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BAB 3  

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

3.1 Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian terdiri dari : 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

 Laptop Lenovo B490, 32bit, Core i-3 

 Arduino Uno (ATmega328) 

 Modul Sensor Suara (KY-037) 

 Modul Wi-Fi (ESP8266) 

 Vivo 1724 

2. Perangkat Lunak (Software) 

 Arduino Software (IDE) 

 Database 

 Code Editor 

 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah suara dari objek penelitian yaitu Lovebirds. Jumlah objek penelitian 

sendiri adalah 10 burung. Setiap burung akan ditempatkan pada sangkar yang kemudian alat akan 

ditempelkan di dalam sangkar.  

3.3 Tahapan Penelitian 

Pada tahap penelitian terdapat alur yang di bagi menjadi 3 tahapan yaitu persiapan, implementasi, 

dan evaluasi. Tahap pertama yang ingin dilakukan penulis adalah mengumpulkan data dengan 

melakukan studi literatur bertujuan untuk mengeksplorasi pengetahuan, teori, dan fakta yang 

mendasari penelitian. Tahap kedua adalah tahap pengembangan sistem atau implementasi sistem, 

dan tahap terakhir adalah evaluasi hasil untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu sistem yang 

dibangun. Berikut Tahapan alur penelitian dijelaskan pada gambar 3.1 

 

 
 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 

 

Penjelasan dari tahapan alur penelitian diatas : 

1. Tahapan penelitian terbagi menjadi 3 tahap, dimulai dari persiapan, tahap pelaksanaan berakhir 
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pada tahap evaluasi. 

2. Tahap pertama yaitu persiapan, dimulai dengan studi literatur, pembelian bahan dan alat serta 

menyiapkan objek penelitian (burung Lovebirds). 

3. Tahap pelaksanaan akan berisi kegitan mengenai pembuatan skema, merangkai alat dan bahan, 

pembuatan database, pembuatan script serta rancangan user interface. 

4. Terakhir, tahap evaluasi akan berisi mengenai analisis mengenai pengujian alat dan kesimpulan 

terkait alat yang dibuat. 

 

3.4. Blok Diagram 

Blok diagram untuk merancang sistem, gambar blok diagram bisa dilihat pada gambar berikut : 

 

 
Gambar 3.2 Blok Diagram 

 

Fungsi masing-masing blok dalam gambar di atas adalah sebagai berikut: 

 Blok wireless mempunyai fungsi untuk meneruskan data yang sebelumnya berhasil ditangkap 

oleh Blok sensor suara. Untuk pengiriman data dapat terlihat dengan nyalanya lampu pada modul 

wi-fi (ESP8266). 

 Blok sensor suara berfungsi untuk menangkap suara objek penelitian yaitu burung Lovebird. 

Pada blok ini, modul sensor suara (KY-037) akan menangkap suara dengan indikator lampu 

sebagai tanda masuknya sebuah suara. Semakin tinggi dan jelas suara yang ditangkap, lampu 

LED akan semakin terang dan begitu juga sebaliknya. 

 Blok mikrokontroler. Arduino Uno yang berfungsi untuk mengolah data dari sensor suara yang 

kemudian diteruskan kepada modul wi-fi untuk disimpan pada sebuah database. 

 Blok Android berfungsi sebagai penerima data yang dapat digunakan oleh user dengan tampilan 

yaitu : daftar gantangan/pemilik burung, durasi kicau dan nilai yang didapatkan masing-masing 

pemilik burung. 

 

3.5. Rancang Bangun Sistem  

Perancangan sistem digunakan untuk memetakan bagaimana sistem bekerja dimulai dari inputan 

yang didapat modul sensor suara. Data yang didapatkan kemudian diteruskan pada Arduino untuk 

diproses. Setelah melalui pemrosesan, data yang didapatkan diteruskan pada modul wi-fi untuk disimpan 

ke database. Data yang tersimpan kemudian diakses dan ditampilkan pada aplikasi Android. 
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Keseluruhan perancangan sistem dapat dilihat pada flowchart berikut : 

 

 
 

Gambar 3.3 Flowchart Perancangan Perangkat Lunak 
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3.6 Rancang Bangun Perangkat Keras (Hardware) 

Rancang bangun perangkat keras terdiri dari beberapa skema rancangan antara mikrokontroler 

(Arduino Uno) dengan modul lainnya yaitu sensor suara (KY-037) dan modul wi-fi (ESP8266). 

3.6.1 Rancang Bangun Arduino Uno dengan Modul Sensor Suara 

Sensor suara yang digunakan adalah modul sensor suara KY-037 yang mempunyai 4 pin yaitu AO 

(Analog Output) yang merupakan output analog dengan rentang 0-1000, DO (Digital Output) yang 

merupakan output digital berupa HIGH dan LOW, input (+) yang dihubungkan dengan tegangan (3V-

5V dan GND yang dihubungkan ke ground. 

 

Gambar 3.4 Rangkaian Arduino Uno dengan Modul Sensor Suara 

Adapun konfigurasi antara pin dengan modul, sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Pin Arduino Uno dengan Modul Sensor Suara 

Arduino Modul Sensor Suara 

Pin 5V Pin 5V 

GND GND 

A1 DO (Digital Output) 

A0 AO (Analog Output) 

3.6.2 Rancang Bangun Arduino Uno dengan Modul Wi-Fi 

Modul wi-fi yang digunakan pada penelitian ini adalah modul wi-fi ESP8266 yang memiliki 6 pin 

yang terdiri dari : VCC, RST, CH_PD, TXD, RXD, GPIO0, GPIO2 dan GND. Rangkaian antara 

Arduino Uno dengan modul wi-fi dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 3.5 Rangkaian Arduino Uno dengan Modul Wi-Fi 

Adapun konfigurasi antara pin dengan modul, sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Pin Arduino Uno dengan Modul Wi-Fi 

Arduino Modul Wi-Fi 

Pin 3,3V VCC 

GND GND 

Pin 3,3V CH_EN 

TX TX 

RX RX 

3.6.3 Rancang Keseluruhan Alat 

Rancangan ini menggabungkan seluruh alat yang dipakai untuk menjalankan suatu sistem pada 

penelitian yang dilakukan. Skema rancang keseluruhan alat dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 3.6 Rangkaian Keseluruhan Alat 

3.7 Rancang Basis Data 

Penelitian yang dilakukan menggunakan database untuk menyimpan semua data yang ditangkap. 

Nama database-nya adalah Lovebird dengan berisikan satu tabel saja. Berikut adalah tabel yang dibuat 

: 

 

 

Gambar 3.7 Rancang Basis Data 

Tabel yang dibuat berisikan beberapa kolom yaitu id sebagai primary key dengan tipe data “char” 

dengan nilai 36. Nomor dengan tipe data “int” dengan nilai 11. Nilai bertipe data “int” dengan nilai 11. 

Kolom nilai_mentah bertipe data “varchar” dengan nilai 255. Keterangan bertipe data “varchar” dengan 

nilai 255. Terakhir created_at dan updated_at bertipe data “timestamp”. 
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3.8 Rancang Bangun Antar Muka Aplikasi 

Peneliti membuat rancang bangun antar muka yang nantinya diperuntukkan pada aplikasi Android. 

Berikut adalah rancang antar muka yang dibuat : 

 

Gambar 3.8 Rancang Antar Muka Halaman Utama 

Aplikasi yang dibuat tidak memerlukan login ataupun sign up dalam penggunaannya. Ketika 

pengguna membuka aplikasi, mereka akan diberikan tampilan awal berupa daftar tanggal perlombaan. 

Selanjutnya, pengguna hanya perlu memilih tanggal berapa mereka mengikuti perlombaan. 

 

Gambar 3.9 Rancang Antar Muka Halaman Daftar Pemain Gantangan 
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Aplikasi kemudian menampilkan daftar gantangan peserta yang mengikuti perlombaan yang telah 

mereka pilih. Pada menu ini, pengguna bisa mengetahui siapa saja yang turut serta dalam perlombaan 

beserta poin dari masing-masing pemilik burung 

 

Gambar 3.10 Rancang Antar Muka Detail Pemilik Gantangan 

Peserta juga dapat mengetahui secara lebih detail mengenai durasi kicau burung beserta poin 

yang mereka dapatkan. Apabila mengklik menu yang berada di kiri atas, maka pengguna dapat 

melihat mengenai nilai yang ditangkap oleh alat beserta pakem penilaian yang digunakan. Hal 

tersebut dapat dilihat pada gambar . 

 

 
 

Gambar 3.11 Rancang Antar Muka Menu Halaman Samping  


