
 
 

 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tahapan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan tentunya membutuhkan sebuah metode 

pendekatan sebagai bentuk penyelesaian, yang berfungsi untuk melaksanakan 

penelitian agar berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berikut 

ini adalah tahapan-tahapan penelitian yang dijadikan penulis sebagai panduan 

dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, yaitu: 

 
Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian 
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3.2 Pendahuluan 

Tahapan awal yang dilakukan pertama kali untuk menemukan 

permasalahan apa yang akan diteliti dimulai dengan pendahuluan. Pada tahap 

pendahuluan, dilakukan pencarian informasi dan pencarian topik, dimulai dari 

penelitianpenelitian yang sudah dilakukan sebelumnya ataupun mengenai masalah 

yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti kerjakan. Pada tahap ini 

dilakukan dengan cara mencari referensi-referensi dari buku, internet ataupun 

jurnal yang ada. Hal ini berguna untuk mendapatkan dasar-dasar referensi yang kuat 

dalam menerapkan suatu metode yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan 

Tugas Akhir ini. 

3.3 Perumusan Masalah 

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pengamatan pendahuluan adalah tahap 

perumusan masalah. Pada tahap ini dilakukan perumusan permasalahan mengenai 

Rancangan Bangun Sistem Tugas Akhir dengan Model Pengembangan Scurm. 

3.4 Studi Pustaka 

Tahap studi pustaka (studi literatur) dilakukan untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan dalam penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi  

tertentu yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Pada tahap ini dilakukan 

dengan cara mempelajari beragam sumber yang diperlukan untuk melakukan 

pencarian informasi, seperti membaca ebook, buku, artikel-artikel serta jurnal-

jurnal yang berhubungan dengan model pengembangan Scurm. 

3.5  Pengumpulan Data (Product Backlog) 

Tahap selanjutnya yaitu tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan 

data ini dilakukan dengan cara observasi. Data yang didapat adalah data pengajuan 

judul TA, data jadwal Seminar Proposal, Seminar Hasil, dan Sidang, serta data 

Mahasiswa dan juga data Dosen di jurusan Teknik Informatika. 

3.6 Rancang Bangun Sistem  

Setelah menentukan tahapan pengumpulan data selesai maka tahap 

selanjutnya adalah penganalisan dan perancangan. Pada analisa dan perancangan 

ini tedapat beberapa tahapan, diantanya adalah sebagai berikut: 
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3.6.1 Analisa Sprint Backlog 

Tahapan Analisa Sprint Backlog membagi semua ada pada pengumpulan 

data (Product Backlog)  menjadi beberapa modul yaitu Modul Pengajuan dan 

Revisi, Modul Seminar Proposal dan Seminar Hasil, Modul Sidang dan SKL, 

Modul Penjadwalan Bimbingan Akademik dan Modul Penjadwal Bimbingan Tugas 

Akhir. 

3.6.2 Analisa Diaglog (UML) 

Analisa Dialog (UML) terdiri dari Use Case Diagram, Sequence Diagram, 

Class Diagram, Deployment Diagram berikut analisa dialog untuk Rancang 

Bangun Sistem Informasi Tugas Akhir : 

a. Use Case Diagram 

Use Case Diagram untuk sistem informasi tugas akhir adalah terdiri dari 

beberapa aktor, yaitu aktor Dosen, Mahasiswa. Aktor Dosen sendiri akan 

mempunyai banyak keterlibatan dalam sistem informasi tugas akhir, seperti terlibat 

sebagai penguji dan pembimbing, serta juga akan ada salah satu dosen yang akan 

menjadi Koordinator TA, aktor dosen juga bisa mengatur jadwal bimbingan baik 

dalam hal bimbingan Akademik dan bimbingan Tugas Akhir. Aktor Mahasiswa 

terlibat sebagai pelaku utama untuk sistem tugas akhir, mahasiswa dalam sistem 

Tugas Akhir akan bisa mengajukan proposal, mengajukan Seminar, mengajukan 

jadwal bimbingan Tugas Akhir, dan juga jadwal bimbingan Akademik. 

b. Sequence Diagram 

Sequence Diagram, dalam sistem tugas akhir ini adalah membahas tentang 

bagaimana alur-alur seorang aktor Dosen dan Mahasiswa dalam sistem yang akan 

dibuat. Dalam sequence diagram, akan terlihat berapa class yang akan digunakan 

nantinya serta berapa enitity  yang akan menjadi tabel dalam database dan juga 

berapa controller yang akan dibuat untuk dilaksanakan pada saat tahap Deployment. 

c. Class Diagram 

Class Diagram pada Sistem Informasi Tugas Akhir ini adalah membahas 

berapa class-class yang saling berelasi dan setiap class mempunyai 

attributeattribute yang akan digunakan saat tahap deployment 
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3.7 User Interface (UI) 

User Interface dalam sistem informasi Tugas Akhir ini terdiri dari 2 

platform yaitu platform Sistem informasi (Web) dan Mobile Android, berikut 

adalah rancangan plartform dari sistem informasi Tugas Akhir Mahasiswa: 

1. Login (Web & Mobile) 

2. Menu Home (Web & Mobile) 

3. Menu Halaman Pengajuan Proposal (Web & Mobile) 

4. Menu Halaman Pengajuan Seminar Proposal(Web & Mobile) 

5. Menu Halaman Pengajuan Seminar Hasil (Web & Mobile) 

6. Menu Halaman Pengajuan Sidang Akhir (Web & Mobile) 

7. Menu Halaman Pengajuan Surat Keterangan Lulus (Web & Mobile) 

8. Menu Pengajuan Jadwal Bimbingan Akademik (Web & Mobile) 

9. Menu Pengajuan Jadwal Bimbingan Tugas Akhir (Web & Mobile) 

10. Menu Penilian Review Proposal (Web & Mobile) 

11. Menu Halaman Bimbingan Perdosen (Web & Mobile) 

12. Menu Halaman Sebagai Penguji 1 dan Penguji 2 (Web & Mobile) 

3.8 Sprint 

Sprint dalam Sistem Informasi Tugas Akhir adalah ketika tahap 

development berlangsung, dalam satu bulan tim pengembang akan bertemu untuk 

membahas tentang perkembangan produk yang sedang dibangun dan jika ada 

modul-modul yang akan diperbaiki. 

3.9 Implementasi dan Pengujian (Deliverable) 

Tahap implementasi dan pengujian merupakan tahapan yang dilakukan 

setelah tahap analisa dan perancangan telah selesai. Pada tahap ini akan 

menjelaskan tentang penerapan aplikasi yang telah dianalisa dan dirancang 

sebelumnya. Adapun untuk proses implementasi, dibutuhkan beberapa alat 

pendukung yaitu perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software): 
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1. Perangkat keras yang digunakan untuk pembuatan aplikasi : 

1. CPU   : Intel® Core™ i3-3120M 

2. Memori (RAM)  : 4 GB 

3. HDD   : 600 GB 

2. Perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan aplikasi: 

1. Platform / OS  : Ubuntu 16.10 

2. Bahasa Pemograman : Java version 1.8 

3. DBMS   : MySQL 

4. Tools   : Android Studio 

3. Perangkat lunak yang digunakan untuk implementasi aplikasi: 

Platform / OS  : Android™ 5.0.2 

3.10 Kesimpulan dan Saran 

Tahapan akhir dari penelitian adalah penarikan kesimpulan berdasarkan 

hasil yang telah diperoleh dari tahapan sebelumnya, serta memberikan saran-saran 

kepada pembaca serta untuk menyempurnakan dan mengembangkan penelitian 

selanjutnya. 


