
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metodologi Penelitian Tugas Akhir 

Dalam penelitian ini ada beberapa tahap-tahap yang peneliti lakukan. 

Adapun metodologi penelitian yang penulis lakukan dapat ditujukan oleh flowchart 

3.1 dibawah ini: 

Tahap Tools Hasil

Tahap I
Perencanaan

Mulai

1. Menentukaan tujuan penelitian
2. Studi pustaka
3. Identifikasi masalah
4. Menentukan data yang diperlukan

Proposal Tugas Akhir

Tahap II
Pengumpulan dan 
Pengolahan Data

1. Buku dan Jurnal
2. Wawancara
3. Observasi

1. Studi literatur
2. Data wawancara
3. Data Observaasi

Tahap III
Analisa dan 

Perancangan

1. Analisa sistem yang berjalan dan 
merumuskan masalah
2. Menganalisa sistem usulan
3. Metode pengembangan sistem 
(waterfall)
4. Desain UML (Visio 2013)
5. Desain Database (Visio 2013)
6. Desain Interface (Visio 2013)
7. Desain struktur menu (Visio 2013)

1. Data permasalahan dasar 
2. Metode Waterfall
3 Diagram Use Case, Class 
Diagram, Activity Diagram, 
dan Sequence Diagram
4. Tabel Database
5. Menu struktur
6. Interface

Tahap IV
Membangun Sistem

1. Pengkodingan Back End System 
(Software XAMPP versi 2.5, bahasa 
pemrograman PHP versi 3.4.5, 
Database MySQL versi 5.5.16, 
berbasis Web)
2. Pengkodingan Front End System 
(Software Android Studio versi 2.2, 
Database Sqlite, berbasis Android)

Sistem

Tahap V
Testing dan 

Implementasi Sistem

1. Testing Sistem (Black Box 
Testing)
2. Implementasi sistem

1. Sistem (fix)

2. Data uji Black Box 
testing

Tahap VI

Dokumentasi

Microsoft Office

Laporan Tugas Akhir

Selesai

Gambar 3.1 Flowchart metodologi penelitian 
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Penjelasan dari alur metodologi diatas adalah sebagai berikut: 

3.1.1 Tahap Perencanaan 

1. Menentukan tujuan penelitian 

Tahapan ini adalah penentuan tujuan dari Tugas Akhir, agar tujuan dalam 

penulisan lebih terarah dimana penulis bertujuan membangun Complaint 

Management System Berbasis Android (Studi Kasus : Fakultas Sains dan 

Teknologi) dimana sistem ini dapat mempermudah bagi mahasiswa dalam 

menyampaikan keluhan terhadap pelayanan khususnya pada Bidang 

Administrasi Umum dan Keuangan. 

2. Studi pustaka 

Kegiatan ini memungkinkan penulis untuk melanjutkan penulisan dalam 

laporan Tugas Akhir ini. Karena, dengan melakukan studi pustaka, penulis 

mendapatkan informasi untuk mendukung penulisan yang berkaitan dengan 

topik yang diangkat 

3. Identifikasi masalah 

Hal ini penulis melakukan identifikasi masalah untuk menemukan 

permasalahan dalam cara penyampaian keluhan yang dilakukan oleh 

mahasiswa. Dimana berdasarkan observasi dilapangan ditemukan 

identifikasi permasalahan yaitu hampir seluruh mahasiswa Fakultas Sains 

dan Teknologi megeluhkan akan lamanya komplain terealisasi, kondisi dan 

jumlah ketersediaan sarana dan prasarana, dan kondisi laboratorium. 

4. Menentukan data yang diperlukan 

Tahapan ini adalah menentukan data yang diperlukan agar mempermudah 

penulis dalam melakukan analisis yaitu data pada Bidang Administrasi 

Umum dan Keuangan yang meliputi Standard Operation Procedure (SOP) 

penyampaian keluhan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau, 

data barang ruangan, dan Tupoksi pegawai pada Bidang administrasi umum 

dan Keuangan. 

3.1.2 Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Pada tahap ini penulis melakukan proses pengumpulan data dengan alat 

bantu pengumpul data yaitu: 
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1. Wawancara 

Peneliti bertatap muka langsung dengan sumber informasi untuk 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Dalam hal ini peneliti 

melakukan wawancara kepada pihak yang berwenang pada Fakultas Sains 

dan Teknologi yaitu Wakil Dekan II, Ketua Sub Bagian (Kasubag) 

Administrasi Umum dan Pegawai Sub Bagian Administrasi Umum. 

2. Observasi atau Pengamatan 

Melakukan pengamatan langsung ke obyek penelitian untuk lebih 

mengetahui permasalahan yang diteliti dan kondisi di lapangan. Dalam 

penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada Fakultas Sains 

dan Teknologi khususnya pada bidang Administrasi Umum dan Keuangan. 

Penelitian dilakukan dengan melihat dan meneliti kondisi Fakultas Sains 

dan Teknologi dalam hal tatacara penyampaian keluhan kepada pihak 

Fakultas Sains dan Teknologi yang dilakukan oleh mahasiswa. 

3.1.3 Tahap Analisa dan Perancangan 

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data, tahap selanjutnya adalah 

tahap analisa dan perancangan. Pada tahapan analisis yang dilakukan adalah 

menganalisis data-data yang dikumpulkan dari tahapa-tahap sebelumnya, pada 

tahap analisis ini yang dilakukan adalah: 

1. Analisis Prosedur 

Analisis Prosedur yang dilakukan untuk mengatahui cara penyampaian 

keluhan. 

2. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah diperlukan untuk mengetahui kendala apa saja yang 

terjadi pada prosedur penyampaian keluhan. 

3. Personil Terlibat 

Personil terlibat yaitu orang yang memiliki wewenang pada kasus 

Complaint Management System yaitu Wakil Dekan II, Kasubag 

Administrasi Umum, Pegawai Sub Bagian Administrasi Umum, dan 

mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. 
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Dalam proses perancangan sistem akan mendapatkan suatu sistem yang 

akan menunjang penyampaian keluhan kepada pihak Fakultas Sains dan Teknologi 

yang dilakukan oleh mahasiswa. Adapun beberapa proses yang harus dilalui dalam 

perancangan sistem yaitu: 

1. Analisa sistem. Yaitu mendefinisikan kerja sistem dengan pengguna. Ini 

dilakukan menggunakan metode object oriented dan berupa alat bantu 

dalam merancangnya yaitu : UML (Unified Model Languange). 

2. Merancang Interface sistem yang meliputi perancangan interface admin 

beserta menu-menunya, merancang interface user beserta menu-menunya. 

3. Merancang Database yang menampilkan konsep yang akan diterapkan pada 

penelitian kali ini yaitu penampilan bagaimana rancangan Database yang 

bertindak sebagai media penyimpanan pada sistem yang akan dibuat ini. 

3.1.4 Tahap Membangun Sistem 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu membangun sistem 

baru. Tahap ini dilakukan setelah melakukan tahap sebelumnya yaitu tahap analisa 

dan perancangan. Membangun sistem dilakukan setelah data yang dibutuhkan 

terkumpul sesuai kebutuhan untuk merancang Aplikasi Complaint Management 

System Berbasis Android (Studi Kasus : Fakultas Sains dan Teknologi). Adapaun 

beberapa proses yang harus dilalui dalam perancangan sistem yaitu: 

1. Untuk Front end System dibuat berbasis Android, sedangkan  

2. Untuk Back end System dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP 

(PHP hypertext Preprocessors) versi 5.3.8 berbasis Web dengan database 

MySQL versi 5.5.16 menggunakan software XAMPP versi 2.5. 

3.1.5 Tahap Testing dan Implementasi Sistem 

Setelah sistem selesai dibangun maka proses selanjutnya adalah tahap 

Testing Sistem. Testing Sistem adalah tahap pengujian sistem yang dilakukan 

sebelum sistem diimplementasikan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

terdapat kesalahan atau kekurangan pada sistem.  

Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan blackbox yaitu pengujian 

yang dilakukan terhadap interface perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan untuk 
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mengetahui apakah aplikasi sudah sesuai dengan yang diharapkan dan 

menghasilkan output yang tepat dan berjalan dengan baik. 

3.1.6 Tahap Dokumentasi 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah melakukan dokumentasi dari semua 

tahap yang telah dilakukan. Kemudian mempresentasikan hasil penelitian dan 

menampilkan hasil sistem yang dirancang sebelumnya. 


