
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian merupakan langkah demi langkah dalam 

penyusunan tugas akhir mulai dari perencanaan, pengumpulan data analisa dan 

perancangan, implementasi dan pengujian, hingga dokumentasi tugas akhir. Untuk 

memudahkan proses ini terlebih dahulu dibuat dalam bentuk flowchart alur 

penelitian. Berikut gambar metodologi penelitian pada Dit Intelkam Polda Riau. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam tugas akhir ini akan dijelaskan 

pada Gambar 3.1. 

Dibawah ini adalah keterangan dari Gambar 3.1 yaitu: 

3.1 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat akan 

melakukan penelitian. Adapun tahapan yang direncanakan yaitu: 

1. Menentukan Studi Kasus, Wawancara Awal, dan Observasi 

Tahap perencanaan yang pertama dilakukan yaitu menentukan studi kasus 

penelitian dan telah di tetapkan penelitian akan dilakukan pada Dit 

Intelkam Polda Riau. Selanjutnya melakukan wawancara awal, wawancara 

dilakukan dengan Bapak Reggi Chandra Dewa selaku Batmin Giatmas. 

Selanjutnya melakukan observasi mengenai proses sentra pelayanan 

masyarakat dilakukan pada Dit Intelkam Polda Riau. 

2. Identifikasi Masalah 

Tahap perencanaan yang kedua yaitu identifikasi masalah melakukan 

identifikasi masalah-masalah yang selalu terjadi. Identifikasi dilakukan 

dengan hal-hal yang berhubungan dengan proses sentra pelayanan 

masyarakat pada Dit Intelkam Polda Riau yang berhubungan dengan 

sistem yang sedang berjalan.  
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I. Tahap Perencanaan 

1. Menentukan studi kasus, 

wawancara awal,  dan observasi 

2. Identifikasi masalah 

3. Merumuskan masalah 

4. Menentukan judul 

HASIL 

 

 

Proposal Tugas Akhir 

 

 

II. Tahap Pengumpulan Data 

1. Melakukan wawancara 

2. Melakukan observasi 

3. Studi Kepustakaan 

HASIL 

Data Primer dan Sekunder 

 

 

III. Tahap Analisa dan Perancangan 

 

1. Menganalisa sistem yang sedang 

berjalan 

2. Desain UML 

3. Desain tampilan sistem 

 

HASIL 

1. Object Oriented 

Analysis and Design  

(OOAD) 

2. Desain UML (use case 

diagram, sequence 

diagram, activity 

diagram, class 

diagram) 

3. Desain database 

4. Desain interface sistem 

 

 

IV. Tahap Coding, Implementasi 

dan Testing Sistem 

1. Implementasi Sistem 

2. Pengujian Sistem Informasi 

HASIL 

 

Sistem Informasi Sentra 

Pelayanan Masyarakat 

 

 

V. Dokumentasi Hasil Penelitian 

Dokumentasi  Laporan Tugas Akhir 

HASIL 

Laporan Tugas Akhir 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 
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Dibawah ini adalah keterangan dari Gambar 3.1 yaitu: 

3. Merumuskan Masalah 

Tahap perencanaan yang ketiga yaitu merumuskan masalah penelitian 

telah di dapat apa saja masalah yang terjadi pada Dit Intelkam Polda dan 

merumuskan masalahnya yaitu bagaimana merancang dan membangun 

sistem infomasi sentra pelayanan masyarakat pada Dit Intelkam Polda 

Riau. 

4. Menentukan Judul 

Tahap perencanaan yang keempat yaitu menentukan judul penelitian 

setelah didapat masalah penelitian maka didapat judul penelitian yaitu 

rancang bangun sistem infomasi sentra pelayanan masyarakat pada Dit 

Intelkam Polda Riau. 

3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data untuk lebih mengetahui 

mengenai permasalahan yang diteliti. Dari data yang dikumpulkan akan dapat 

diketahui mengenai proses pembelajaran yang terjadi pada saat ini. Data-data 

dapat diperoleh melalui wawancara langsung dan dengan cara melihat langsung 

dilapangan proses pembelajaran yang terjadi. Dalam hal ini objek penelitian 

adalah Dit Intelkam Polda Riau. Hal yang dilakukan untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data 

wawancara tidak terstruktur. Peneliti bertatap muka langsung dengan 

beberapa narasumber yaitu Bapak Reggi Chandra Dewa sebagai Bamin 

Giatmas. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung 

seperti bagaimana prosedur pengurusan SKCK tersebut, apakah pernah 

terjadi penyalahgunaan, serta adakah permasalahan dalam pengurusan 

SKCK. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas 

permasalahan yang terjadi dalam proses layanan masyarakat pada Dit 

Intelkam Polda Riau. 
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2. Observasi 

Meneliti profil organisasi yang membahas tentang, visi, misi, dan tujuan 

yang akan menjadi dasar untuk proses analisa dan menemukan solusi dari 

permasalahan yang terjadi saat proses sentra pelayanan masyarakat pada 

Dit Intelkam Polda Riau. Melihat serta meneliti proses pelayanan 

masyarakat yang berjalan pada Dit Intelkam Polda Riau. 

3. Studi Literatur 

Menggunakan literatur yang telah ada seperti jurnal-jurnal pendukung dan 

buku untuk digunakan sebagai referensi atau bahkan digunakan sebagai 

bahan pembanding. Contoh jurnal yang diambil yakni “Sistem Informasi 

Data Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)” yang di susun oleh 

Abdul Ghozi Almustadzichin pada Tahun 2009. Contoh buku yang 

diambil salah satunya adalah “Rekayasa Perangkat Lunak” yang dikarang 

oleh Janner Simarmata pada Tahun 2010. 

3.3 Tahap Analisa dan Perancangan 

Tahap analisa dan perancangan merupakan tahap ketiga dalam 

mengerjakan laporan tugas akhir yang mana ada beberapa tahap yang akan di 

kerjakan mulai dari yang pertama Menganalisa sistem yang sedang berjalan, 

kedua desain sistem yang akan dibangun, ketiga desain UML, keempat desain 

basis data, kelima desain tampilan sistem. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Menganalisa Sistem yang Sedang Berjalan 

Tahap analisa dan perancangan yang pertama yaitu menganalisa sistem 

yang sedang berjalan menganalisa seluruh kegiatan yang dilakukan dalam 

proses sentra pelayanan masyarakat dengan menggunakan metode 

pengembangan Waterfall dan OOAD. 

2. Desain UML 

Tahap analisa dan perancangan yang kedua yaitu merancang UML dengan 

tools yang digunakan dalam UML yaitu use case diagram, sequence 

diagram, activity diagram dan class diagram. 
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3. Desain Tampilan Sistem 

Tahap analisa dan perancangan yang keempat yaitu merancang tampilan 

sistem melakukan perancangan tampilan antarmuka yang akan dibangun. 

3.4 Tahap Implementasi dan Pengujian 

Tahapan 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. 

3.4.1 Implementasi Sistem  

Tahap Implementasi merupakan tahap dimana pembangunan sistem 

informasi sentra pelayanan mulai dilaksanakan. Pembangunan sistem dilakukan 

menggunakan beberapa aplikasi pendukung yaitu: PHP dan MySQL, Sublime 

Text 3, Javascript, dan HTML. 

3.4.2 Pengujian Sistem 

Pada tahap ini, sistem yang telah selesai dibangun akan di uji coba. 

Tujuannya ialah untuk menjamin sistem yang dibangun sesuai dengan hasil yang 

diharapkan. Pengujian sistem dilakukan dengan metode blackbox, yaitu: proses uji 

sistem ditampilkan dalam bentuk tabel yang didalamnya menjelaskan tentang 

deskripsi pengujian, kondisi awal, prosedur pengujian, data input yang digunakan, 

output yang diharapkan, kriteria evaluasi hasil, hasil yang didapat dan kesimpulan 

pengujian. 

3.5 Tahap Dokumentasi 

Tahap dokumentasi merupakan tahapan dalam membuat laporan penelitian 

dari awal hingga akhir. Tahapan dokumentasi terdiri dari tiga tahap yaitu sebagai 

berikut: 

1. Melakukan konsultasi dengan pembimbing penelitian. 

Konsultasi terhadap pembimbing sangat diperlukan oleh penulis untuk 

memberikan saran dalam perbaikan pembuatan laporan penelitian. 

2. Melengkapi laporan penelitian dari awal hingga akhir. 

3. Selesai. 


