
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Lokasi Penelitian 

Disnaker kota Pekanbaru berlokasi di Jl. Samarinda No.29 Tangkerang 

kota Pekanbaru. Disnaker kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok membantu 

Walikota untuk melaksanakan tugas dibidang ketenagakerjaan melakukan 

perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan, pemberian izin dan 

pelaksanaan pelayanan umum dibidang ketenagakerjaan dan mengelola urusan 

ketatausahaan. Pada Disnaker terdapat 4 bidang yaitu: Bidang Pembinaan 

Hubungan Industrial (PHI), Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, 

Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PENTA), serta 

Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas (LATTAS) yang merupakan 

tempat peneliti melakukan penelitian Tugas Akhir. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitan pada Tugas Akhir ini yaitu penelitian kuantitatif, 

sedangkan berdasarkan tujuannya penelitian improftif. Penelitian ini bertujuan 

memperbaiki, meningkatkan atau menyempurnakan keadaan, kegiatan atau 

pelaksanaan suatu  program.  

3.3 Sumber Data 

Sumber data yang terdapat pada penelitian ini bersumber dari data primer 

dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini berupa wawancara dengan 

pihak Disnaker dan observasi. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini 

berupa studi literatur yang bersumber dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan 

dengan topik penelitian Tugas Akhir ini. 

3.4 Proses Metodologi Penelitian 

Proses metodologi penelitian ini adalah merupakan langkah-langkah dalam 

penyusunan Tugas Akhir. Untuk memudahkan dalam menjelaskan proses ini 

terlebih dahulu dibuat dalam bentuk flowchart. Adapun langkah-langkah yang 

ditempuh dalam Tugas Akhir ini dapat dilihat  pada Gambar 3.1. 

 



38 

 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 

3.5 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam mengerjakan laporan 

Tugas Akhir adapun beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahapan perencanaan 

sebagai berikut: 
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1. Menentukan Studi Kasus  

Tahap Perencanaan yang pertama yaitu menentukan studi kasus penelitian 

dan ditetapkan penelitian akan dilakukan pada Disnaker kota Pakanbaru. 

2. Merumuskan Masalah 

Tahap perencanaan kedua yaitu merumuskan permasalahan pada Disnaker 

kota Pekanbaru, bidang Lattas kesulitan dalam menentukan peserta 

pelatihan berprestasi disebabkan adanya kesamaan nilai, kemudian 

pengarsipan data yang tidak tertata dengan baik akan menyulitkan dalam 

mengelola data apabila suatu saat dibutuhkan dan penyerahan laporan 

penilaian oleh LPKS kepada bidang LATTAS harus diserahkan secara 

langsung sehingga akan membutuhkan waktu dalam proses penyerahan 

nilai. 

3. Menentukan Tujuan 

Tahap perencanaan yang ketiga yaitu menjelaskan tujuan dari penelitian 

untuk membantu pihak Disnaker khusunya bidang LATTAS dalam 

menentukan peserta pelatihan berprestasi serta pengelolaan arsip dan nilai 

pelatihan peserta pelatihan. 

4. Menentukan data yang dibutuhkan 

Tahap perencanaan yang keempat yaitu menentukan data yang dibutuhkan 

dengan melakukan observasi langsung untuk mengamati kondisi instansi 

dengan cara memperhatikan pegawai dalam menjalankan aktivitas 

sebelum dan sesudah pelatihan, wawancara dengan bidang LATTAS 

selaku penyelenggara program pelatihan, melakukan studi pendahuluan 

dan studi literatur. 

3.6 Tahap Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data merupakan tahap kedua dalam mengerjakan 

laporan tugas akhir yang mana ada beberapa tahap yang akan di kerjakan mulai 

dari yang pertama melakukan studi pustaka dan teknik untuk memperoleh data 

dan adapun penjelasan sebagi berikut: 
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1. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu data 

yang diperoleh dari data internal objek penelitian, seperti data yang 

diperoleh dari buku-buku mengenai sistem informasi untuk landasan teori 

Tugas Akhir serta 8 jurnal yang digunakan sebagai pendukung dalam 

penelitian Tugas Akhir ini. 

2. Wawancara 

Melakukan wawancara di Disnaker kota Pekanbaru dengan ibu happy 

yarlis, S.Sos yang menjabat sebagai kepala bidang LATTAS yang bertugas 

melaksanakan, membina dan merumuskan pengelolaan pelatihan dan 

permagangan, produktifitas, standariasi kompetensi serta kelembagaan 

pelatihan. Ibu esy  sebagai kepala seksi pelatihan dan permagangandan 

yang bertugas merumuskan, membina serta melaksanakan pengelolaan 

pelatihan dan permagangan. serta bapak angga sebagai staff bidang 

LATTAS yang bertugas mengelola nilai dan data pelatihan. 

3. Observasi 

Melakukan pengamatan di Disnaker kota Pekanbaru yaitu pada bidang 

LATTAS untuk lebih mengetahui permasalahan yang diteliti dari kondisi 

lapangan. Pada bidang LATTAS Disnaker kota Pekanbaru terdapat 3 seksi 

yaitu: Seksi pelatihan dan permagangan yang mempunyai tugas dan fungsi 

merumuskan, membina serta melaksanakan pengelolaan pelatihan dan 

permagangan. Seksi produktifitas mempunyai tugas pokok dan fungsi 

merumuskan, membina serta melaksanakan pengelolaan peningkatan 

produktifitas tenaga kerja. Seksi standarisasi, kompetensi dan 

kelembagaan pelatihan mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan, 

membina serta melaksanakan pengelolaan standarisasi kompetensi dan 

kelembagaan pelatihan.  
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4. Dokumentasi 

Mengumpulkan dokumentasi dengan melakukan pengambilan gambar dari 

kondisi Disnaker kota Pekanbaru yaitu berupa gambar pelatihan peserta 

pelatihan dan gambar kantor Disnaker kota Pekanbaru.  

3.7 Tahap Analisa dan Perancangan 

Analisa dan perancangan pada rancang bangun sistem pendukung 

keputusan penentuan peserta pelatihan berpestasi studi kasus Disnaker. Dengan 

menganalisa kondisi Disnaker kota Pekanbaru dan membuat perancangan sistem 

yang dibutuhkan oleh bidang LATTAS dalam mengelola data peserta pelatihan. 

1. Menganalisa Sistem yang Sedang Berjalan 

Tahap analisa dan perancangan yang pertama yaitu mengalisa sistem yang 

sedang berjalan dari seluruh kegiatan yang dilakukan bagian 

penyelenggarakegiatan pelatihan dan permagangan Disnaker kota 

Pekanbaru kemudian menggambarkannya kedalam use case. 

2. Merancang UML 

Tahap analisa dan perancangan yang kedua yaitu untuk memudahkan 

dalam merancang sistem UML maka digunakan use case diagram, class 

diagram, sequence diagram dan activity diagram untuk menetukan aktor 

serta alur dari sistem yang akan dirancang. 

3. Merancang Database 

Tahap analisa dan perancangan yang ketiga yaitu merancang database 

dengan merancang tabel-tabel yang dibutuhkan pada database. 

4. Merancang Tampilan Sistem 

Tahap analisa dan perancangan yang keempat yaitu merancang tampilan 

sistem dengan melakukan perancangan tampilan antarmuka sistem yang 

akan dibangun. 

3.8 Tahap Testing dan Implementasi 

Testing dan implementasi rancang bangun SPK penentuan peserta 

pelatihan berprestasi studi kasus Disnaker kota Pekanbaru. 
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1. Implementasi Sistem 

Tahap implementasi sistem yang pertama yaitu dengan menerapkan sistem 

pendukung keputusan penentuan peserta pelatihan berprestasi  pada 

Disnaker kota Pekanbaru. 

2. Pengujian Sistem 

Tahap pengujian yang kedua yaitu dengan melakukan pengujian Black 

Box, UAT dan pengujian perhitungan manual sebelum sistem 

diimplementasikan. Hasil dari uji testing ini berupa penilaian apakah 

sistem sudah baik dalm pengoperasiannya dan ditujukan kepada pengguna 

akhir sistem.  

3.9 Tahap Dokumentasi 

Mendokumentasikan hasil penelitian dari seluruh kegiatan yang dilakukan 

dalam penelitian mulai dari tahap perencanaan, tahap pengumpulan data, tahap 

analisa dan perancangan, tahap implementasi dan pengujian sistem dan hasil dari 

dokumentasi berupa laporan Tugas Akhir penelitian. 

 


