
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan 

dilaksanakan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penelitian ini dapat  

dilihat pada Gambar 3.1 

Mulai

Tahap Perencanaan

1. Identifikasi Masalah

2. Studi Pustaka

3. Menentukan Tujuan Penelitian

Tahap Pengumpulan Data

1. Studi Literatur

2. Wawancara

Tahap Analisis

1. Penentuan Kriteria

2. Penentuan Klausa

3. Analisa Kebutuhan Fungsional (Use 

Case Diagram)

Tahap Perancangan

1. Perancangan Struktur Menu

2. Perancangan Database

3. Perancangan Interface

Tahap Implementasi

1. Pembuatan Koding Program

Tahap Pengujian

1. Unit Test (UT)

2. Black Box

3. User Acceptance Test (UAT)

Tahap Dokumentasi

1. Laporan Tugas Akhir

Selesai

 
Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 

(Sumber : Ms. Visio 2003, 2017) 
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3.2 Tahap Perencanaan 

Adapun dalam tahap perencanaan ini ada 3 hal yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Identifikasi Masalah 

Dalam tahap ini penulis melakukan indentifikasi untuk menemukan 

permasalahan dalam pencarian lokasi hunian untuk mahasiswa sesuai dari 

hasil wawancara kepada calon mahasiswa baru berjumlah 10 dan 5 kepada 

pemilik hunian (Lampiran A). Dimana masalah yang didapat belum 

adanya media untuk menampilkan hunian yang ada dikota Pekanbaru. 

2. Studi Pustaka 

Dalam tahap selanjutnya ini adalah penulis mencari referensi yang 

berkaitan dengan penelitian ini yang berdasarkan buku serta jurnal dalam 

penyelesain Tugas Akhir ini. 

3. Menentukan Tujuan Penelitian 

Penentuan tujuan penelitian berfungsi untuk mempermudah mahasiswa 

dalam mencari kos atau kontrakan sesuai dengan kriteria yang dinginkan, 

pemilik jasa kos dan kontrakan dapat dengan mudah dalam memberi 

informasi. Tahap  ini  dilakukan dengan cara  menganalisa  hasil  

wawancara  yang  telah  dilakukan  pada  tahap identifikasi masalah. 

3.3 Tahap Pengumpulan Data 

Adapun dalam tahap pengumpulan data ini ada 2 hal yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Pengumpulan studi literatur didapat dari beberapa buku dan jurnal sebagai 

penunjang dalam penelitian ini. Lihat hasil riset BPS Pekanbaru pada 

Lampiran B. 

2. Wawancara 

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat 

dengan bertatap muka dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada 5 

pemilik jasa hunian disetiap sekitar universitas. Lihat hasil wawancara 

pada Lampiran A. 
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3.4 Tahap Analisis 

Tahap analisis ini yang akan dilakukan penulis adalah penentuan kriteria 

dan klausa dalam aplikasi pemetaan hunian yang didapat dari hasil wawancara 

kepada mahasiswa. Selanjutnya melakukan analisa kebutuhan fungsional yang 

digambarkan dengan diagram use case dan menggunakan tools Astah Comunity. 

3.5 Tahap Perancangan 

Adapun dalam tahap perancangan ini ada 3 hal yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Perancangan Struktur Menu 

Perancangan ini dilakukan untuk menentukan menu apa saja yang terdapat 

dalam aplikasi pemetaan hunian. Tools yang digunakan adalah Microsoft 

Visio 2003. 

2. Perancangan Database 

Perancangan ini dilakukan desain terhadap model relational database, 

dengan menitikberatkan pada pembuatan tabel secara baik tanpa 

mengalami redudansi data. 

3. Perancangan Interface 

Perancangan interface atau antar muka ini dilakukan untuk merancang 

aplikasi pemetaan hunian yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tools 

yang digunakan adalah Microsoft Visio 2003. 

3.6 Tahap Implementasi 

Tahap implementasi pada sistem ini merupakan proses pengkodingan yang 

akan  menghasilkan  sebuah  sistem  sehingga  dapat  dipergunakan  sebagaimana 

mestinya oleh pengguna sistem. 

3.7 Tahap Pengujian 

Adapun dalam tahap pengujian ini ada 3 metode yang digunakan, sebagai 

berikut: 
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1. Unit Test (UT) 

Pengujian  dilakukan  dengan  membuat  tabel  checklist  benar/tidak  pada 

setiap pengujian rule-nya. 

2. Black Box 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan sepuluh buah smartphone  

yang berbeda spesifikasi.  

3. User Acceptance Test (UAT) 

Pengujian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner. Kuisioner  

UAT  dapat dilihat di  Lampiran C. Responden kuisioner adalah 10 orang  

mahasiswa 

3.8 Tahap Dokumentasi 

Tahap terakhir yang dilakukan adalah penyusunan  laporan  penelitian atau 

Tugas Akhir. Format yang digunakan adalah format laporan Tugas Akhir 

Universitas Islam Negeri SUSKA Riau. Tools yang digunakan untuk membuat 

laporan adalah Microsoft Word 2007.   


