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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah tahapan atau gambaran yang akan dilakukan 

dalam melakukan penelitian, untuk memudahkan peneliti dalam melakukan 

peneltian, dibutuhkan desain penelitian. 

Berikut adalah tahapan penelitian yang dilakukan: 

1. Menentukan kebutuhan data yang digunakan. 

Data mengenai sistem ujian, remote desktop, serta hal-hal yang dapat 

mereduksi kecurangan dalam ujian online. 

2. Mengumpulkan data yang dibutuhkan, data yang sudah ditentukan 

diatas selanjutnya dikumpulkan untuk diproses 

3. Mempersiapkan alat dan bahan penelitian 

Alat disini adalah perangkat yang akan digunakan untuk membuat 

sebuah web, sedangkan bahan adalah data-data yang telah 

dikumpulkan, untuk selanjutnya diolah ke dalam program. Alat dan 

bahan ini akan dibahas pada bab berikutnya. 

Setelah tiga proses dijalankan, diperoleh data penelitian dengan 3 

cara, Eksplorasi, Studi Literatur, dan Observasi. Kemudian data penelitian 

dikembangkan melalui pengembangan perangkat lunak, dengan 

menggunakan metode Sekuensial linier, yaitu terdapat komponen utama: 
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Analysis, Design, Code, Test , untuk selanjutnya diimplementasikan menjadi 

sebuah sistem ujian. Berikut adalah desain penelitian yang dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

 

 

 

 

1. Menentukan kebutuhan data yang digunakan 
2. Mengumpulkan data yang dibutuhkan 
3. Mempersiapkan alat dan bahan penelitian. 

Model Proses Sekuensial Linear: 
1. Analysis 
2. Design 
3. Code 
4. Test 
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3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Proses Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, data dan informasi yang akurat dikumpulkan agar 

dapat menunjang proses penelitian. Berikut ini merupakan metode 

pengumpulan data yaitu: 

a. Eksplorasi dan Studi Literatur 

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, 

jurnal, browsing internet dan bacaan-bacaan yang ada 

kaitannya dengan topik baik berupa textbook atau paper. 

b. Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dan 

peninjauan langsung terhadap permasalahan yang diambil 

3.2.2 Model Proses 

Model proses yang digunakan dalam pembangunan sistem ini 

adalah model sekuensial linier. Sekuensial linier mengusulkan sebuah 

pendekatan kepada pengembangan perangkat lunak yang sistematik 

dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada 

seluruh analis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan 

(Sabriansyah, 2010). Model sekuensial linear melingkupi aktivitas 

sebagai berikut : 
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Gambar 3.2 Model Sekuensial Linear 

a. System / Information Engineering 

Merupakan bagian dari sistem yang terbesar dalam pengerjaan suatu 

proyek, dimulai dengan menetapkan berbagai kebutuhan dari semua 

elemen yang diperlukan sistem dan mengalokasikannya kedalam 

pembentukan perangkat lunak. 

b. Analisis 

Merupakan tahap menganalisis hal-hal yang diperlukan dalam 

pelaksanaan proyek pembuatan perangkat lunak. 

c. Design 

Desain perangkat lunak secara aktual merupakan beberapa langkah 

proses yang berfokus pada empat buah atribut berbeda dari program, 

yakni struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi 

antarmuka, dan detail prosedural (algoritma). 

d. Coding 

Hasil desain harus ditranslasikan ke dalam bentuk yang bisa 

dimengerti oleh mesin. Jika desain dilakukan dalam cara yang detail, 

pembuatan kode dapat dikerjakan secara mekanistik. 
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e. Testing 

Setelah kode dibuat, pengujian/testing program mulai dilaksanakan. 

Proses testing sendiri difokuskan pada logika internal dari perangkat 

lunak, memastikan bahwa semua statement telah diuji, dan pada 

eksternal fungsional; test tingkah laku untuk error yang tidak 

tertangani dan memastikan bahwa pendefinisian masukan akan 

memberikan hasil yang aktual yang sesuai dengan hasil yang 

dibutuhkan 

f. Maintenance 

Akomodasi perubahan dalam lingkungan external atau klien 

membutuhkan perkembangan fungsional. 

3.3 Alat dan Bahan 

Pada penelitian ini digunakan alat penelitian berupa perangkat keras 

dan perangkat lunak sebagai berikut: 

3.3.1 Perangkat Keras 

a.  Perangkat keras Minimum 

a. Processor Intel Pentium 4  1.50 GHz 

b. RAM 512 MB 

c. Harddisk kosong 10 GB 

d. Monitor beresolusi  

e. Mouse dan keyboard 

f. LAN Card 
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b. Perangkat keras Penelitian 

a. Processor Intel DualCore 2.20 GHz 

b. RAM 2 GB 

c. Harddisk kosong 120 GB 

d. Monitor beresolusi  

e. Mouse dan keyboard 

f. LAN Card/ Wireless Card 

3.3.2 Perangkat lunak 

a. CommandPrompt (CMD) 

Command prompt adalah Disk Operation System atau DOS sistem 

operasi  Window. Program ini menjalankan file berkestensi *.bat. 

Script yang dijalankan pada file .bat  merupakan perintah internal 

yang berjalan dilingkungan DOS atau cmd.exe. kemampuan file batch 

cukup powerfull, dimana file batch ini sanggup memanggil program 

lain, menghapus, mengcopy, mengedit suatu file, bahkan sanggup 

menulis ke registry. CMD ini digunakan untuk installer dan 

konfirgurasi remote desktop baik sisi client atau server. 

b. DreamWeaver 8 

Macromedia Dreamweaver 8 adalah HTML editor profesional yang 

berfungsi mendesain, melakukan coding dan mengembangkan website 

yang paling terkenal di dunia web. Fungsi coding dreamweaver tidak 

hanya mendukung coding HTML, tetapi juga CSS (cascading style 

sheet),  javascript, coldfusion, ASP(active server page), JSP 

(javaserver Pages) dan dreamweaver juga memungkinkan 
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membangun website dengan server berbahasa CFML (Cold Fusion 

markup language), ASP.net, JSP dan PHP(Personal Home Page). 

Pada penelitian ini DreamWeaver digunakan untuk membuat sistem 

ujian berbasis WEB menggunakan PHP untuk server side, HTML dan 

Javascript untuk client side, dan CSS untuk desain antarmuka. 

c. MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data 

SQL (database management system) atau DBMS yang multithread 

dan multi-user. MySQL digunakan untuk pengoperasian database, 

terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang 

memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara 

otomatis. 

d. DualServer 

DualServer merupakan aplikasi opensource yang mana dapat 

membuat sistem operasi non server (windows xp, vista, seven) dapat 

menjadi server. Cara kerjanya adalah memberikan settingan DHCP 

melalui jaringan  AdHoc sehingga client dapat terkoneksi dengan 

mudah tanpa perlu settingan IP terlebih dahulu, layaknya  AccesPoint. 

e. iTalc remote desktop 

iTalc adalah remote desktop opensource yang sudah dipakai oleh 

banyak negara untuk implementasi Classroom Management. iTalc 

dalam penelitian ini akan berperan sebagi pengawas/pemantau ujian 

bagi penguji. 
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f. Mozilla firefox 

Mozilla Firefox merupakan browser andal yang sudah dipakai jutaan 

orang didunia. Selain aplikasi ini opensource, browser ini dikenal 

lebih stabil dan reliable dalam request data. Dalam penelitian ini 

firefox digunakan untuk menjalankan sistem ujian online yang 

berbasis web. 

g. Winrar 

WinRAR adalah perangkat lunak pengarsipan. perangkat lunak 

ini dapat mengurangi ukuran data seperti dalam lampiran email, 

dekompresi RAR, ZIP dan file lainnya yang  di download dari 

Internet, dan juga  membuat arsip baru dalam format RAR dan ZIP. 

selain itu winrar juga mempunyai fitur SelF eXtracting(SFX) yang 

dapat membuat installer sederhana. 

Bahan penelitian yang digunakan adalah paper, textbook, dan 

dokumentasi lainnya yang didapat dari World Wide Web. 


