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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Berfikir

Pada pembuatan Plugin Penjadwalan Seminar pada Jurusan Ilmu

Komputer Universitas Lampung Berbasis Wordpress dibutuhkan beberapa

tahapan yang harus dilalui untuk dapat menghasilkan sistem informasi yang

berguna bagi seluruh mahasiswa, dosen, dan staff administrasi Jurusan Ilmu

Komputer.

Gambar 3.1 Kerangka Berfikir
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Beberapa tahapan tersebut antara lain seperti awalnya memilih tempat

penelitian untuk meneliti proses alur jadwal seminar dan penyebarannya, lalu

melakukan pengumpulan data dengan observasi, studi pustaka dan

wawancara, dan yang paling penting adalah membangun plugin yang akan

terintegrasi dengan web yang sudah ada saat ini(http://www.ilkom.unila.ac.id)

dengan konten yang melengkapi web yang ada saat ini. Kemudian dengan

merumuskan masalah dan ruang lingkup untuk menentukan konsep dan

hipotesis penelitian. Yang terakhir menentukan pengembangan sistem dan

Implementasinya.

3.2 Metodologi Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini diperlukan data dan informasi terkait

yang nantinya digunakan sebagai bahan rujukan untuk pengembangan sistem

yang ada serta mendukung keabsahan pembahasan pada laporan penelitian.

Adapun metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Studi Pustaka, Studi Lapangan yang terdiri dari observasi dan

wawancara, Studi Literatur.

3.2.1 Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan mempelajari teori-teori terkait dan

hasil penelitian sebelumnya yang mendukung pemecahan masalah bagi
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penelitian yang terdiri dari 3 buku teks dan 2 literatur dari jurnal terkait.

Daftar buku dan jurnal yang digunakan sebagai bahan studi penelitian ini

dapat dilihat pada halaman daftar pustaka dari laporan penelitian ini.

3.2.2 Studi Lapangan

3.2.2.1 Observasi

Observasi dilakukan langsung ke Jurusan Ilmu Komputer

Universitas Lampung (UNILA). Tujuan dilakukannya observasi guna

mengetahui bagaimana jalannya sistem jadwal seminar dan

mengetahui masalah-masalah apa saja yang timbul pada sistem yang

berjalan saat ini di Jurusan Ilmu Komputer. Kemudian dari masalah-

masalah yang telah didapat bisa dianalisis sistem seperti apa yang

akan dikembangkan guna membantu proses pembuatan jadwal

seminar tugas akhir dan skripsi pada Jurusan Ilmu Komputer. Dari

hasil pengamatan, diketahui bahwa dalam pembuatan jadwal seminar

dan pengumumannya masih menggunakan manual dengan white

board yang menjadi alat bantu. Sementara, pengorganisasian jadwal

masih bergantung pada kapasitas tertulis para mahasiswa dan

administrasi.
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3.2.2.2 Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak terkait

dalam pembuatan penjadwalan seminar yaitu sdr Nur Kholis selaku

staff jurusan Ilmu Komputer, Khoirul Huda sebagai mahasiswa Ilmu

Komputer, dan Bu Anita sebagai staff administrasi jurusan Ilmu

Komputer.

Beberapa masalah yang ada di sistem berjalan dapat disimpulkan

dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang tersebut di atas,

sebagai berikut :

a. Selama ini penjadwalan seminar masih dilakukan secara

manual yaitu menulis nama mahasiswa dan waktu pelaksanaan

seminar di whiteboard yang ada di Jurusan Ilmu Komputer.

b. Jadwal seminar yang masih timpang tindih dengan

pelaksanaan jadwal seminar mahasiswa lain.

c. Tidak adanya fasilitas pengingat untuk Dosen dan mahasiswa

tentang adanya pelaksanaan seminar.

d. Penyebaran informasi jadwal seminar kurang optimal.

Guna menyelesaikan masalah di atas, diajukan rancangan

pengembangan sistem, sehingga sistem tersebut tepat guna. Berikut
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kesimpulan hasil wawancara tentang pembuatan sistem informasi

jadwal seminar yang diinginkan :

a. Plugin diharapkan mampu mempermudah penjadwalan

seminar di Jurusan Ilmu Komputer.

b. Plugin diharapkan menjadi pengingat bagi dosen terkait

pelaksanaan seminar.

c. Plugin diharapkan dapat lebih baik untuk penyebaran

informasi jadwal seminar.

d. Web yang sudah ada saat ini sudah baik, jadi tidak perlu terlalu

banyak membuat sisem yang berbasis web, sehingga

dibutuhkan alternatif lain berupa plugin yang akan melengkapi

web itu(http://www.ilkom.unila.ac.id) yaitu dengan plugin

yang akan menambah fungsi sebagai sistem informasi jadwal

pelaksanaan seminar.

3.2.3 Studi Literatur Sejenis

Pada tahapan ini penulis membandingkan penelitian sebelumnya

untuk membuat usulan sistem lebih baik. Sebagai referensi literatur

sejenis atau penelitian sebelumnya ada di BAB II.
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3.3 Metode Pengembangan Sistem

Plugin jadwal seminar di Jurusan Ilmu Komputer yang nantinya akan

memudahkan dalam proses penjadwalan dan pelaksanaan seminar. Di dalam

plugin jadwal seminar ini disediakan pula fasilitas pengingat yang mampu

memudahkan dosen untuk mengetahui pelaksanaan seminar. sehingga dengan

adanya fasilitas pengingat(reminder) untuk dosen dan mahasiswa terkait

pelaksaan seminar berupa email yang berisi info jadwal  peksanaan seminar,

maka pelaksanaan seminar tidak terganggu atau bahkan dibatalkan.

Tahapan Design (perancangan), pada tahap ini dilakukan membuat desain

pemrograman dari data-data yang telah didapatkan dan dimodelkan dalam

arsitektur aplikasi Penjadwalan.

Dalam aktifitas Pemrograman, pembuatan sistem menggunakan software

pendukung seperti WAMP versi 2.2 yang mencakup: Apache versi 2.2.4 untuk

web server, PHP versi 5.2.2 untuk bahasa pemrograman dan MySQL versi

5.0.41 untuk database-nya. Selain itu, menggunakan Notepad++ dan Adobe

Dreamweaver CS6 sebagai software editor dan Adobe Photoshop CS6 untuk

mengolah gambar.

Tahapan Implementasi dan Pengujian, Aktifitas Pemrograman selesai

maka sistem dilakukan pengujian pada setiap program untuk memastikan

bahwa program yang telah dibuat apakah bebas dari kesalahan (bug),
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walaupun tidak menutup kemungkinan masih terjadi sedikit bug atau tidak

100% bebas dari bug, namun pengujian ini setidaknya bisa meminimalisasi

kesalahan yang akan terjadi. Pada tahap ini, menggunakan metode pengujian

unit dengan pendekatan black-box testing.

3.4 Perancangan Sistem

Perancangan sistem plugin merupakan tahapan yang menggambarkan rancang

bangun sistem yang dibuat. Perancangan sistem ini terdiri dari perancangan

Interface, Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Class Diagram.

3.4.1 Use Case Diagram

Use-case diagram adalah gambaran graphical dari beberapa atau semua

aktor, dan interaksi diantara komponen-komponen tersebut yang

memperkenalkan suatu sistem yang dibangun. Permodelan Use Case pada

Plugin Sistem Informasi Jadwal Seminar dapat dilihat pada Gambar 3.2 – 3.4
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Gambar 3.2 Proses Install Wordpress ke localhost

Gambar 3.3 Mengaktifkan plugin yang di upload

ke wordpress offline di localhost
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Gambar 3.4 Use Case Diagram sistem

3.4.2 Perancangan Activity Diagram

Proses perancangan yang selanjutanya adalah activity diagram dari plugin

jadwal seminar Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung.

Activity diagram menggambarkan aliran aktivitas dalam sistem yang sedang

dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal yang mungkin terjadi dan

bagaimana diakhiri.

1. Activity Diagram installasi wordpress ke localhost menggambarkan

proses untuk memasukkan sistem wordpress ke dalam localhost.
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Inilah perbedaan membuat plugin dengan web dinamis adalah harus

memasukkan sistem wordpress dahulu ke dalam localhost. Activity

Diagram proses ini dapat dilihat pada gambar 3.5

Gambar 3.5 Activity Diagram proses install ke localhost
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2. Activity Diagram aktivasi plugin seminar menggambarkan bagaimana

proses upload plugin dan mengaktifkannya. Activity Diagram aktivasi

plugin dapat dilihat pada Gambar 3.6

Gambar 3.6 Proses mengaktifkan plugin seminar

3. Activity Diagram Login menggambarkan aliran aktivitas pada proses

login. Pada proses login admin dapat menginputkan username dan

password. Setelah proses selesai, sistem menampilkan menu utama.

Activity Diagram Login disajikan pada Gambar 3.7
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Gambar 3.7 Activity Diagram Login plugin

4. Activity Diagram Menambah Data Seminar menggambarkan Activity

Diagram menambah data pada plugin jadwal seminar Jurusan Ilmu

Komputer. Activity Diagram menambah data seminar disajikan pada

Gambar 3.8
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Gambar 3.8 Activity Diagram mendaftar seminar

5. Activity Diagram Mengubah Data Seminar menggambarkan

mengubah data seminar pada plugin jadwal seminar Jurusan Ilmu

Komputer. Activity Diagram mengubah data seminar disajikan pada

Gambar 3.9

Gambar 3.9 Activity Diagram mengubah data seminar
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6. Activity Diagram Menghapus Data Dosen menggambarkan Activity

Diagram menghapus data seminar pada plugin jadwal seminar

Jurusan Ilmu Komputer. Activity Diagram menghapus data seminar

disajikan pada Gambar 3.10

Gambar 3.10 Activity Diagram menghapus data seminar

3.4.3 Perancangan Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar obyek didalam dan sekitar

sistem.

1. Sequence Diagram Login menggambarkan Sequence Diagram Login

pada plugin jadwal seminar Jurusan Ilmu Komputer. Admin



44

mememasukkan username dan password. Setelah diproses login

selesai, database mengecek login yang dimasukkan benar atau salah,

jika benar sistem menampilkan menu utama. Sequence Diagram login

disajikan pada Gambar 3.11

Gambar 3.11 Sequence Diagram Login plugin

2. Sequence Diagram Tambah Data Seminar pada plugin jadwal seminar

Jurusan Ilmu Komputer. Sequence Diagram menambah data seminar

disajikan pada Gambar 3.12

Gambar 3.12 Sequence Diagram tambah data seminar
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3. Sequence Diagram Mengubah Data Seminar pada plugin jadwal

seminar Jurusan Ilmu Komputer. Sequence Diagram mengubah data

seminar disajikan pada Gambar 3.13

Gambar 3.13 Sequence Diagram ubah data seminar

4. Sequence Diagram Menghapus Data Seminar pada plugin jadwal

seminar Jurusan Ilmu Komputer. Sequence Diagram menghapus data

seminar disajikan pada Gambar 3.14

Gambar 3.14 Sequence Diagram hapus data seminar
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3.4.4 Perancangan Class Diagram

Proses perancangan yang selanjutanya adalah class diagram dari plugin

jadwal seminar Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung.

Class diagram merupakan himpunan dari objek-objek yang sejenis.

Sebuah objek memiliki keadaan sesaat (state) dan perilaku (behavior). Class

diagram plugin dapat dilihat pada Gambar 3.15

Gambar 3.15 Class Diagram plugin jadwal seminar

3.4.5 Rancangan Interface (Tampilan Sistem)

a. Menu Utama (Home)

Pada halaman ini akan ditampilkan menu utama pada sistem jadwal

seminar yang ada pada web Jurusan Ilmu Komputer. Menu utama

ditunjukkan pada Gambar 3.16
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Gambar 3.16 Menu Utama

b. Menu Lihat Data

Dibawah ini adalah tampilan untuk menu melihat data pelaksanaan

seminar. Dapat dilihat pada Gambar 3.17 berikut ini

Gambar 3.17 Lihat Data Seminar

c. Menu Input Data Seminar Baru

Berikut ini adalah interface menu input data pelaksanaan seminar baru

pada sistem. Dapat dilihat pada Gambar 3.18 berikut ini
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Gambar 3.18 Form Input Jadwal Seminar

d. Menu Login

Berikut ini adalah tampilan dari menu login untuk admin. Admin

berfungsi untuk mengelola jadwal pelaksanaan seminar. Gambar untuk

menu login admin dapat dilihat pada Gambar 3.19 berikut ini

Gambar 3.19 Menu Login admin

e. Email pengingat (reminder) jadwal pelaksanaan seminar

Sistem otomatis mengirimkan email sebagai pengingat kepada

mahasiswa yang melaksanakan seminar dan dosen yang bersangkutan
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dengan pelaksanaan seminar. Contoh tampilan email yang diterima dapat

dilihat pada Gambar 3.20 berikut ini

Gambar 3.20 Email pengingat jadwal pelaksanaan seminar

3.5 Rancangan Pengujian Sistem

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibangun

dengan menggunakan metode black box testing yaitu equivalence partitioning.

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 diasumsikan bahwa masukan yang sama

menghasilkan respon yang sama pula.
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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. Rancangan

daftar pengujian ditunjukkan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Rancangan Pengujian

No. Kelas Uji
Daftar

Pengujian
Skenario
Pengujian

Hasil Yang
Diharapkan

1 Install
Wordpress

Menginstall
wordpress offline
ke dalam
localhost

Melakukan
pengujian pada
wamp server

Berhasil
diinstall ke
dalam localhost

Melakukan
pengujian pada
xampp server

Berhasil
diinstall ke
dalam localhost

2 Konfigurasi
pada
databse
MySQL

Konfigurasi
wp_config

Database
MySQL ada
password

Wp_config
berhasil masuk
ke dalam
database

Database
MySQL tidak
ada password

Wp_config
berhasil masuk
ke dalam
database

Password
MySQL benar

Wp_config
berhasil masuk
ke dalam
database

Password
MySQL salah

Wp_config tidak
berhasil masuk
ke dalam
database

3 Pengujian
pada
browser

Pengujian pada
browser

Melakukan
pengujian pada
browser mozilla
firefox

Tampilan dapat
terlihat baik

Melakukan
pengujian pada
browser Internet
Explorer

Tampilan dapat
terlihat baik

Melakukan Tampilan dapat
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pengujian pada
browser google
chrome

terlihat baik

Melakukan
pengujian pada
browser k-
meleon

Tampilan tidak
dapat terlihat
baik

Melakukan
pengujian pada
browser flock

Tampilan dapat
terlihat baik

Melakukan
pengujian pada
browser
rockmelt

Tampilan dapat
terlihat baik

4 Upload/
add plugin

Pengujian add
(penambahan)
pada wordpress
yang sudah
diinstall di
localhost

upload plugin
berhasil

Menampilkan
menu pilihan
baru pada web
yang
ditempelkan

upload plugin
tidak berhasil

Tidak ada
tambahan atau
terjadi error
pada web yang
ditempelkan

Pengujian
Upload/Add pada
Server
http://www.ilkom
.unila.ac.id

upload plugin
berhasil

Menampilkan
menu pilihan
baru pada web
yang
ditempelkan

upload plugin
tidak berhasil

Tidak ada
tambahan atau
terjadi error
pada web yang
ditempelkan

5 User
Interface

Pengujian Link
“Home”

Klik menu
“Home”

Menampilkan
halaman
“Home”

Pengujian Link
“Lihat Data
Seminar”

Klik menu
“Lihat Data
Seminar”

Menampilkan
halaman “Data
Seminar”

Pengujian Link
“Mendaftar
Seminar”

Klik menu
“Pendaftaran
Seminar Baru”

Menampilkan
halaman “Form
Pendaftaran
Seminar”

Pengujian Link
“Login Admin”

Klik menu
“Login”

Menampilkan
halaman
“Login”

Pengujian Link Klik menu Menampilkan

Tabel 3.1 Rancangan Pengujian (lanjutan)
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“Input Data
Seminar Baru”
pada admin

“Input Data
Seminar Baru”

halaman “ Form
Input Data
Seminar Baru”

Pengujian Link
“Logout admin”

Klik menu
“Logout”

Menampilkan
halaman
“Login”

6 Modul
Halaman
Admin

Login Admin Input username
dan password
benar

Menampilkan
dashboard
admin

Input username
dan password
salah

Menampilkan
pesan error
yang
memberitahukan
bahwa login
yang
dimasukkan
salah dan
meminta untuk
memasukkan
username dan
password yang
benar

Hanya mengisi
salah satu antara
username atau
password

Menampilkan
pesan error
yang
memberitahukan
bahwa login
yang
dimasukkan
salah dan
meminta untuk
tidak
mengosongkan
username atau
password

Proses Input Data
Seminar Baru

Pilih Input
Pendaftaran
Seminar Baru

Menampilkan
halaman form
pendaftaran
seminar baru

Mengisi seluruh
field pada
halaman form
data seminar
baru

Menampilkan
pesan data
berhasil
disimpan

Tidak mengisi
salah satu filed
pada halaman
form seminar

Menampilkan
pesan error
bahwa data
harus diisi

Tabel 3.1 Rancangan Pengujian (lanjutan)
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baru semua
Proses ubah
jadwal atau
identitas
mahasiswa
seminar

Pilih ubah
jadwal seminar

Menampilkan
halaman form
data jadwal
seminar (waktu,
hari, tempat)
dan konfirmasi
data seminar
berhasil diubah

Pilih ubah
identitas

Menampilkan
form jadwal
seminar (nama,
NPM, email)
dan konfirmasi
identitas
berhasil diubah

Proses hapus data
seminar

Pilih data
seminar yang
ingin dihapus

Menampilkan
konfirmasi
bahwa data
berhasil dihapus

Proses Logout Pilih menu
logout

Keluar dari
halaman admin

7 Fungsi
reminder
(pengingat)

Proses
pengiriman email
sebagai
pengingat
pelaksanaan
seminar

Jadwal
pelaksanaan
seminar akan
dilaksanakan 1
hari kedepan

Sistem
mengirim email
pada dosen dan
mahasiswa yang
bersangkutan
dengan
pelaksanaan
seminar

Penerimaan
email pada
mahasiswa

Jadwal
pelaksanaan
seminar akan
dilaksanakan 1
hari kedepan

Mahasiswa yang
akan seminar
menerima email
pengingat
jadwal
pelaksanaan
seminar

Jadwal
pelaksanaan
seminar akan
dilaksanakan 1
hari kedepan

Dosen
(pembimbing I,
pembimbing II,
pembahas)
mendapatkan
email pengingat

Tabel 3.1 Rancangan Pengujian (lanjutan)


