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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan

penelitian dengan menganalisis fonomena ionosfer berdasarkan pengolahan dari data ALE.

Oleh karena itu, dibutuhkan data frekuensi radio HF dari stasiun ALE Pekanbaru.

3.1. Jenis Penelitian

.Jenis penelitian yang digunakan pada Tugas Akhir ini adalah penelitian kuantitatif.

Menurut Jonathan Sarwono (2006) metode penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah

yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya.

3.2. Tahapan Penelitian

Adapun tahapan-tahapan penelitian disajikan dalam bentuk flowchart yang terdapat

pada Gambar 3.1
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Gambar 3.1. Flowchart Tahapan Penalitian

3.2.1. Studi Literatur

Untuk mendukung terciptanya penelitian ini dibutuhkan teori-teori yang sudah ada

sebelumnya, baik itu dari buku ataupun jurnal-jurnal penelitian yang memiliki materi yang

sama. Hasil dari studi literatur akan menjadi landasan teori yang terdapat di bab II untuk

menjadi dasar melakukan analisis fonomena lapisan ionosfer terhadap komunikasi radio

HF.

3.2.2.Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dari stasiun ALE Pekanbaru, data berupa

frekuensi komunikasi radio HF menggunakan sistem Automatic Link Establishment (ALE)



III-3

untuk semua sirkuit di Jaringan nasional. Langkah sederhana yang dilakukan adalah

sebagai berikut :

1. Sistem ALE akan menerima sinyal secara otomatis dari semua stasiun yang

memancarkan sinyal dengan hasil data frekuensi.

2. Data frekuensi yang diterima secara otomatis akan ditampilkan ke monitor pada

perangkat sistem ALE. Semua data akan tersimpan dalam bentuk file berupa teks.

Dalam hal pengukuran komunikasi radio HF pada jaringan ALE terdiri atas

perangkat keras seperti antena, Radio tranciever, modem, dan PC. Serta perangkat lunak

yaitu MixW yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat modem dengan PC.

3.2.3 Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan data ALE sebagai bahan pengamatan komunikasi radio

HF. Data yang digunakan meliputi hasil komunikasi antar stasiun ALE di jaringan

Nasional. Hasil komunikasi stasiun ALE yang berupa frekuensi kerja akan disajikan dalam

bentuk grafik. Contohnya pada grafik di bawah ini :

Gambar 3.2 Contoh Hasil Uji Komunikasi Stasiun ALE Pekanbaru-Tanjungsari

Dalam pengolahan data ALE penulis menggunakan alat bantu software filtering text

file ALE untuk mempermudah dalam pengerjaan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam

pengolahan data ALE adalah:
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1. Pengelompokan data ALE berdasarkan sumber sinyal ID stasiun.

2. Penentuan propagasi yang digunakan untuk komunikasi radio HF.

3. Pengamatan frekuensi kerja radio HF antar stasiun ALE.

4. Kompilasi data keberhasilan komunikasi dalam satu bulan.

3.2.4 Penentuan Propagasi

Propagasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gelombang antariksa atau sky

wave. Sky Wave memungkinkan komunikasi dengan jangkauan melebihi jarak pandang

dapat dilakukan. Pada frekuensi tertentu, gelombang radio dibelokkan kembali ke bumi

pada jarak ratusan bahkan ribuan kilometer dari pemancar (Nancy dkk, 2013).

3.2.5 Penentuan Sirkuit

Penentuan sirkuit diperoleh dari pengolahan data stasiun ALE Pekanbaru dengan

melakukan filter dari semua data komunikasi, kerena banyak terdeteksi komunikasi dari

beberapa stasiun di jaringan ALE nasional.

Dibawah ini adalah gambar flowchart untuk pengolahan data ALE untuk

Pengelompokkan sinyal ID stasiun.

Gambar 3.3 Flowchart Filter ID Stasiun

Gambar 3.3 merupakan proses pengolahan data untuk mengelompokkan stasiun

berdasarkan kode ID stasiun. Tujuan dilakukan filter karena data yang tersimpan pada satu

stasiun ALE bersumber dari beberapa stasiun ALE yang masing-masing memiliki kode

stasiun yang berbeda-beda. Sehingga diperlukan filter untuk menentukan ID stasiun ALE

yang akan diteliti.
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Setelah melakukan filter ID stasiun, maka akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya

yaitu penentuan frekuensi kerja.

3.2.6 Penentuan Frekuensi Kerja

Langkah selanjutnya yaitu menentukan frekuensi kerja. Frekuensi kerja mengacu

pada alokasi kanal frekuensi yang telah ditetapkan oleh LAPAN. Berikut tabel alokasi

kanal frekuensi :

Kanal Frekuensi

1 3596 KHz

2 7049 KHz

3 7102 KHz

4 10145 KHz

5 14109 KHz

6 18109 KHz

7 21096 KHz

8 24936 KHz

9 28146 KHz

Tabel 3.1. Alokasi Frekuensi Stasiun ALE LAPAN

3.2.7 Analisa Data

Dalam tahapan ini penulis melakukan analisis hasil uji komunikasi antar stasiun

ALE Pekanbaru ke stasiun ALE di jaringan nasional. Data tersebut terlebih dahulu diubah

kedalam bentuk grafik kompilasi. Pada grafik tersebut akan didapat gambaran frekuensi

bisa digunakan sebagai acuan manajemen frekuensi dalam satu bulan.

Analisis fenomena lapisan ionosfer diamati berdasarkan hasil komunikasi radio HF

antar stasiun di jaringan nasional. Pengamatan secara langsung untuk lapisan ionosfer

tidak mungkin dapat dilakukan, karena hanya alat ionosonda (radar pemantau) yang bisa
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melihat langsung. Maka fenomena lapisan ionosfer dilihat dengan metode analisis hasil

komunikasi radio HF antar sirkuit.

3.2.8 Pembuatan Laporan

Dalam tahapan ini penulis akan menyusun laporan dari kegiatan selama tugas akhir

ini dimulai dari pengumpulan referensi, pengolahan data hingga hasil analisis frekuensi

kerja pada komunikasi radio HF.


