
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Objek Penelitian dan Tempat Penelitian 

Dalam penyususunan tugas akhir ini yang menjadi objek penelitian adalah 

tata cara pemetaan tata letak lokasi rawan kriminal di Kota Solok dengan 

menerapkan Sistem Informasi Geografis dan penelitian dilakukan pada Polres 

Solok Kota yang mengelola data tentang kriminalitas di Kota Solok. 

3.2  Prosedur Pengumpulan Data  

Pada tahap ini dilakukan dengan mempelajari literatur teori dasar yang 

mendukung penelitian, pencarian dan pengumpulan data-data yang dibutuhkakn 

di Polresta Solok Kota yang beralamat di Jln. Aipda Karel Sasuit Tubun 02 Solok, 

Sumatera Barat. Berikut penulis uraikan tentang jenis dan sumber data yang 

digunakan serta cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

 Berikut diuraikan tentang jenis dan sumber data yang digunakan serta cara 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.  

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung saat melakukan 

wawancara kepada sumber yang dibutuhkan  

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk 

mendukung penulisan pada penilitian tugas akhir ini seperti data yang 

diperoleh melalui website, jurnal, dan Skripsi tentang informasi 

kriminalitas yang ada di Kota Solok. 
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3.3  Proses Alur Penelitian 

 Berikut adalah bagan alir mentodologi penelitian tugas akhir sebagai 

berikut: 

Metodologi Penelitian

HasilKegiatanTahapan Waterfall

1. Pengumpulan Data

2. Identifikasi Masalah

3. Analisis Kebutuhan Pengguna

4. Analisis Sitem Saat ini

5. Analis Sistem Usulan

1.Perancangan Sistem

2.Perancangan Tabel

3. Perancangan Interface

1. Pengolahan Data

2. Pembuatan Database

3. Coding

Blackbox Testing

Dokumentasi Hasil Tugas Akhir

Data Kebutuhan Pengguna 

1. Usecase diagram

2. Class Diagram

3. Activity Diagram

4. Rancangan Database

5. Rancangan Interface

Laporan Tugas Akhir

Sistem Iformasi Geografis 

Pemetaan Titik Daerah Rawan 

Kriminalitas Kota Solok

Requirements Analysis

Siystem Design

Implementation

Testing

Documentation

Mulai

Selesai

Specification

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Requirement Definition 

 Tujuan dari fase analisis adalah memahami kebutuhan dari sistem baru dan 

mengembangkan sebuah sistem yang mewadahi requirement tersebut atau 

memutuskan bahwa sebenarnya pengembangan sistem baru tidak dibutuhkan. 

Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirement atau bisa dikatakan 

sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan sistem. 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

1. Pengumpulan Data 

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan yaitu : 

a. Pengamatan Langsung (Observation) 

Kegiatan ini melakukan pengamatan secara langsung ketempat 

objek pembahasan yang ingin di peroleh yaitu bagian-bagian 

terpenting dalam pengembilan data yang diperlukan pada Polres 

Solok Kota, yaitu pada bagian tindak kriminalitas. 

b. Wawancara (interview) 

Kegiatan ini digunakan untuk mendapatkan data primer melalui 

wawancara dengan narasumber. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui kebutuhan pengguna. Teknik ini secara langsung 

bertatap muka dengan pihak yang bersangkutan untuk 

mendapatkan penjelasan dari masalah-masalah yang sebelumnya 

kruang jelas yaitu tentang mekanisme sistem yang digunakan pada 

perusahaan, dan juga untuk menyakinkan bahwa data yang 

diperoleh atau dikumpulkan benar-benar akurat, dimana penulis 

melakukan interview kepada briptu Dimas Agus Sulistiyo, MH 

sebagai kepala bagian reserse tindak kejahatan, yang membimbing 

penulis. 

c. Studi Pustaka 

Metode ini penulis mengutip dari beberapa bacaan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan skripsi yang dilaksanakan. Yang dikutip dapat 

berupa teori ataupun beberapa pendapat dari beberapa buku bacaan 
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ataupun buku diktat yang dipergunakan selama kuliah. Ini 

dimaksudkan untuk memberikan landasan teori yang kuat melalui 

buku-buku ataupun literature yang tersedia di perpustakaan, yang 

berhubungan dengan penulisan laporan skripsi ini. 

2. Identifikasi Masalah 

Mengidentifikasi permasalahan untuk kemudian digunakan dalam 

dasar menganalisa sistem yang sedang berjalan dan memberikan 

rekomendasi sistem usulan. 

3. Analisis Kebutuhan Pengguna  

Tujuan dari fase ini melihat kebutuhan sistem dilihat dari segi 

pengguna. Merumuskan kebutuhan pengguna (user requirement) dan 

dilanjutkan pada tahap merancang spesifikasi sesuai dengan fungsi dan 

kebutuhan pengguna (user spesification). Merumuskan masalah apa 

yang dikaji dalam Tugas Akhir ini beserta ruang lingkup atau batasan 

masalah pada Tugas Akhir ini.  

4. Analisis sistem Berjalan saat ini dan Sistem Usulan 

Pada tahap ini penulis melakukan analisa permasalahan yang terjadi 

pada sistem yang ada saat ini di Polres Solok Kota, Kemudian 

melakuan perancangan sistem usulan yang lebih baik berdasarkan 

permasalahn-permasalahn yang ada. 

3.3.2 System Design 

Proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan kesebuah 

perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. 

Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut software requirement. 

Dokumen inilah yang akan digunakan programmer untuk melakukan aktivitas 

pembuatan sistemnya.  

Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

1. Perancangan Sistem 

Setelah melakukan tahap analisis, tahap selanjutnya adalah 

melakukan tahap perancangan. Perancangan sistem menggunakan 
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UML Diagram yaitu Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Class 

Diagram. 

2. Arsitektur Sistem 

Arsitektur sistem informasi (arsitektur teknologi 

informasi/infrastruktur teknologi informasi) merupakan suatu 

rencana/ pemetaan kebutuhan-kebutuhan perangkat lunak didalam 

suatu sistem. 

3. Perancangan Database 

Perancangan database untuk mengidentifikasi tabel-tabel dan atribut 

yang akan digunakan pada sistem. 

4. Desain Interface. 

Rancangan interface merupakan rancangan tampilan yang akan 

menjadi setiap kegiatan input dan output dari sistem. 

3.3.3 Implementation 

 pada tahap ini dilakukan pengolahan data, setelah data terkumpul dan 

perancangan database yang telah dibuat, di implementasikan langasung dan 

dilakukan proses pengkodingan sistem informasi geografis pemetaan titik daerah 

rawan kriminalitas di Kota Solok. Kegiatan dari tahap implementasi meliputi: 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data spasial menggunakan Leaflet, Geocoding-API, dan 

MySQL untuk pembuatan database. 

2. Pembuatan Coding 

Pada tahap pengkodingan ini dilakukan setelah data yang dibutuhkan 

terkumpul dan telah di olah sesuai kebutuhan untuk merancang sistem 

informasi pemetaan titik lokasi daerah rawan kriminalitas di kota 

Solok. Pengkodingan dilakukan menggunakan bahasa pemograman 

PHP. 

3.3.4 Testing 

 Pada tahap ini sistem di uji menggunakan pengujian blackbok testing yang 

dilakukan oleh penulis sendiri. Blackbox testing yang merupakan pendekatan 

pengujian dengan mempelajari input dan output yang diberikan.Tahapan 
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pengujian ini di lakukan dengan tujuan untuk menjamin sistem yang dibuat sesuai 

dengan hasil analisis dan perancangan serta menghasilkan satu kesimpulan apakah 

sistem tersebut sesuai dengan yang di harapkan. 

3.3.5 Documentation 

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. 

 


