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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Dalam penelitian ini terdapat metodologi penelitian yang merupakan 

langkah-langkah dalam penyusunan Tugas Akhir mulai dari proses perencanaan,  

pengumpulan data hingga pembuatan dokumentasi. Metodologi dalam Tugas 

Akhir ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut: 

TAHAP V

DOKUMENTASI

PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN 

BERUPA LAPORAN DARI BAB I 

SAMPAI BAB VI

1. PENGKODINGAN SISTEM

2. PENGUJIAN SISTEM YANG  

    TELAH DIBUAT

1. MENELITI SISTEM YANG 

    SEDANG  BERJALAN

2. MERANCANG SISTEM BARU

3. MEMBUAT PEMODELAN SISTEM 

    DENGAN UML

4. MERANCANG INTERFACE 

    SISTEM

TAHAP IV PENGUJIAN & 

IMPLEMENTASI

SELESAI

TAHAP III 

ANALISA DAN PERANCANGAN

TAHAP II 

PENGUMPULAN DATA

MULAI

1. OBSERVASI

2. WAWANCARA

3. STUDI PUSTAKA

TAHAP I

PERENCANAAN

1. MELAKUKAN STUDI PUSTAKA

2. MENENTUKAN MASALAH

3. MERUMUSKAN MASALAH

4. MENENTUKAN TUJUAN  

    PENELITIAN

PROPOSAL TUGAS AKHIR

1. DATA PRIMER

2. DATA SEKUNDER

HASIL ANALISA DAN 

PERANCANGAN PROTOTYPE 

SISTEM

APLIKASI SISTEM INFORMASI 

RESERVAS LAPANGAN FUTSAL 

DAN HASIL PENGUJIAN BLACK 

BOX DAN UAT 

LAPORAN TUGAS AKHIR

 

Gambar 3.1. Alur Metodologi Penelitian 

SISTEM INFROMASI 

PENDATAAN DAN PEMETAAN 

MAKAM 
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Berikut adalah penjelasan dari Gambar 3.1: 

3.1. Tahap Perencanaan 

Langkah pertama dalam meneliti ini dimulai dari mengidentifikasi 

masalah, merumuskan masalah, dan tujuan penelitian, dan menentukan data yang 

dibutuhkan. Adapun rincian tahap ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi Masalah 

Peneliti melakukan studi literatur untuk mendapatkan permasalahan-

permasalahan yang ada pada dinas perumahan rakyat dan kawasan 

pemukiman kota Pekanbaru. 

2. Merumuskan Masalah 

Setelah masalah-masalah di dapatkan, maka masalah dirumuskan dan 

ditemukanlah masalah pada bagian pendataan dan pemetaan makam, yakni 

mengenai sistem yang khusus membantu pendataan dan pemetaan makam. 

3. Penentuan Tujuan 

Setelah masalah didapat, maka di dirumuskan tujuan dari penelitian ini. 

Sehingga dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi dinas 

perumahan rakyat dan kawasan pemukiman kota Pekanbaru. 

4. Menentukan Instrumen 

Setelah mendapatkan permasalahan dan data-data yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan penelitian, maka peneliti menentukan instrumen-instrumen 

yang tepat untuk dilakukan pada tiap tahapan penelitian agar hasil yang 

didapatkan maksimal. 
 

3.2. Tahap Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian tugas akhir ini diperlukan data-data dan 

informasi yang lengkap sebagai bahan pendukung kebenaran materi pembahasan. 

Adapun pada tahap pengumpulan data dilakukan beberapa kegiatan, yaitu 

observasi, wawancara dan studi literatur yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Observasi 

Penulis melihat secara langsung kegiatan proses bisnis dan prosedur yang 

terjadi di dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman kota 

Pekanbaru. 
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2. Wawancara 

Peneliti bertatap muka, berbincang dan memberikan pertanyaan secara 

langsung dengan kepala bagian pemakaman. 

3. Studi Literatur 

Peneliti menggunakan literatur-literatur yang ada seperti dokumen dan 

berkas di dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman kota 

Pekanbaru yang berkaitan dengan pemakaman bantu untuk digunakan 

sebagai referensi atau bahkan digunakan sebagai bahan pembanding. 
 

3.3. Tahap Analisa dan Perancangan 

Tahap selanjutnya dalam metodologi penelitian ini adalah tahap analisa 

yang terdiri dari: 

1. Analisa Sistem Berjalan 

Pada tahap ini, peneliti menganalisa sistem  pendataan dan pemetaam 

makam yang sedang berjalan yang dilakukan dinas perumahan rakyat dan 

kawasan pemukiman kota Pekanbaru.  

2. Analisa Sistem Usulan 

Penulis menggambarkan sistem yang akan diusulkan sebagai solusi dari 

permasalahan yang terjadi di dinas perumahan rakyat dan kawasan 

pemukiman kota Pekanbaru. 

3. Analisa Kebutuhan 

Pada tahap ini penulis melakukan analisa perangkat apa saja yang 

dibutuhkan untuk membangun sistem  informasi pendataan dan pemetaan 

makam pada tahap ini terdapat analisa perangkat lunak yang digunakan, 

perangkat keras yang digunakan dan spesifikasi pengguna. 

4. Analisa Subsitem Data 

Pada tahap ini penulis menganalisa data masukan dan data keluaran dari 

sistem  informasi pendataan dan pemetaam makam berbasis web. 

5. Pembuatan Pemodelan dengan UML 

Perancangan sistem menggunakan use case diagram, class diagram, 

activity diagram dan sequence diagram. 
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6. Pembuatan Desain Struktur Menu 

Tahap ini adalah tahapan dalam mendesain struktur menu yang akan 

digunakan pada sistem informasi usulan. 

7. Pembuatan Desain Interface 

Pada tahap ini dilakukan perancangan bentuk interface program yang 

dibuat, perancangan interface ini meliputi perancangan tampilan (form) 

yang diinginkan serta menu-menu yang terdapat dalam program nantinya. 

3.4.  Tahap Implementasi dan Pengujian 

Tahap implementasi dan tahap pengujian merupakan tahap yang dilakukan 

setelah membuat rancangan sistem. Kegiatan yang dilakukan adalah: 

1. Pembuatan Coding Program 

Pembuatan coding merupakan tahap yang dilakukan dalam pembuatan 

website sistem informasi pendataan dan pemetaan makam dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

2. Pengujian  Black Box 

Pengujian perangkat lunak (software) menggunakan metode pengujian 

black box. Pengujian black box berfokus pada persyaratan fungsional 

perangkat lunak (software) yang dibuat, adapun tujuannya yaitu pengujian 

proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. 

Test case yang baik adalah yang memiliki probabilitas tinggi untuk 

menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya, dengan 

demikian pengujian black box memungkinkan rekayasa perangkat lunak 

mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan 

semua persyaratan fungsional untuk suatu program.   

 

3.5. Tahap Pendokumentasian 

Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan pada Tugas Akhir 

ini. Mulai dari proses pendahuluan, perencanaan, pengumpulan data, analisa dan 

perancangan sistem dan implementasi dan pengujian sistem. Hasil dari 

dokumentasi ini adalah laporan Tugas Akhir. 

 


