
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penelitian 

Proses pengembangan sistem ini menggunakan metode System Development Life 

Cycle (SDLC) dengan model Prototype. Prototype merupakan metode pengembangan 

sistem yang cepat dan pengujian terhadap model kerja (Prototype) dari aplikasi baru 

melalui proses interaksi dan berulang-ulang. Prototype terdiri dari beberapa langkah 

yaitu listen to customer, build/revise mock-up, dan customer test drives mock-up. 

 

Gambar 2. Metode SLDC model protoype 
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Proses pengembangan sistem pada Gambar 2, dibagi menjadi tiga tahap: 

1. Listening Customer 

Listening customer merupakan tahap awal dalam membangun sistem ini. Tahap ini 

peneliti menggunakan teknik wawancara kepada staf bidang Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) Universitas Lampung untuk mengetahui informasi apa saja yang dibutuhkan 

oleh tim KKN dalam proses pembangunan sistem informasi KKN. Proses 

pengumpulan data menggunakan teknik literatur yaitu berdasarkan buku petunjuk 

teknik dan petunjuk pelaksanaan KKN tahun 2013 untuk memenuhi kebutuhan 

customer. Tahap listening customer peneliti menemukan beberapa permasalahan pada 

proses pengumpulan data KKN Universitas Lampung yaitu proses pendaftaran yang 

dilakukan masih manual dan pengelompokkan peserta KKN yang belum tertata 

dengan baik. 

 

2. Build/Revise Mock-up 

Build/revise mock-up merupakan tahap desain dan pengkodean (programming) dari 

analisis kebutuhan pada tahap listening customer. Desain dilakukan lebih dulu 

sebelum pengkodean. Tahap ini akan menghasilkan desain dan mock-up baru untuk 

memenuhi kebutuhan user, terdapat empat desain yang akan dilakukan pada 

penelitian ini yaitu: 

a. DFD Level 0 atau diagram context 

b. DFD Level 1 

c. Entity Relational Diagram (ERD) 

d. Coding 
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3. Customer test drive 

Tahap pengujian dari mock-up yang telah dibuat. Pengujian dilakukan oleh staf 

bidang KKN Universitas Lampung. Pengujian meliputi pengujian secara fungsional 

terhadap sistem, jika hasil pengujian tidak sesuai dengan yang diharapkan maka 

pengembangan sistem kembali ke tahap listening customer dan jika hasil 

pengujiannya sesuai maka pengembangan sistem akan diselesaikan hingga menjadi 

sistem yang sebenarnya.  

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Skripsi dan TA Jurusan Ilmu Komputer 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dan di Perpustakaan 

Universitas Lampung lantai 1 ruang KKN. Waktu Penelitian dilaksanakan pada 

semester ganjil 2014/2015. 

 

3.3 Alat Pendukung 

Alat pendukung yang diperlukan peneliti dalam merancang sistem pengelompokkan 

dan penempatan peserta KKN: 

A. Perangkat Keras 

1. Processor Intel Pentium P6100 

2. RAM 1 GB 

3. HDD 320 GB 
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B. Perangkat Lunak 

1. Sistem Operasi Windows 7 Home Premium 32 Bit 

2. Adobe Dreamweaver CS5 

3. Notepad ++ 

4. Xampp 

5. Web Browser (Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Internet Explorer) 

 

3.4 Analisis Kebutuhan 

 Analisis kebutuhan pada administrator yaitu: 

1. Kebutuhan input pada administrator yaitu administrator melakukan proses input 

lokasi dan tema untuk pengelompokkan peserta KKN, melakukan menu edit dan 

hapus pada hasil pengacakan kelompok KKN, serta administrator dapat 

melakukan proses mencetak hasil pengelompokkan peserta KKN. 

2. Kebutuhan output pada administrator yaitu sistem menampilkan hasil acak 

kelompok peserta KKN beserta lokasi dan tema perkelompok. 

3. Kebutuhan fungsional pada administrator yaitu sistem dapat melakukan proses 

simpan data peserta KKN, menyimpan hasil acak kelompok, mencetak hasil 

pengelompokkan, menampilkan informasi jadwal pembekalan, dan 

keberangkatan peserta KKN. 
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3.5 Metode Pigeon Hole 

Metode Pigeon Hole digunakan dan diterapkan dalam bentuk flowchart yaitu sebagai 

berikut: 

a. Flowchart untuk mengatur jumlah kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Flowchart mengatur jumlah kelompok 

Gambar 3 merupakan flowchart untuk mengatur jumlah kelompok. Langkah-langkah 

dalam mengatur jumlah kelompok yaitu mulai, menginputkan jumlah titik lokasi, 

input jumlah mahasiswa dimana jumlah anggota kelompok sama 
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dengan jumlah mahasiswa dibagi jumlah titik lokasi dan sisa sama dengan jumlah 

mahasiswa mod jumlah desa, jika sisa lebih dari 0 maka terjadi looping sampai 

dihasilkan sisa sama dengan 0 dan jumlah i kelompok sama dengan jumlah anggota 

kelompok dan selesai. 

b. Flowchart untuk mengatur jumlah laki-laki dan perempuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Flowchart mengatur jumlah laki-laki dan perempuan 
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Gambar 4 merupakan flowchart untuk mengatur jumlah laki-laki dan perempuan. 

Langkah langkah yang dilakukan yaitu mulai, input mahasiswa, jika mahasiswa 

pertama yang diinputkan bukan wanita maka terjadi looping sampai mahasiswa 

pertama yang diinputkan wanita, jika mahasiswa yang diinputkan adalah wanita maka 

ke langkah selanjutnya.Flowchart untuk acak kelompok. 

c. Flowchart untuk mengatur kelompok 

 

Gambar 5. Flowchart acak kelompok



19 
 

Gambar 5 merupakan flowchart untuk mengacak kelompok. Proses mengacak 

kelompok terdapat tiga tahap yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu menentukan 

terlebih dulu perbandingan jenis kelamin tiap kelompok, menentukan asal fakultas 

dan jurusan tiap peserta kemudian tahap terakhir mengelompokkan peserta 

berdasarkan ketentuan pengelompokkan yaitu tiap kelompok terdapat dua peserta dari 

jurusan yang sama dan maksimal tiga peserta dari fakultas yang sama. 

 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pertama yaitu mulai, temp sama dengan 

data mahasiswa, peserta sama dengan 0 sampai dengan banyak peserta kurang dari 

jumlah kelompok, untuk peserta sama dengan 0 dan wanita sama dengan 0 

dikondisikan peserta kurang dari jumlah tiap kelompok. Tahap ini data yang diacak 

berdasarkan peserta wanita, jika data yang diacak wanita kurang dari jumlah wanita 

tiap kelompok maka diacak kembali sampai didapatkan peserta wanita tidak kurang 

dari jumlah wanita tiap kelompok. 

 

Tahap selanjutnya untuk jumlah jurusan sama dengan 0 dan jumlah fakultas sama 

dengan 0, jika anggota lebih besar dari satu maka untuk anggota sama dengan 0 

sampai anggota kurang dari anggota. Tahap terakhir setelah ditentukan anggota tiap 

kelompok diacak kembali berdasarkan ketentuan jurusan, jika jumlah jurusan kurang 

dari 2 maka tambah anggota dan tambah peserta wanita, jika tidak maka lanjut ke 

langkah selanjutnya yaitu jika jumlah fakultas kurang dari tiga maka tambah anggota 

dan tambah peserta wanita. Hasilnya akan didapatkan anggota tiap kelompok yang 

telah diacak dan selesai. 
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3.6 Desain 

Desain merupakan gambaran dari suatu sistem yang menjelaskan secara rinci tahapan 

yang dilakukan di dalam sistem, pada sistem informasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

desain yang dibuat yaitu DFD level 0, DFD level 1, ERD, dan user interface. 

 

3.6.1 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

Desain DFD level 0 pada Sistem Informasi KKN Universitas Lampung yaitu: 

 

Gambar 6. DFD level 0 
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Gambar 6 merupakan desain DFD level 0 pada sistem informasi KKN, pada gambar 

tersebut terdapat dua entitas yaitu mahasiswa dan administrator. Mahasiswa 

melakukan proses pendaftaran sebagai peserta KKN dengan terlebih dulu 

memberikan NPM pada administrator yang nantinya akan diverifikasi dan generate 

menjadi sebuah Token KKN. Token KKN digunakan mahasiswa sebagai verifikasi 

daftar KKN. Proses pendaftaran yaitu dengan menginputkan data diri pada form 

pendaftaran. Sistem memberikan informasi kepada mahasiswa seperti informasi 

pendaftaran, informasi kelompok, tema, lokasi KKN, pembekalan, dan jadwal 

keberangkatan. Entitas pada administrator, administrator melakukan proses login 

terlebih dahulu, selanjutnya administrator menginputkan NPM mahasiswa peserta 

KKN untuk mendapatkan token KKN yang akan digunakan pada proses pendaftaran. 

Administrator dapat menginputkan lokasi-lokasi dan tema KKN yang dipilih untuk 

dijadikan sebagai lokasi dan tema KKN untuk para peserta KKN. Administrator 

melakukan proses acak kelompok untuk menentukan anggota tiap kelompok, hasil 

acak kelompok tersebut disimpan dan dapat ditampilkan kepada para peserta KKN. 

 

3.6.2 DFD Level 1 

DFD level 1 digunakan untuk menggambarkan modul-modul yang ada dalam sistem 

yang dikembangkan. DFD level 1 merupakan hasil breakdown DFD level 0 yang 

sebelumnya telah dibuat. DFD level 1 pada sistem informasi KKN Universitas 

Lampung disajikan pada Gambar 7. 
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Gambar 7. DFD level 1 

Tabel 3. Penjelasan DFD level 1 

Proses Hak User 

Aliran Data 

Masuk 

(input) 

Aliran Data 

Keluar 

(output) 

Keterangan 

1.0 Login Administrator Login - 

Administrator melakukan 

proses login untuk 

mengakses sistem 

2.0 

Verifikasi 

Administrator 

dan 

Mahasiswa 

Generate 

NPM dan 

Token 

Token KKN, 

daftar KKN 

Administrator melakukan 

proses verifikasi untuk 

generate NPM 

mahasiswa yang ingin 

mendaftar sebagai syarat 

peserta KKN. 

3.0 

Informasi 

Administrator 

dan 

Mahasiswa 

Informasi 

KKN 

Informasi 

tanggal 

pendaftaran 

KKN 

Administrator mengatur 

jadwal pendaftaran KKN. 

Mahasiswa dapat 

mengetahui informasi 

mengenai KKN. 
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Proses Hak User 

Aliran Data 

Masuk 

(input) 

Aliran Data 

Keluar 

(output) 

Keterangan 

4.0 Daftar 

Administrator 

dan 

Mahasiswa 

NPM dan 

token KKN 

Data peserta 

KKN 

Mahasiswa melakukan 

proses daftar sebagai 

peserta KKN. 

Administrator dapat 

mengetahui para peserta 

KKN  

5.0 Lokasi 

KKN 

Administrator 

dan 

Mahasiswa 

Informasi 

lokasi KKN 

Informasi 

lokasi KKN 

Administrator memilih 

lokasi yang akan 

dijadikan lokasi KKN. 

Mahasiswa dapat 

mengetahui lokasi 

kelompoknya 

6.0 Tema 

KKN 

Administrator 

dan 

Mahasiswa 

Informasi 

tema KKN 

Informasi 

tema 

Administrator 

menginputkan tema KKN 

per Kabupaten. 

7.0 

Kelompok 

KKN 

Administrator 

dan 

Mahasiswa 

Informasi 

kelompok 

-Informasi 

mengenai 

data diri per-

kelompok. 

Administator melakukan 

proses acak kelompok 

dengan random data 

peserta yang sudah 

terdaftar. Mahasiswa 

dapat melihat data 

peserta kelompok KKN. 
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3.6.3 Entity Relational Diagram (ERD) 

ERD Sistem Informasi KKN disajikan pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Entity Relational Diagram (ERD) 

Gambar 8 merupakan ERD pada sistem informasi KKN, pada gambar terdapat empat 

entitas yaitu entitas administrator, lokasi, tema, dan entitas acak. Entitas 

administrator terdapat beberapa atribut di dalamnya yaitu username dan password. 

Entitas lokasi terdapat atribut id_kab, id_kec, id_desa, entitas tema hanya terdapat 

atribut id_kab, dan pada entitas acak terdapat atribut id_mhs, id_kel, id_fak, id_jur, 

id_kab, id_kec dan id_desa. Entitas administrator memilih lokasi berdasarkan id_kab, 

id_kec dan id_desa, selanjutnya administrator memilih tema berdasarkan id_kab, 

setelah administrator memilih entitas lokasi dan tema, administrator melakukan acak 

berdasarkan id_mhs, id_kel, id_fak, id_jur, id_kab, id_kec dan id_desa. 
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3.6.4 User Interface 

User interface atau halaman antarmuka pada sistem ini dibangun dan disesuaikan 

berdasarkan desain DFD yang telah dibuat. Desain interface tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Mahasiswa 

1. Laman home 

Laman ini merupakan interface pada halaman home untuk mahasiswa. Laman ini 

terdapat beberapa menu pada sistem seperti yang disajikan pada Gambar 9. 

 

\ 

 

 

 

 

Gambar 9. Laman home 

2. Laman pendaftaran 

Mahasiswa melakukan proses pendaftaran dengan terlebih dahulu menginputkan 

npm dan token KKN yang telah diberikan oleh administrator sebagai syarat 

pembayaran pendaftaran KKN (lihat pada Gambar 10), setelah proses 

penginputan selesai sistem akan meneruskan proses pendaftaran dengan 

menyediakan form yang diinputkan oleh mahasiswa. Laman pendaftaran 

disajikan pada Gambar 11. 
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Gambar 10. Laman pendaftaran 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Laman pendaftaran 2 

b. Administrator 

1. Laman login 

Administrator terlebih dulu melakukan proses login untuk mengakses sistem. 

administrator menginputkan username dan password dalam melakukan proses 

login. Desain laman login disajikan pada Gambar 12. 
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Gambar 12. Laman login pada administrator 

2. Laman generate NPM 

Administrator melakukan proses generate npm mahasiswa yang nantinya akan 

didapatkan token KKN yang akan diberikan pada mahasiswa agar dapat 

melakukan proses pendaftaran sebagai peserta KKN. Desain laman generate npm 

disajikan pada Gambar 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Laman generate NPM 
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3. Laman pilih lokasi 

Administrator melakukan proses pilih lokasi yang nantinya akan dijadikan lokasi 

KKN yang ditetapkan. Administrator memilih lokasi-lokasi mana saja yang akan 

dijadikan tempat KKN. Desain laman pilih lokasi disajikan pada Gambar 14. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Laman pilih lokasi 

4. Laman input tema 

Administrator melakukan proses input tema dengan menginputkan tema-tema 

yang akan ditetapkan sebagai tema KKN per-kabupaten. Desain laman pilih tema 

disajikan pada Gambar 15. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Laman input tema 
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5. Laman Generate kelompok 

Administrator melakukan proses generate kelompok dengan memilih menu 

generate kelompok yang selanjutnya akan menampilkan langsung daftar 

kelompok yang telah digenerate. Hasil acak terdapat dua pilihan konfirmasi yaitu 

acak lagi dan simpan. Desain laman acak kelompok disajikan pada Gambar 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Laman generate kelompok 


