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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Alat dan Bahan 

Penelitian ini menggunakan alat dan  bahan sebdagai berikut : 

a) 1 buah Raspberry Pi, Raspbian sebagai OS dan bahasa python sebagai bahasa 

pemrograman 

b) 1 buah Arduino Nano 

c) 1 buah GPS modul  

d) 1 buah sensor LM35 sebagai pnedeteksi perubahan suhu  

e) Monitor  

f) 1 buah sensor DHT11 sebagai pengukur kelembaban ruangan 

g) Konektor HDMI to VGA 

h) Keyboard  

i) Mouse  

j) Adaptor  5V/2A sebagai supply daya Raspberry pi 

k) Internet  

l) Project Board 

3.2. Rancangan Sistem  

Dalam perancangan sistem monitoring ini, yang bertidak sebagai pengolah data 

adalah raspberry pi yang nantinya akan memberi perintah pada sensor untuk mendeteksi 

perubahan suhu dan kelembaban pada lingkungan sekitar. Kemudian data yang didapat 

GPS akan diolah untuk mendapatkan data waktu (UTC) yang nantinya disinkronisaikan 

dengan data perubahan suhu yang didapat oleh sensor. Jika data telah tesinkronisasi maka 

data akan di upload ke sebuah web server yang telah disediakan. 
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Gambar 3.1 Skema rancangan system monitoring suhu dan kelembaban 

GPS akan menunggu agar mendapatkan data dari posisi satelit yang telah fix. Waktu 

yang dibutuhkan oleh GPS untuk mendapatkan data fix sekitar 45 detik. Data fix akan 

didapatkan bila GPS berada pada daerah yang bebas halangan, tanpa ada yang menghalangi 

antenna GPS untuk medapatkan data fix dari satelit. Kemudian sensor suhu dan 

kelembaban akan membaca perubahan suhu dan kelembaban di lingkungan tersebut. 

Lalu data yang didapat oleh GPS dan sensor akan di singkronisasi oleh raspberry pi, 

yang sebelumnya telah di program terlebuh dahulu. Data tersingkronisasi tersebut berupa 

Arduino nano yang terhubung dengan sensor LM 35 dan 

DHT11 

Raspberry pi sebagai mini computer 

GPS module 

SD card  

Web server 
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data sensor yang telah memiliki waktu UTC dari GPS untuk mengetahui waktu 

pengambilan data sensor.  Stelah kedua data singkron, raspberry pi akan memberikan 

perintah untuk mengupload data tersebut ke web server. 

3.3. Flow chart perancangan hardware dan software 

Pada perancangan hardware dilakukan pemasangan GPS module pada raspberry pi. 

Lalu memasang sensor LM35 dan sensor DHT11 pada arduino yang nantinya akan di 

program untuk membaca perubahan suhu dan kelembaban. Lalu kemudian arduino di 

hubungkan pada raspberry menggunakan kabel USB. Kemudian hasil pembacaan sensor 

yang telah diolah pada raspberry akan di tampilkan pada layar monitor. 

Pada perancangan software pertama – tama menginisiasi arduino yang diprogram 

untuk membaca keluaran sensor LM35 dan DHT11. Setelah mendapatkan hasil pembacaan 

sensor, arduino akan mengirimkan data sensor secara serial yang nantinya akan di terima di 

raspberry. Kemudian inisiasi raspberry pi, lalu membuat program untuk mensinkronisai 

data GPS dengan data sensor yang diterima dari arduino. Kemudian jika data telah sinkron, 

data akan diupload ke local server yang telah disediakan.     
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a. Hardware                                       b.   Software 

Gambar 3.3 Flow chart Perancangan Hardware dan Software Penelitian 
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3.4. Langkah-langkah Penelitian 

3.4.1 Studi literatur 

Tahapan ini merupakan tahapan pengumpulan informasi – informasi yang dapat 

menunjang penelitian ini. Sumber informasi yang dapat di akses berasal dari buku, jurnal, 

maupun artikel yang berkaitan dengan sistem monitoring ruangan, basic elektronika untuk 

raspberry pi, Arduino Nano, sensor LM 35, DHT11, GPS module, web server dan bahasa 

python. 
 

3.4.2 Perumusan masalah  

Perumusan masalah dilakukan untuk memperjelas permasalahan yang ada pada 

penelitian ini sehingga dapat mempermudah yang akan dibahas pada pembahasan 

selanjutnya. Hal ini menjadi penting karena merupakan dasar dilakukannya penelitian dan 

mewujudkan sesuatu yang berguna diakhir penelitian. 
 

3.4.3 Perancangan hardware 

Pada tahap perancangan hardware semua komponen diletakkan di satu tempat yang 

sama kecuali GPS. GPS tidak dapat bekerja secara maksimal jika di letakkan di dalam 

ruangan, karena sinyal dari satelit akan terhalang oleh struktur bangunan. Maka GPS akan 

diletakkan di tempat terbuka. 

Hardware yang akan di install pada MK adalah GPS, Arduino Nano yang telah 

disambungkan pada LM 35, dan DHT11  

 

3.4.4 Pemrograman (software) 

a) Pemrograman GPS 

Setelah perancangan hardware, selanjutnya adalah pemrograman modul GPS 

menggunakan bahasa python 2 pada raspberry pi agar nantinya data waktu pada GPS 

dapat digunakan untuk singkronisasi dengan data sensor. 

Untuk instalasi GPS pada raspberry pi dapat dilakukan dengan cara seperti 

berikut : 
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Gambar 3.4 Instalasi GPS 

Setelah instalasi selesai lalu program GPS agar data waktu yang ada pada GPS 

dapat digunakan. 

b) Pemrograman sensor LM 35 dan DHT11 pada Arduino Nano 

Untuk dapat membuat raspi berkomunikasi dengan sensor dan GPS maka data 

sensor yang masih berupa data analog akan diolah pada Arduino agar menjadi data 

digital sehingga dapat disinkronisasi dengan GPS pada Raspi 

 

Gambar 3.5 Pemrograman sensor LM 35 dan DHT11 

Pada program diatas dilakukan insert library untuk DHT11, kemudian 

pendeklarasian baudrate dan tegangan refensi yang digunakan. Kemudian 
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pembacaaan sensor LM35 dan sensor DHT11 secara serial, dan delay antar 

pembacaan adalah 1 secon.  

c) Pembuatan program untuk singkronisasi dan upload data ke web server 

Setelah data GPS dan sensor didapatkan, lalu data waktu UTC dari GPS akan 

digunakan untuk mencatat waktu pengambilan data oleh sensor. Setelah diaolah oleh 

MK lalu data yang telah lengap akan di upload ke web server. 

 

3.4.5 Pengujian sistem  

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibangun. Pengujian 

ini dilakukan dengan melakukan percobaan kerja alat terhadap perubahan suhu dan 

kelembaban ruangan, lalu mengirimkan hasil pengukuran secara kontinu ke web server. 

 

3.4.6 Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dari penelitian ini yang didasarkan 

pada studi pustaka, pembahasan terkait alat yang telah dibuat dan hasil dari penelitian. 
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