
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilalui peneliti 

mulai dari pengumpulan data sampai dengan penarikan kesimpulan adapun 

tahapan penelitian dipaparkan pada Diagram Alir dibawah ini: 

1. Mengetahui 

    kelemahan dan 

    Kekurangan Sistem 

    Lama untuk  

    Kelengkapan Sistem 

    Baru

2. Rancangan atau 

    Prototipe Desain

1. Analisa Relevansi Kurikulum 

Terhadap Lulusan Teknik 

Industri.

2. Analisa Sistem Informasi 

Alumni Teknik Industri

3. Kesimpulan

Tahap I

Perencanaan 

Tahap II

Pengumpulan 

Data 

1. Observasi

2. Wawancara

3. Jurnal, Buku, Skripsi 

dan e-book

4. Text Editor

 1. Pendapat Para Ahli

 2. Pendapat User

1. Observasi

2. Wawancara

1. Data Primer

2. Data Sekunder

Tahap V

Hasil dan 

Pembahasan

Tahap III

Analisis dan 

Perancangan

Selesai

Proposal Tugas Akhir

1. PhpMyadmin

2. Libre Office

3. Gimp 

4. Linux & FOSS 

(Free Open Source) 

Tools

Laporan Tugas Akhir

Mulai

Metodologi Penelitian

Tahap IV 

Pembuatan dan 

Pengujian Sistem

1. LAMP (Linux, 

Apache, MySQL, PHP/

Perl/Phyton)

2. Java

3. Code Editor

4. Android Studio

5. Dan berbagai FOSS 

   Tools 

Chromium & Firefox

OWASP (Open Web 

Aplikasi Project)

1. Domain

2. Web Hosting

3. Android

Tahapan Kegiatan Tools / Alat Hasil

1. Studi Pendahuluan

2. Studi Literatur

3. Identifikasi Masalah

4. Perumusan Masalah

5. Penetapan Tujuan Penelitian

Mengumpulkan data dan 

Informasi yanng diperlukan

1. Analisis sistem Pendataan 

Alumni lama

2. Analisa dan Perancangan 

Sistem Aplikasi SATIN (Sistem 

Informasi Alumni Teknik 

Industri)

   a. Kuesioner   

   b. Perancangan ERD (Entity 

       Relationship Diagram)

   c. Perancangan UI (User 

       Interface) dan UX (User 

       Experience) 

1. Pembuatan dan Pengembangan 

    Aplikasi berdasarkan hasil 

     perancangan.

2. Debugging atau Pengujian 

    Performa Aplikasi

3. Pengujian Keamanan Aplikasi

4. Implementasi Sistem Online

SATIN (Sistem 

Informasi Alumni 

Teknik Industri) 

berbasis Web dan 

Android

Continuous Improvement

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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3.1 Tahap Perencanaan 

 Pada tahap perencanaan ini dilakukan sebelum suatu sistem informasi 

dibuat atau dikembangkan, dimana tahapan ini dimulai 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 ataupun dalam membuat suatu sistem. 

3.1.1 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan melalui observasi pengamatan terhadap 

Sistem Tracer Study yang dilaksanakan di Program Studi Teknik Industri 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pengamatan dilakukan untuk 

mengetahui serta memperoleh informasi yang berhubungan langsung dengan 

Tracer Study, dimana pengamatan tersebut dilakukan dengan cara mencari data 

yang berhubungan langsung terhadap Tracer Study serta melakukan wawancara 

kepada beberapa mahasiswa, dosen, sekretaris dan kepala Jurusan di Program 

Studi Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

 

3.1.2  Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh teori-teori yang 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga mencapai tujuan penulisan. 

Penulis menjadikan jurnal ilmiah, buku-buku literatur, buku akademik serta 

beberapa referensi penelitian dan tugas akhir sebagai bahan untuk studi pustaka. 

 

3.1.3 Identifikasi Masalah 

  Setelah mengetahui permasalahan berdasarkan teori-teori yang ada, maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap permasalahan 

tersebut. Berdasarkan identifikasi masalah, dapat diketahui penyebab dari 

terkendalanya proses penilaian relevansi antara kurikulum terhadap lulusan 

terdapat pada sistem Tracer Study di Program Studi Teknik Industri Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada pelaksanaan penyebaran kuesioner 

banyaknya kuesioner yang di kembalikan kepada pihak jurusan tidak sesuai 
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dengan banyaknya kuesioner yang di sebarkan kepada lulusan Teknik Industri, 

selain itu waktu pengumpulan kuesioner tisak sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. Setelah pengumpulan kuesioner dilakukan, maka permasalahan 

lainnya adalah banyaknya media menyimpanan berupa tumpukan kertas sehingga 

dibutuhkannya tempat penyimpanan data tersebut serta perekapan data yang 

masih dilakukan secara manual. 

 

3.1.4  Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah merupakan hasil dari identifikasi masalah  yaitu 

berupa pertanyaan yang nanti akan diperoleh jawaban melalui tahapan pengolahan 

data dan berakhir pada kesimpulan. Rumusan masalah yang telah dibuat 

mengarah pada perencaan pengembangan sistem informasi pengelolaahn 

persediaaan dengan metode yang diusulkan. 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan maka dapat 

dirumuskan “Bagaimana Rancang Bangun Sistem Informasi Alumni sebagai 

Upaya Perbaikan Berkelanjutan (Continuous Improvement) yang Efektif di 

Jurusan Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau?” 

  

3.1.5 Tujuan Penelitian 

  Penetapan tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai 

dalam upaya menjawab segala permasalahan yang sedang diteliti. Suatu penelitian 

perlu menetapkan suatu tujuan yang jelas, nyata dan terukur. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah Merancang sistem alumni berbasis Website dan Android 

sebagai alat tracer study untuk mengetahui Relevansi Kurikulum Terhadap 

Lulusan Teknik Industri Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau di 

dalam Dunia Kerja. 

 

3.2 Tahap Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap proses yang 

terjadi. Hasil observasi berupa kegiatan, kejadian, objek, dan kondisi 

tertentu. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata suatu 

aktivitas untuk menjawab pertanyaan penelitian. Objek penelitian pada 

penelitian ini adalah Sistem Tracer Study yang ada di Program Studi  

Teknik Industri Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2.  Wawancara 

Pada tahap pengumpulan data ini, peneliti melakukan wawancara dengan  

beberapa mahasiswa, dosen, sekretaris dan kepala Jurusan di Program 

Studi Teknik Industri Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.   

Dalam melakukan penelitian data digunakan sebagai bahan rujukan dalam 

memecahkan pokok permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian ini  data yang 

dibutuhkan adalah data premier dan sekunder. 

1. Data Primer 

 Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengamatan dan 

penelitian secara langsung. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan 

mengamati secara langsung dan meminta keterangan serta melakukan 

wawancara terhadap beberapa mahasiswa, dosen, sekretaris dan kepala 

Jurusan di  di Program Studi Teknik Industri Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang terlibat, adapun data yang diperoleh adalah 

data prosedur sistem tracer study yang ada di jurusan Teknik industri. Data 

tersebut untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan pada sistem tracer 

study yang ada dimana nantinya sebagai bahan acuan untuk pengembagan 

sistem tracer study yang sudah ada sebelumnya. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diamati oleh peneliti. Data 

ini berasal dari historis Instansi. Informasi yang didapatkan dari jenis data 

ini adalah informasi yang telah tersedia diperusahaan atau instansi. 

Adapun data yang diperoleh dari instansi ini ada berupa data Kurikulum 

dan Alumni Angkatan 2008 sampai dengan 2010. 
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3.3 Tahap Analisis dan Perancangan 

Tahapan analisa merupakan bagian dari penelitian yang melakukan 

sejumlah kegiatan analisa terhadap keadaan dan situasi yang ada pada objek 

penelitian. Tahap perancangan sistem merupakan tahapan dalam membuat rincian 

sistem hasil dari analisis menjadi suatu bentuk perancangan agar dimengerti oleh 

pengguna (user). Adapun yang terdapat pada tahap analisa dan perancangan ini 

adalah sebagai berikut: 

 

3.3.1 Analisa Sistem Pendataan Alumni Lama 

Melakukan analisa dengan mengumpulkan segala informasi kerja sistem 

atau cara kerja pendataan alumni lama (konvensional), serta kelemahan atau 

kekurangan-kekuarangan pada sistem yang sedang digunakan untuk menjadi 

rujukan rancangan sistem baru berbasis teknologi web dan android dengan tujuan 

dapat memperbaiki kinerja sistem lama. 

 

3.3.2 Analisa dan Perancangan Sistem SATIN 

Melakukan Perancangan Sistem (Grand Design) baru yang dirujuk dari 

penyempurnaan kinerja sistem lama (sistem pendataan alumni konvensional) yang 

sudah dianalisa sebelumnya, mulai dari kuesioner dilanjutkan perancangan ERD 

(Entity Relationship Diagram), hingga perancangan UI/UX, yang mana akan 

dijelaskan lebih lanjut pada pengolahan data nantinya.  

 

3.4 Pembuatan dan Pengujian Sistem 

Setelah dilakukannya perancangan maka akan dilakukannya pembuatan 

sistem, dimana setelah sistem selesai dibuat maka akan dilakukan pengujian 

terhadap sistem. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah sebagai 

berikut: 

 

3.4.1 Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi Berdasarkan hasil 

Perancangan 

Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi Berdasar hasil Perancangan 

adalah proses pembangunan aplikasi dimulai berdasarkan perancangan-
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perancangan sistem (Grand Design) yang sudah dibuat sebelumnya. Pembuatan 

dilakukan dengan menggunakan local server, sebelum nantinya akan dilakukan 

proses implementasi pada online server. 

 

3.4.2 Debugging atau Pengujian Performa Aplikasi 

Debugging atau pengujian performa aplikasi adalah tahapan pengujian 

kinerja dan performa aplikasi dari sisi tingkat kesesuaian kerja sistem aplikasi 

berdasarkan rancangan yang sudah ditentukan, dan memastikan tidak ada 

kesalahan kode (error code) yang membuat kinerja sistem secara keseluruhan 

maupun sebagian tidak berjalan. 

 

3.4.3 Pengujian Keamanan Aplikasi 

Setelah dilakukannya debugging, untuk memastikan kinerja dan performa 

sistem berjalan normal. Dilakukan pengujian dari sisi keamanan sistem, untuk 

memastikan bahwa tidak ada celah keamanan pada sistem yang dapat 

dieksploitasi secara ilegal sehingga dapat terjadi penyalahgunaan atau manipulasi 

data yang dapat mengakibatkan kerugian, baik secara fisik maupun kerugian 

(data) informasi. 

 

3.4.4 Implementasi Sistem Online 

Implementasi sistem online adalah tahap implementasi sistem pada online 

server, agar dapat diakses secara publik melalui jaringan internet. Aplikasi dapat 

diakses dalam bentuk web maupun dalam bentuk aplikasi mobile (android) untuk 

dapat dimanfaatkan menjadi penyempurna sistem lama. 

 

3.5. Hasil dan Pembahasan 

Tahapan ini adalah tahapan untuk mengetahui pendapat user tentang sistem 

yang telah dibuat serta untuk mengetahui Relevansi Kurikulum dengan Lulusan 

Jurusan Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di  

dalam dunia kerja hingga penarikan kesimpulan terhadap laporan penelitian ini. 


