
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada bab ini dijelaskan tentang metodologi yang digunakan untuk 

membahas permasalahan pada penelitian ini.  

METODOLOGI PENELITIAN 

TAHAPAN KEGIATAN HASIL 
   

   

   

   

   

 

MULAI 

1. Identifikasi masalah 
2. Studi pustaka 
3. Menentukan tujuan dan batasan 

masalah 
4. Menentukan data yang di perlukan 
5. Penentuan Judul 

1 
Tahap 

Perencanaan 

1. Observasi dan penyebaran 
kuisioner. 

2. Studi Literatur. 

2 
Tahap 

Pengumpulan 
data 

1. Analisa sistem yang berjalan. 
2. Perancangan system. 
3. Pengkoodingan Sistem. 

3 
Tahap Analisa 

dan Perancangan  

Melakukan dokumentasi hasil 
penelitian  

5 
Tahapan 

Dokumentasi 

1. Pengujian sistem menggunakan 
UAT (User Acceptance Test) dan  
Black Box. 

2. Implementasi. 

4 
Tahap Pengujian 

dan 
Implementasi 

SELESAI 
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3.1 Tahap Perencanaan 

Sebelum suatu sistem informasi di buat, terlebih dahulu memulai dengan 

adanya suatu kebijakan dan perencanaan untuk mengembangkan sistem itu 

sendiri. Tanpa adanya perencanaan yang baik, pengembangan sistem tidak akan 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tahap perencanaan merupakan pedoman 

untuk melakukan pengembangan sistem. 

1. Identifikasi Masalah 

Cara dalam melakukan identifikasi masalah adalah dengan melakukan 

pengamatan langsung pada saat proses pembelajaran berlangsung di 

program studi sistem informasi yang nantinya akan diangkat pada Tugas 

Akhir ini. 

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mencari referensi agar penulis lebih 

memahami dalam merancang sistem, dan juga bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi guna memperkuat hasil penelitian ini. 

3. Menentukan Tujuan dan Batasan Masalah 

Setelah mengidentifikasi masalah lalu peneliti mulai menentukan batasan 

masalah dalam penelitian dilakukan agar lebih fokus, lalu menentukan 

tujuan pembahasan agar tidak keluar dari pokok permasalahan yang ada 

guna mempermudah dalam penelitian. 

4. Menentukan Data Yang Diperlukan 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mencari data primer 

dan sekunder.  Data Primer (Primary Data) yang di perlukan dalam 

pembuatan laporan ini yakni data mengenai Program Studi Sistem Informasi 

seperti Visi Misi, Profil, Struktur Organisasi, Alamat, Observasi dan 

Penyebaran Kuisioner. Data Sekunder (Secondary Data) merupakan sumber 

data penelitian yang di peroleh secara media lain, yang umumnya merupkan 

bukti, Laporan Historis yang diarsipkan baik yang di publis maupun tidak di 

publis. Selain itu Data Sekunder yang di peroleh adalah data dari buku – 

buku, jurnal dan informasi dari internet yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 
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5. Penentuan Judul 

Hasil dari pengamatan yang dilakukan dari objek penelitian, maka peneliti 

menentukan judul penelitian sesuai dengan masalah yang didapat. Judul 

yang akan dibahas yaitu Rancang Bangung Aplikasi Multimedia 

Pembelajaran Interaktif (Studi kasus: Program Studi Sistem Informasi 

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau). 

3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik, cara dan metode dalam 

pengumpulan data yang dibutuhkan untuk mendapatkan Data Primer (Primary 

Data) dan Data Sekunder (Secondary Data) dalam pembuatan laporan penelitian 

yaitu menggunakan: 

1. Observasi dan Penyebaran Kuisioner 

Observasi yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung 

pada object penelitian yaitu di Program Studi Sistem Informasi pada mata 

kuliah Knowledge Management (KM). Observasi ini dilakukan guna 

mengetahui gambaran situasi kelas yang didukung oleh penyebaran 

kuisioner kepada mahasiswa untuk mengetahui permasalahan yang ada pada 

mahasiswa ketika sedang belajar dikelas khusus nya pada pelajaran KM. 

Hasil dari observasi dan penyebaran kuisioner ini akan digunakan sebagai 

data Primer dalam penelitian ini. 

2. Studi Pustaka 

Selain mengumpulkan data Primer melalui observasi, penyebaran kuisioner 

dan wawancara, Data Sekunder juga diperlukan untuk penelitian ini. Data 

sekunder dikumpulkan dengan cara mencari jurnal, penelitian terdahulu, 

buku dan informasi di internet sebagai referensi teori. 

3.2.1 Data Primer dan Data Sekunder 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil dari observasi, dan 

penyebaran kuisioner. Data tersebut seperti untuk mengetahui minat belajar 

mahasiswa pada alur sistem lama, permasalahan dikelas, dan visi misi 

program studi serta data materi untuk pembuatan sistem. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui jurnal yang terdapat di 

google, penelitian terdahulu, serta buku untuk mendukung membantu 

penelitian ini. Data sekunder juga diperlukan data seperti audio visual, 

music, dan video pendukung guna untuk pembuatan sistem yang akan 

dibuat. 

3.3 Tahap Analisa dan Perancangan 

Tahapan analisa merupakan bagian penting dari sebuah penelitian yang 

melakukan analisa terhadap keadan serta situasi yang ada pada objek tertentu pada 

penelitian. Tahap perancangan sistem merupakan tahapan dalam membuat sebuah 

sistem hasil dari analisis menjadi sebuah bentuk perancangan yang mudah di 

pahami oleh pengguna(user).  

1. Analisa sistem berjalan 

Analisa sistem berjalan ini merupakan salah satu kebutuhan dari data 

Primer,  untuk mendapatkan data ini maka diperlukan penyebaran kuisioner 

dan observasi langsung. Berikut merupakan tahap-tahap pengeumpulan data 

analisa sistem berjalan: 

- Melakukan penyebaran kuisioner kepada mahasiswa guna mendapatkan 

hasil yang dibutuhkan untuk menganalisa sistem berjalan serta,  

- Melakukan observasi langsung guna mengetahui permasalahan yang 

ada dan memperkuat data.  

Analisa data disimpulkan setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan 

data kuisioner yang disebar kepada mahasiswa menggunakan metode skala 

likert. Data ini di peroleh di Prodi SI  pada kelas mata kuliah KM. Hasil dari 

analisa ini nantinya berupa permasalahan yang ada di sistem yang berjalan 

selama ini dan akan di selesaikan oleh sistem yang akan dibuat 

2. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem ini menggunakan metode Multimedia Development Life 

Cycle (MDLC) dan metode OOAD untuk bagian Concept (Bagian metode 
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perancangan MDLC), didalam aplikasi tersebut nanti nya terdapat 2 user 

yang terdiri dari Admin(Dosen) dan User(Mahasiswa).  

Setelah melakukan metode OOAD barulah melakukan desain Interface 

sesuai dengan perancangan yang sudah dirancang melalui OOAD. 

Kemudian, sistem ini membutuhkan data Primer yang berguna untuk 

mengetahui Input, Prosses, Output (IPO).  

Data tersebut terdiri dari Data materi pembelajaran, Video pembelajaran, 

Gambar-gambar yang sesuai dengan materi, serta Audio/musik.  

Data – data tersebut didapatkan dengan cara meminta langsung ke dosen 

yang bersangkutan seperti Data materi pembelajaran dan Video 

pembelajaran, Sedangkan data Gambar audio dan musik didapatkan dengan 

cara membuat sendiri atau mencari yang sudah ada di internet. Data – data 

tersebut merupakan data Input yang nanti nya akan diolah (Prosses) menjadi 

sebuah sistem menggunakan Aplikasi/tools dari Adobe Flash, dan Power 

Point untuk memproses materi menjadi slide ber transisi yang menarik.  

Setelah mengumpulkan data Input dan kemudian di Prosses, nantinya akan 

menghasilkan sebuah Output berupa sistem aplikasi yang akan digunakan 

untuk mengatasi permasalahan yang ada dari sistem pembelajaran lama. 

3. Pengkodingan Sistem 

Tahap pengkodingan sistem ini merupakan bagian dari pembuatan sistem 

untuk mengatasi permasalahan yang ada, berdasarkan rancangan yang telah 

dibuat nantinya.  

Beberapa perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung pengkodingan 

sistem ini seperti Adobe Flash Pro cs6 sebagai perangkat lunak utama dalam 

pembuatan aplikasi lalu Adobe Photoshop merupakan perangkat lunak 

untuk image editor . 

3.4 Tahap Pengujian dan Implementasi 

Tahapan ini di lakukan bertujuan untuk menguji sistem yang dibuat apakah 

sudah sesuai dengan hasil analisis dan perancangan yang telah dibuat serta 

menghasilkan suatu kesimpulan apakah sistem tersebut sesuai dengan yang di 

harapkan sehingga layak untuk di implementasi. 
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1. Pengujian Sistem 

Pada tahap ini digunakan pengujian Black Box. Tahapan pengujian ini di 

lakukan oleh mahasiswa Prodi SI dan dosen yang bersangkutan, dengan 

tujuan untuk menjamin sistem yang dibuat sesuai dengan hasil analisis dan 

perancangan.  

Setelah melakukan tes Black Box, barulah dilakukan uji kelayakan sistem, 

untuk menghasilkan suatu kesimpulan apakah sistem tersebut sesuai dengan 

yang di harapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Pengujian sistem 

dilakukan pada saat proses pembelajaran secara langsung maupun tidak 

langsung. 

2. Implementasi 

Setelah melakukan pengujian sistem dan sesuai dengan yang di rancang, 

sistem akan di implementasikan langsung ke mahasiswa dengan harapan 

sistem dapat mengatasi permasalahan yang terdapat pada latar belakang. 

3.5 Dokumentasi 

Tahapan ini adalah tahap penyusunan laporan guna mendokumentasikan 

semua proses yang telah dilakukan dari awal hingga akhir. Sehingga akan 

menghasilkan laporan Tugas Akhir atau skripsi dan dokumentasi dari 

perancangan, pembangunan aplikasi dan pengujian.  


