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BAB 3  

METODE PENELITIAN 

3.1. Perangkat yang digunakan 

 Pada tahapan ini, penulis menggunakan beberapa Perangkat Keras 

maupun Perangkat Lunak atau Software. Beberapa macam dari perangkat tersebut 

dipilih karena sudah sesuai dengan kebutuhan penelitian dari alat pelontar yang 

akan digunakan. 

3.1.1. Perangkat Keras 

 Jenis-jenis perangkat keras yang digunakan untuk alat pelontar bola tenis 

meja yaitu berbagai macam, seperti : 

• NodeMcu Esp8266 

• L298N Dual H-Bridge 

• DC Motor 1 

• DC Motor 2 

• Relay 12V in to 5V out 

• Power 12V 

• Servo motor 1 

• Servo motor 2 

• Smartphone Android 

• Blynk 

3.1.2. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan sebagai berikut : 

• Software ArduinoIDE, untuk memprogram NodeMcu Esp82666 

• Aplikasi Blynk , untuk membuat tombol pengendali alat di Android yang 

nantinya akan di koneksikan melalui jaringan Wifi 

3.2. Objek Penelitian 

Objek Penelitian adalah untuk mengimplementasikan aplikasi blynk agar 

bisa digunakan untuk mengkontrol alat pelontar bola tenis meja yang nantinya alat 

tersebut bisa dikendalikan dari jarak jauh. 
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3.3. Desain Penelitian 

 Desain penelitian dibuat berdasarkan kebutuhan alat yang akan dibuat 

oleh penulis. Dalam pembuatan desain penelitian ini, Penulis menggunakan 

metode Trial and Error sehingga nantinya menemukan desain yang sesuai dengan 

kebutuhan alat dan pengguna. 

3.3.1. Flow Chart Diagram 

Dalam sistem ini, user melakukan input dari aplikasi blynk dengan fitur yang 

sudah disediakan. Data yang di-input-kan berupa start, pengatur kecepatan, dan 

arah bola lalu dikirim kemikrokontroler melalui Wifi. Data yang dikirim dari 

blynk akan diterima oleh NodeMcu Esp8266 

 

Gambar 3.3.1 Flowchart Diagram 
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3.3.2. Block Diagram 

 Pada bagian ini dijelaskan bahwa, Alat ini memerlukan Power Supply 

agar alat tersebut bisa menyala, lalu selanjutnya akan terhubung melalui Blynk 

melalui konektivitas WIFI. Blynk akan melakukan control pada NodeMcu yang 

dimana data yang diterima akan diproses kemudian diteruskan ke Motor Servo, 

kemudian Motor Servo akan menggerakan alat pelontar bola tersebut. 

 

Gambar 3.3.2 Block Diagram 

 

3.3.3. Mockup Aplikasi 

 Berikut adalah contoh mockup aplikasi Blynk pengendali alat pelontar 

bola pingpong yang akan dibuat, dimana terdapat beberapa perintah seperti : 

• Pengatur kecepatan Pelan, Sedang, dan juga Cepat 

• Pengatur arah bola dengan menggerakan arah lemparan melalui perintah 

Horizontal dan Vertical movement 

• Pengatur kecepatan Motor DC 

 Selanjutnya untuk menyambungkan alat pelontar dengan Blynk, 

dibutuhkan koneksi wifi yang terhubung dengan internet. Nantinya Blynk akan 

mengirimkan notifikasi Connected seperti contoh Pingpong Connected pada 

aplikasi Blynk yang dapat dilihat di layar smartphone. 

 Setelah terhubung, selanjutnya pengguna mencoba alat tersebut apakah 

berfungsi dengan baik ataupun tidak, jika koneksi Blynk dengan Nodemcu 

terputus maka akan terdapat notifikasi Pingpong Disconnected dan alat pelontar 

tidak dapat digunakan bila dalam kondisi koneksi terputus. 
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Gambar 3.3.3. Mockup Aplikasi 

 

3.3.4. Desain Rancangan 

 Berikut adalah desain rancangan alat pelontar yang akan dibuat, alat-alat 

yang digunakan sangat mudah ditemukan di manapun. Terdapat penjelasan 

mengenai fungsi seperti motor servo yang digunakan untuk menggerakan arah 

lontaran menjadi vertical maupun horizontal, dan juga motor dc yang digunakan 

untuk melontaran bola sesuai jenis serve yang sudah dipilih pengguna. 

 Pada Gambar 3.3.4 dijelaskan fungsi dan penempatan dari masing-masing 

alat yang digunakan seperti untuk Horizontal movement yaitu menggunakan servo 

yang ditempatkan pada bagian bawah alat pelontar yang bertujuan untuk 

mengarahkan arah lontara ke kanan ataupun ke kiri dengan bantuan besi laher. 

 Selanjutnya terdapat penjelasan mengenai penempatan servo Vertical 

yang ditempatkan pada sebuah besi yang langsung terhubung dengan pipa 

pelontar bola tenis meja, selain itu terdapat servo pushing ball dan drill ball yang 

berfungsi untuk mengatur jatuhnya bola ke lubang pipa yang terhubung dengan 

Motor DC yang dimana sebagai media pelontar bola dimana Motor DC tersebut 

tersambung dengan dua buah ban yang masing-masing berfungsi sebagai 

Backspin dan Topspin alat pelontar. 
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Gambar 3.3.4. Desain Rancangan 

 

3.3.5. Skenario Pengujian 

 Terdapat scenario jenis pengujian untuk alat yang akan dibuat seperti, 

Servo apakah bisa mengendalikan alat entah itu vertical maupun horizontal, selain 

itu juga apakah mampu menahan beban berat lantaran servo vertical harus 

menopang sebuah besi panjang yang dimana digunakan sebagai leher dari alat 

tersebut. Lalu ada pengujian kedua buah Motor DC yang nanti nya akan 

digunakan sebagai media pelontar bola. Jenis pengujian ini dilakukan secara 

berulang kali hingga menemukan hasil yang diinginkan. 

 Nantinya bila mendekati atau sudah sesuai dengan apa yang diharapkan 

alat pelontar pastinya sudah siap digunakan untuk berlatih secara mandiri maupun 

secara berkelompok sesuai dengan kemauan pengguna alat pelontar bola tenis 

meja tersebut. 

 Jenis pengujian yang dilakukan secara berulang tujuannya adalah 

mencoba daya tahan dari servo yang digunakan. Selain itu mengukur persentase 

kepresisian dari servo tersebut. Bila semua pengujian sudah dilakukan, maka akan 

coba di implementasikan ke dalam sebuah lapangan tenis meja. 

 Jenis Penulis juga akan melakukan uji lontaran pada motor dc yang 

digunakan, jika memang semua sudah sesuai maka alat akan siap digunakan untuk 

berlatih atlit senior maupun junior. 
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Tabel 3.3.5. Skenario Pengujian 

Jenis Pengujian Hasil yang diharapkan 

Top Spin Motor DC berjalan sesuai kecepatan yang 

sudah diatur 

Back Spin Motor DC berjalan sesuai kecepatan yang 

sudah diatur 

Vertical Movement Motor servo menggerakan alat pelontar ke 

atas maupun kebawah 

Horizontal Movement Motor servo menggerakan alat pelontar ke 

kenan ataupun ke kiri 

 

 

 

 

 

 

 

 


