
 

 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1   Proses Alur Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang dilakukan dalam penlitian dan dapat 

dijabarkan seperti pada gambar 3.1 dibawah ini: 
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Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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3.1.1 Tahap Perencanaan 

Langkah pertama dalam penelitian adalah menetapkan masalah yang akan 

dipecahkan. Adapun tahapan dalam perencanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi Masalah 

Kegiatan ini penulis mencari tahu mengenai permasalahan yang ada pada Program 

Studi Sistem Informasi UIN Suska Riau. Pada penelitian ini penulis meneliti 

Program Studi Sistem Informasi UIN Suska Riau sebagai studi kasus rancang 

bangun Sistem Informasi Tugas Akhir dikarenakan belum memiliki sistem 

informasi terkomputerisasi, Maka diperlukan sebuah rancangan untuk membuat 

sistem tersebut. 

2. Penentuan Judul 

Penulis menentukan judul Penulis menentukan judul Penerapan Arsitektur Model 

View Controller(MVC) Rancang Bangun Sistem Informasi Tugas Akhir karena 

penulis telah mengidentifikasi masalah yang ada pada Program Studi Sistem 

Informasi UIN SUSKA Riau. 

3. Penentuan Tujuan 

Penulis menetukan tujuan penelitian ini yaitu membuat rancang bangun Sistem 

Informasi Tugas Akhir pada Program Studi Sistem Informasi UIN SUSKA Riau 

berbasis web.  

4. Menetukan Data yang di Ambil 

Kegiatan ini penulis menentukan data-data yang dibutuhkan agar terlaksananya 

perancangan sistem informasi Tugas Akhir, seperti mencari data mahasiswa, 

dosen dan koordinator tugas akhir , dan data-data lainya. 

3.1.2 Tahap Pengumpulan Data 

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap perencanaan setelah data 

ditentukan maka selanjutnya adalah mengumpulkan data. Tahapan ini berisi tentang 

proses dalam pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder. Adapun tahapannya 

sebagai berikut: 

1. Memahami proses pengajuan proposal tugas akhir mahasiswa program studi 

sistem informasi UIN SUSKA Riau. Pada kegiatan ini penulis memahami secara 
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lebih rinci apa saja proses atau tahapan mulai dari pengajuan proposal sampai 

tahapan penerimaan proposal tugas akhir. Penulis langsung melakukan 

wawancara kepada Dosen Koordinator tugas akhir program studi sistem informasi 

UIN SUSKA Riau. 

2. Jenis Data Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari proses 

wawancara pada Dosen Koordinator tugas akhir Program Studi Sistem 

Informasi UIN SUSKA Riau . 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang diperoleh berupa data-data mengenai profil instansi, serta 

studi pustaka mengenai teori-teori yang mendukung penelitian yaitu berupa 

buku-buku dan jurnal-jurnal penelitian terlebih dahulu. 

3. Teknik pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengamatan (Observasi) 

 Melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung terhadap:  

1) Proses pengajuan judul proposal tugas akhir program studi sistem informasi 

UIN SUSKA Riau. 

2) Proses penerimaan judul proposal tugas akhir program studi sistem informasi 

UIN Suska Riau. 

b. Metode Wawancara 

Kegiatan tanya jawab dilakukan dengan Tengku Khairil Ahsyar, S.Kom, 

M.Kom, sebagai Koordinator TA. Adapun jawaban dari pertanyaan yang 

diajukan pada Lampiran A. 
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3.1.3 Tahap Analisa Sistem 

Setelah data dikumpulkan, tahap selajutnya adalah tahap analisa. Tahapan ini 

merupakan tahapan inti dari penulisan penelitian ini. Sebagai output  dari analisis, akan 

dibuat rancangan interface sistem informasi tugas akhir. Analisa dilakukan dengan 

menggunakan metode waterfall. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini 

adalah sebagi berikut: 

1. Analisis sistem yang sedang berjalan 

Pada bagian ini penulis menganalisa informasi mengenai proses mahasiswa 

program studi sistem informasi UIN Suska Riau dalam mengajukan judul 

proposal tugas akhir, apakah proses yang telah berjalan saat ini sudah akurat dan 

relevan. 

2. Analisa kelayakan rancangan usulan sistem informasi tugas akhir. Pada kegiatan 

ini penulis memberikan analisa kelayakan dari rancangan sistem usulan yang akan 

dibuat, sehingga bisa memberikan bahan acuan terhadap pihak dosen program 

studi sistem informasi UIN Suska Riau untuk membuat sistem informasi tugas 

akhir dimasa yang akan datang. 

3.1.4 Tahap Perancangan 

Perancangan pada sistem ini menggunakan tools Unified Modelling Language 

(UML). Diagram yang digunakan dalam penelitian ini adalah use case diagram, class 

diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Perancangan database dan interface 

pada tahap perancangan ini yaitu merancang database yang akan digunakan dengan 

menggunakan MySQL serta interface sistem yang akan dibangun nantinya. 

3.1.5 Tahap Implementasi dan Pengujian 

Pembuatan coding, tahap pembuatan coding merupakan tahap dimana sistem siap 

dioperasikan pada keadaaan yang sebenarnya sesuai dengan kebutuhan sistem informasi 

tugas akhir, sehingga akan diketahui sistem yang dibuat benar-benar dapat menghasilkan 

tujuan yang ingin dicapai. Pengujian sistem, tahapan 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 
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harapkan. Implementasi, tahapan pengujian perangkat lunak dan hasil pengujian pada 

program studi sistem informasi UIN SUSKA RIAU. 

3.1.6 Tahap Dokumentasi 

Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini. Mulai 

dari proses pendahuluan, perencanaan, pengumpulan data, analisa dan perancangan, dan 

implementasi dan pengujian. Hasil dari dokumentasi ini adalah laporan tugas akhir. 

 


