
BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Lampung. Waktu penelitian adalah pada

Semester Ganjil 2014/2015.

3.2 Alat Yang Digunakan

Kebutuhan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (Software) yang di-

gunakan adalah sebagai berikut:

3.2.1 Hardware

Hardware yang digunakan untuk pengembangan sistem kuesioner layanan ISO

adalah sebagai berikut:

1. Asus Amd Phenom II P960 Quadcore processor.

2. RAM DDR2 2 GB.

3. HDD 250 GB.

3.2.2 Software

Software yang digunakan untuk pengembangan sistem kuesioner layanan ISO

adalah sebagai berikut:
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1. Sistem Operasi Windows 7 Ultimate.

2. Mozilla Firefox Web-Browser.

3. XAMPP 1.7.3.

4. PHP.

5. MySQL.

6. Notepad++.

3.3 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.

Tahapan penelitian yang digunakan penulis dengan memperhatikan langkah-

langkah berikut:

1. Studi pustaka

Dalam penulisan Tugas Akhir ini peneliti mengumpulkan dan mempela-

jari data yang dibutuhkan untuk penelitian dengan menggunakan literatur-

literatur seperti, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian yang

dilakukan.

2. Pengumpulan data

Dalam Penulisan Tugas Akhir ini akan dibuat sebuah pengembangan sistem

berbasis web dalam membuat sistem kuesioner layanan ISO Jurusan Ilmu

Komputer yang akan memuat data-data perihal layanan ISO dari pihak Ju-

rusan. Data-data yang ditampilkan dalam sistem kuesioner ini berupa data

pertanyaan. Data tersebut dikumpulkan dengan melakukan wawancara lang-

sung dengan pihak Jurusan Ilmu Komputer yaitu Sekretaris Jurusan.
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3. Permasalahan

Setelah mendapatkan informasi dari hasil wawancara dan pengumpulan data,

maka dapat ditemukan apa yang menjadi permasalahan dalam pengolahan

data kuesioner layanan ISO dipihak Jurusan. Permasalahan tersebut adalah

pengolahan data yang masih dilakukan secara semi manual sehingga masih

banyak terjadi kekeliruan dalam penghitungan data dan membutuhkan waktu

yang relatif lama dalam pendataan. Berdasarkan dari masalah tersebut, dibu-

tuhkan suatu sistem informasi yang mendukung untuk membantu Sekretaris

Jurusan Ilmu Komputer dalam pengolahan data layanan ISO.

4. Pengembangan sistem

Pada tahap ini peneliti menggunakan metode Waterfall yang merupakan

metode yang melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari

level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing,

dan maintenance.

5. Pengujian sistem

Pada tahapan ini pengujian terhadap sistem yang real dibangun dengan

metode Black Box Testing yaitu Equivalence Partitioning. Dengan meng-

gunakan metode Equivalence Partitioning akan dilakukan pengujian dengan

membagi domain masukan dari suatu program ke dalam kelas-kelas data, di

mana test case dapat diturunkan.

6. Implementasi sistem

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dari penelitian ini. Setelah melakukan

pengujian terhadap sistem yang dibuat, maka sistem dapat diimplementasikan

ke dalam proses pengolahan data kuesioner layanan ISO.
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3.3.1 Perancangan Sistem

Perancangan sistem kuesioner layanan ISO Jurusan Ilmu Komputer ini dirancang

dengan menggunakan VISIO. Dalam sistem yang akan dibangun menggunakan be-

berapa diagram, yaitu: Use Case Diagram, Data Flow Diagram (DFD), dan Entity

Relationship Diagram (ERD), dan rancangan tampilan sistem.

a. Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan apa yang dapat dilakukan aktor terhadap

sistem. Use case diagram dari sistem yang akan dibangun dapat dilihat pada

Gambar 3.1 berikut:

Gambar 3.1: Use Case Diagram Sistem Pengolahan Kuesioner Layanan ISO Jurusan Ilmu Kom-

puter.
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b. Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-

notasi untuk menggambarkan alur dari sistem, yang penggunaannya sangat

membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur dan jelas. DFD

merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan proses kerja

suatu sistem. DFD terdiri dari DFD level 0 hingga level yang dibutuhkan.

Berikut DFD level 0 dan DFD level 1 dari sistem pengolahan kuesioner

layanan ISO dapat dilihat pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3.

1. DFD level 0

DFD level 0 dari pembangunan sistem ini ditunjukkan pada Gambar 3.2

berikut.

Gambar 3.2: DFD level 0 Sistem Pengolahan Kuesioner Layanan ISO Jurusan Ilmu Komputer.

Pada Gambar 3.2 dapat dijelaskan bahwa administrator memiliki hak

akses penuh dalam sistem yang akan dibangun. Administrator da-

pat mengelola kuesioner, memanajemen data user, data group, data

pertanyaan, dan dapat mengedit identitas pribadi. Mahasiswa dapat

mengedit identitas pribadi, melihat form kuesioner, mengisi kuesioner

yang sudah diakifkan administrator.
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2. DFD level 1

DFD level 1 dari penmbangunan sistem ini ditunjukkan pada Gambar

3.3 berikut.

Gambar 3.3: DFD level 1 Sistem Pengolahan Kuesioner Layanan ISO Jurusan Ilmu Komputer.

Pada Gambar 3.3 dapat dijelaskan bahwa administrator bisa melakukan

pengolahan data, seperti melakukan manajemen user yang ada dalam

tabel user, manajemen group ada dalam tabel group kuis, manajemen

pertanyaan yang ada dalam tabel isi kuis, dan melihat hasil kuesioner.



24

c. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan suatu diagram yang menje-

laskan hubungan antar data dalam basis data. Diagram ini disusun oleh tiga

komponen pembentuk utama yaitu Entitas, Atribut, dan Relasi. ERD dari

pembangunan sistem ini ditunjukkan pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4: ERD Sistem Pengolahan Kuesioner Layanan ISO Jurusan Ilmu Komputer.

d. Rancangan Interface (Tampilan Sistem)

Berikut ini ada beberapa rancangan interface dari sistem pengolahan kue-

sioner layanan ISO Jurusan Ilmu Komputer yang akan dibuat peneliti.

1. Rancangan interface halaman login yang pertama kali muncul saat

pengguna akan membuka sistem. Rancangan interface halaman login

sistem ini ditunjukkan pada Gambar 3.5.
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Gambar 3.5: Desain Interface Halaman Login Sistem Pengolahan Kuesioner Layanan ISO Jurusan

Ilmu Komputer.

2. Rancangan interface halaman utama administrator atau home yang per-

tama kali muncul saat administrator masuk ke sistem setelah melakukan

login. Rancangan interface halaman utama administrator atau home

dalam sistem ini ditunjukkan pada Gambar 3.6.

Gambar 3.6: Desain Interface Halaman Utama Administrator Sistem Pengolahan Kuesioner

Layanan ISO Jurusan Ilmu Komputer.

3. Rancangan interface halaman kuesioner, merupakan halaman yang per-

tama kali muncul saat user masuk ke sistem setelah melakukan login.

Rancangan interface halaman kuesioner dalam sistem ini ditunjukkan

pada Gambar 3.7.
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Gambar 3.7: Desain Interface Halaman Kuesioner Sistem Pengolahan Kuesioner Layanan ISO

Jurusan Ilmu Komputer.

e. Pengujian sistem

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibangun

dengan menggunakan metode Black Box Testing yaitu Equivalence Partition-

ing. Metode Equivalence Partitioning adalah metode Black Box Testing yang

membagi domain masukan dari suatu program ke dalam kelas-kelas data,

dimana test cases dapat diturunkan. Equivalence Partitioning berdasarkan

pada premis masukan dan keluaran dari suatu komponen yang dipartisi ke

dalam kelas-kelas, menurut spesifikasi dari komponen tersebut, yang akan

diperlakukan sama (ekuivalen) oleh komponen tersebut. Dapat juga diasum-

sikan bahwa masukan yang sama akan menghasilkan respon yang sama pula.

Alasan menggunakan metode Equivalence Partitioning pada pembangunan

sistem ini adalah karena metode ini mencari kesalahan pada fungsi yang salah

atau hilang, kesalahan pada interface dan kesalahan pada struktur data atau

akses database sehingga dapat mengurangi masalah terhadap nilai masukan.
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Rancangan daftar pengujian sebagai berikut:

Tabel 3.1: Tabel Rencana Pengujian.
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f. Implementasi sistem

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari penelitian ini. Setelah

melakukan pengujian terhadap sistem, maka sistem dapat diimplementasikan

kedalam proses pengolahan kuesioner layanan ISO Jurusan Ilmu Komputer.

Data yang sudah didapat perlu diunggah ke server karena sistem ini hanya

digunakan untuk kepentingan Jurusan Ilmu Komputer.
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