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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Bab ini membahas proses dan alur dari penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, dari mulai penelitian hingga selesainya penelitian tugas akhir ini. 

3.1 Tahap Perencanaan 

1. Menentukan tujuan penelitian. 

Tahapan ini adalah penentuan tujuan dari Tugas Akhir (TA), agar tujuan 

dalam penulisan lebih terarah dimana penulis bertujuan membangun  

ALKPA,  dimana aplikasi ini dapat mempermudah komunikasi antara 

dosen PA dan mahasiswa, membantu mahasiswa untuk dapat lebih terbuka 

dalam menceritakan permasalahan yang sedang di alaminya. 

2. Studi pustaka. 

Kegiatan ini memungkinkan penulis untuk melanjutkan penulisan dalam 

laporan TA ini. Karena dengan melakukan studi pustaka, penulis 

mendapatkan informasi untuk mendukung penulisan yang berkaitan 

dengan topik yang diangkat. 

3. Identifikasi masalah. 

Hal ini penulis melalukan identifikasi masalah untuk menemukan 

permasalahan dalam layanan konsultasi PA yang sedang berlangsung pada 

Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau dimana berdasarkan 

observasi dilapangan ditemukan identifikasi permasalahan yaitu:  

a. Informasi yang di tempel pada papan pengumuman tidak bertahan 

lama dikarenakan sering dirusak dan dicopot oleh orang-orang yang 

tidak bertanggung jawab. 

b. Adanya mahasiswa yang tidak tergabung dengan group media sosial 

bimbingan PA. 

c. Mahasiswa dan dosen PA tidak bisa mengikuti jadwal bimbingan 

yang telah ditentukan karena adanya halangan. 

d. Adanya kecendrungan dari sebagian mahasiswa untuk tidak terbuka 

terhadap masalah yang sedang terjadi dalam pelaksanaan konsultasi 
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bimbingan akademik dikarenakan aspek psikologi seperti ketakutan, 

malu, dan tidak percaya diri. 

e. Mahasiswa diharuskan mengantri untuk melakukan bimbingan karena 

banyaknya mahasiswa yang harus melakukan bimbingan dengan satu 

dosen PA yang sama. 

f. Fakultas tidak selalu menyediakan borang bimbingan, sehingga 

mengharuskan mahasiswa untuk memperbanyak secara pribadi borang 

bimbingan tersebut. 

4. Menentukan data yang diperlukan. 

Tahapan ini adalah menentukan data yang diperlukan agar mempermudah 

penulis dalam melakukan analisis yaitu data primer dan sekunder yang 

meliputi data Standar Operasional dari PA, jumlah mahasiswa dan dosen, 

profil dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau, dan borang 

bimbingan akademik 

3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis melakukan proses pengumpulan data dengan alat 

bantu pengumpul data yaitu: 

1. Observasi atau Pengamatan 

Melakukan pengamatan langsung pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN 

SUSKA Riau untuk lebih mengetahui permasalahan yang diteliti dan 

kondisi di lapangan. Penelitian dilakukan dengan melihat dan meneliti 

proses dari konsultasi bimbingan PA saat ini kemudian menganalisa dan 

mengukur sesuai dengan parameter pada kriteria data primer dan sekunder  

apakah layanan konsultasi sudah berjalan dengan baik tanpa terdapat 

permasalahan. 

2. Wawancara 

Peneliti bertatap muka langsung dengan sumber informasi untuk 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Dalam hal ini peneliti  

melakukan wawancara dilakukan pada KASUBBAG ADM Umum dan 

Keungan, KASSUBAG Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil 
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Dekan 1 dan Ketua PRODI pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN 

SUSKA. 

3. Kuesioner 

Pengumpulan data dengan kuesioner dalam penelitian ini menggunakan 

metode sampel dari populasi objek penelitian, yaitu dosen PA pada 

Fakultas Sains dan Teknologi, dan menggunakan metode Skala Likert 

untuk pengujian kelayakan sistem dengan objek penelitian administrator 

sistem, dosen PA, dan mahasiswa pada Fakultas Sains dan Teknologi 

3.3 Tahap Analisa dan Perancangan  

Setelah tahap pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah tahap analisis. 

Tahap analisis adalah tahapan yang dilakukan sebelum tahapan perancangan. Pada 

tahapan analisis yang dilakukan adalah menganalisis data-data yang dikumpulkan 

dari tahap-tahap sebelumnya, pada tahap analisis ini yang dilakukan adalah: 

1. Analisis Sistem yang sedang Berjalan  

Kegiatan ini merupakan keadaan dan penjelasan dari sistem Konsultasi PA 

Saat ini dan apa saja kekurangan dari sistem tersebut 

2. Analisis Kebutuhan Sistem 

Kegiatan ini analisa terhadap kebutuhan kebutuhan sistem yang akan 

dibangun 

3. Analisi Sistem yang di Usulkan 

Kegiatan ini merupakan penjelasan dari sistem yang di usulkan, berisi 

solusi dan kelebihan dari sistem yang diusulkan 

 

Dalam proses perancangan sistem akan mendapatkan suatu sistem yang 

akan menunjang layanan konsultasi penasehat akademik. Adapun beberapa proses 

yang harus dilalui dalam perancangan sistem yaitu: 

1. Analisa sistem yaitu mendefinisikan kerja system dengan pengguna 

dengan menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design 

(OOAD) dengan bantuan model Unified Model Language (UML) yang 
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terdiri dari empat diagram, yaitu: (1) Use Case Diagram; (2) Sequence 

Diagam; (3) Activity Diagram; dan (4) Class Diagram.  

2. Merancang Interface sistem, meliputi perancangan interface administrator 

sistem, dosen PA, dan mahasiswa beserta beserta menu-menunya. 

3. Merancang Database yang menampilkan konsep yang akan diterapkan 

pada penelitian kali ini yaitu penampilan layanan konsultasi yang 

mempermudah mahasiswa dan dosen dalam melakukan konsultasi PA, 

pencatatan KP, dan TA serta berisi informasi dan jadwal konsultasi. 

3.4 Tahap Coding dan Testing 

Pada tahap pengkodingan ini akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti: 

membangun sistem baru, setelah melakukan tahap sebelumnya seperti tahap 

perancangan. Pengkodingan dilakukan setelah data yang dibutuhkan terkumpul 

sesuai kebutuhan untuk merancang ALKPA. Adapun beberapa proses yang harus 

dilalui dalam perancangan sistem yaitu: 

1. Menggunakan MySQL v5.6.2.1 sebagai database server. 

2. Untuk perancangan Backend sistem menggunakan bahasa pemograman 

PHP v5.6 dengan tools framework Laravel v5.3 dan tools visual code. 

3. Untuk perancangan Frontend sistem menggunakan aplikasi tools React 

Native. 

4. Tahapan Testing atau pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan 

metode pengujian Black Box Testing  dan metode pengujian User 

Acceptance Testing merupakan pengujian yang dilakukan oleh end-user 

dimana user tersebut adalah administrator sistem, dosen PA, dan 

mahasiswa. Pengujian ini menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi 

fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan 

keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan 
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3.5 Tahap Dokumentasi Dan Presentasi Hasil Penelitian 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah melakukan dokumentasi dari semua 

tahap yang telah dilakukan. Kemudian mempresentasikan hasil penelitian dan 

menampilkan hasil sistem yang telah dirancang sebelumnya. 

 

 

 

 


