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BAB 3 METODOLOGI 

Bab Metodologi menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam 
penyusunan skripsi. Alur penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ditunjukkan 
oleh diagram alir pada Gambar 3.1.  

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Metode Penelitian 

3.1 Studi Literatur 

Bagian ini membahas mengenai dasar teori yang mendukung penelitian Sistem 
Pendeteksi Kandungan Nutrisi dalam Tanah Berdasarkan Warna dan Kelembapan 
dengan Metode Naive Bayes. Berikut dasar teori yang digunakan dalam penelitian 
ini: 

1. Kesuburan Tanah 

2. Kelembapan Tanah 

3. Sensor Warna TCS3200 

4. Soil Moisture Sensor FC-28 



16 

 

5. Mikrokontroler Arduino Uno Atmega328P 

6. LCD 16x2 

7. Naive Bayes 

3.2 Analisis Kebutuhan 

tahap Analisis Kebutuhan dimulai dengan menentukan kebutuhan yang 
diperlukan oleh sistem, sehingga dapat dilakukan sesuai yang diharapkan. Berikut 
beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh sistem dalam penelitian ini : 

1. Sensor warna TCS3200 mampu membaca nilai RGB dari warna tanah yang 
dideteksi. 

2.
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Gambar 3.2 Blok Diagram Sistem 

3.4.2 Perancangan Software 

Perancangan software berupa program yang sesuai dengan tujuan utama dari 
pembuatan sistem yakni pembuatan sistem atau program yang dapat 
mengklasifikasikan kandungan nutrisi tanah dengan metode Naive Bayes. 

 

Gambar 3.3 Flowchart Perancangan Perangkat Lunak  

Gambar 3.3 menerangkan bahwa sistem yang akan dibuat bekerja ketika ada 
pembacaan data dari sensor yang kemudian data sensor tersebut diolah dan 
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dilakukan perhitungan peluang yang berguna untuk menentukan klasifikasi hasil 
deteksi kandungan nutrisi tanah sesuai dengan metode Naive Bayes. 

3.5 Implementasi 

Implementasi sistem dilakukan dengan mengacu pada perancangan sistem 
yang sudah dibuat sebelumnya. Pada implementasi juga mencantumkan gambar 
sistem yang sudah dibuat serta potongan-potongan bahasa pemrograman yang 
digunakan. 

3.6 Pengujian dan Analisis 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian dan analisis hasil pengujian yang mana 
akan dilaksanakan sesuai dengan parameter perancangan sistem. Ada beberapa 
skenario yang akan dilakukan untuk pengujian sistem, yaitu : 

1. Pengujian sensor warna TCS3200 apakah dapat bekerja sesuai dengan 
spesifikasinya. 

2. Pengujian Moisture Sensor apakah dapat bekerja sesuai dengan 
spesifikasinya. 

3. Pengujian metode klasifikasi Naive Bayes sesuai dengan data latih. 
4. Pengujian tampilan LCD 16x2. 
5. Pengujian akurasi hasil klasifikasi Naive Bayes. 

3.7 Kesimpulan  

Tahap akhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan yang berdasarkan 
pada pengujian dan analisis hasil. Tahap ini pula peneliti menyampaikan saran 
untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 

 


