program, menyimpan data, dan menghasilkan 

keluaran. 

3.4.10 Pengujian  

Desain sistem dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dengan 

database MySQL, selanjutnya dilakukan pengujian dengan 

menggunakan metode blackbox.  Metode blackbox,cara pengujiannya 

dengan melihat ke dalam modul untuk meneliti kode-kode program 

yang ada, dan menganalisis apakah ada kesalahan atau tidak.  Jika ada 

modul yang menghasilkan output yang tidak sesuai dengan proses 

baris yang dilakukan, maka baris-baris program, variabel dan 

parameter yang terlibat pada unit tersebut akan dicek satu persatu dan 

diperbaiki, kemudian di compile ulang.  Hasil pengujian dikatakan 

valid jika semua proses dan fungsi dapat berjalan sesuai dengan 

fungsinya yang telah direncanakan. 

Tabel 3.1.Pengujian Black Box Input Fingerprint Baru dan 

Hasil Uji 

Kasus dan Hasil Uji (Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Id user, nama , 

keterangan 

Semua data 

inputan 

tersimpan 

dalam database 

fingerprint. 

Semua data 

berhasil 

tersimpan 

kedalam 

database tabel 

data user. 

Lolos Uji 
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Aplikasi dapat menginputkan data ketika semua isian terisi 

dengan benar atau sesuai prosedur. Sistem akan menampilkan 

pesan notifikasi bahwa isian tidak boleh ada yang kosong. Dari 

tabel diatas menunjukkan bahwa pengujian berhasil atau form 

sudah dapat menginputkan data ke database server.  

a. Arduino Send to Database 

Tabel 3.2.Pengujian Black Box Arduino dan Hasil Uji 

Kasus dan Hasil Uji (Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Sidik jari dari 

dosen dan 

mahasiswa 

Dapat 

membaca sidik 

jari yang telah 

didaftarkan. 

Data berhasil 

masuk kedalam 

database finger 

log. 

Lolos Uji 

Didalam pengujian ini dilakukan multi input yang mana 

alat di berikan id untuk masing- masing dosen dan mahasiswa, 

sehingga ketika alat fingerprint menginput pada database tidak 

terjadi kesalahan pengambilan data karena tidak adanya filter 

data. Karena sidik jari dosen dan mahasiswa berfungsi sebagai 

karakter berbeda, maka yang melakukan sidik jari pertama kali 

adalah dari dosen mengajar kemudian diikuti oleh para 

mahasiswa yang hendak mengikuti pelajaran yang diampuh 

oleh dosen tersebut.  

b. Monitoring 

Tabel 3.3.Pengujian Black Box monitoring  dan Hasil Uji 

Kasus dan Hasil Uji (Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 
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Semua sidik 

jari yang 

mengikuti 

proses belajar 

mengajar. 

Semua data-

data yang 

melakukan 

sidik jari 

berhasil dikirim 

ke log akses 

Berhasil 

ditampilkan 

pada sistem 

monitoring PC 

Lolos Uji 

 

Pengujian monitoring pada fingerprint tersebut berhasil 

dilakukan dengan cara yang pertama dari dosen melakukan 

presensi beserta membukakan pintu ruangan yang digunakan 

untuk proses belajar mengajar, dan diikuti oleh mahasiswa yang 

hendak mengikuti pelajaran tersebut. 

c. Edit dan Hapus  

Tabel 3.4.Pengujian Black Box Edit, Hapus dan Hasil Uji 

Kasus dan Hasil Uji (Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Edit Data  Dapat 

digunakan 

untuk mengedit 

masing- masing 

data pada 

aplikasi 

fingerprint. 

Data berhasil 

diedit sesuai 

dengan id 

masing- masing 

form. 

Lolos Uji 

Hapus Data  Data langsung 

terhapus 

Data berhasil 

dihapus sesuai 

dengan id 

masing- masing 

form. 

Lolos Uji 

 

Berdasarkan hasil pengujian dengan metode black box 

beserta beberapa data masukan, maka didapatkan kesimpulan 

bahwa sistem dapat dikatakan lolos uji. Melihat dan mengamati 

hasil dari fungsi – fungsi sistem yang bekerja dengan baik dan 
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sesuai harapan. Hasil dari masukan sesuai dengan keluaran yang 

diharapkan.  

3.4.11 SDLC (Systems Development Life Cycle) 

Siklus pengembangan sistem. Pengembangan sistem 

teknik (engineering system development). SDLC berfungsi 

untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-

langkah dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi 

empat kegiatan utama yaitu initiation, analysis, design dan 

implementasi. 

 


