
 
 

 
 

BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian merupakan acuan dan tahapan yang diterapkan 

dalam sebuah penelitian untuk dapat mencapai tujuan penelitian. Adapun 

metodologi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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3.1 Tahap Pendahuluan 

Pada tahap pendahuluan langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Menentukan Tempat Penelitian 

Menentukan tempat penelitian yaitu dengan cara melakukan peninjauan ke 

situasi yang akan diteliti yaitu pada SMK Yamatu Tualang untuk mengamati 

dan mendapatkan permasalahan melalui kondisi sekolah yang berjalan saat 

ini. 

2. Menentukan Judul Penelitian 

Menentukan judul penelitian dilakukan setelah menemukan permasalahan 

yang terdapat pada objek penelitian yaitu dengan cara melakukan studi 

pustaka dengan mencari buku-buku atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan 

judul penelitian yaitu Analisis Perencanaan Strategi Sistem dan Teknologi 

Informasi pada SMK Yamatu Tualang. 

3.2 Tahap Perencanaan  

Adapun hal yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi Masalah 

Mengidentifikasi masalah dilakukan dengan cara melakukan peninjauan 

langsung ke tempat penelitian untuk menentukan masalah apa yang akan 

dibahas dan mengamati tentang lingkungan bisnis internal dan eksternal serta 

mengamati sejauh apa penerapan sistem dan teknologi informasi pada SMK 

Yamatu Tualang. 

2. Menentukan Tujuan Penelitian 

Menentukan tujuan penelitian yaitu untuk memperjelas kerangka tentang apa 

saja yang menjadi sasaran dalam penelitian ini. Tujuan ditentukan untuk 

meyelesaikan masalah yang sudah ada, mencegah permasalahan yang 

diperkirakan akan muncul dan sebagai perbandingan atas penelitian atau teori 

yang telah ada. 

3. Menentukan Data yang Dibutuhkan 

Pada kegiatan ini ditentukan data apa saja yang dibutuhkan untuk membuat 

penelitian yang berjudul analisis perencanaan strategi sistem dan teknologi 
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informasi pada SMK Yamatu Tualang seperti data Rencana Strategi Sekolah, 

data guru dan siswa, data struktur kurikulum, data infrastruktur sekolah dan 

Standar Operasional Prosedur yang ada di sekolah. 

3.3 Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data-data yang didapat untuk penelitian bersumber dari data 

primer dan data sekunder, adapun tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan 

data yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi 

Melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk mengetahui 

proses sistem yang sedang berjalan, kondisi sistem dan teknologi yang 

digunakan pada SMK Yamatu Tualang. 

2. Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan cara menyiapkan daftar pertanyaan dan 

menanyakannya langsung kepada narasumber. Adapun pihak yang 

diwawancara terdiri dari Kabag Tata Usaha yaitu bapak Irdamsyah S.Sos , 

Bendahara yaitu ibu Ratna Dewi A.Md, Teknisi Komputer yaitu bapak Dhoni 

Usman ST dan Kepala Sekolah ibu Dra. Mayang Murni yang hasil 

wawancara tersebut dapat dilihat pada Lampiran A. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mencari dan membaca buku-buku yang ada 

di perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi dan Perpustakaan Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  serta mencari dan membaca skripsi 

dan jurnal-jurnal yang ada di internet yang berkaitan dengan judul penelitian. 

3.4 Tahap Analisis Pembahasan 

Tahap analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis yang 

dikembangkan oleh Ward and Peppard. Beberapa teknik analisis yang digunakan 

dalam perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi dalam penelitian ini 

yaitu analisis SWOT, CSF, Porter lima ancaman dan Mc Farlan Strategy Grid. 

Adapun penjelasan proses tahapannya yaitu sebagai berikut: 

1. Analisis bisnis internal dan eksternal yaitu analisis terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja organisasi serta menganalisis faktor-faktor yang 
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berada di luar lingkungan organisasi yang mempengaruhi kinerja organisasi. 

Teknik analisis yang digunakan yaitu: 

a. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan organisasi, 

kelemahan organisasi, kesempatan-kesempatan organisasi serta ancaman-

ancaman pada kondisi internal bisnis pada sekolah. 

b. Analisis CSF merupakan suatu ketentuan dari organisasi dan 

lingkungannya yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan. CSF 

dapat ditentukan jika objektif organisasi telah diidentifikasi. Tujuan dari 

CSF adalah menginterpretasikan objektif secara lebih jelas untuk 

menentukan aktivitas yang harus dilakukan dan informasi apa yang 

dibutuhkan. 

c. Analisis Porter lima ancaman, analisis ini digunakan untuk 

mengidentifikasi lingkungan eksternal organisasi yaitu lima ancaman 

didalam persaingan sebuah organisasi. Lima ancaman yang telah 

teridentifikasi tersebut dapat menjadi sebuah antisipasi yang mampu 

mengatasi ancaman yang datang kedepan pada sebuah organisasi 

khususnya pada sekolah.  

2. Analisis bisnis internal dan eksternal SI/TI 

a. Analisis internal SI/TI ini mencakup analisis kondisi SI/TI organisasi, 

kontribusinya terhadap organisasi yang meliputi hardware, software dan 

aplikasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan pada organisasi. 

b. Analisis eksternal SI/TI ini mengenai kondisi dari teknologi SI/TI yang 

berkembang saat ini pada pendidikan. Dari hasil analisis ini akan diperoleh 

peluang teknologi SI/TI yang dapat digunakan dalam mendukung strategi 

organisasi. 

3.5 Tahap Perencanaan Strategi Sistem Informasi 

Setelah menganalisis SWOT, analisis CSF, analisis Porter lima ancaman dan 

analisis Mc Farlan Strategy Grid pada lingkungan bisnis internal dan eksternal 

organisasi serta internal dan eksternal teknologi informasi tahapan selanjutnya 

adalah tahapan identifikasi strategi dengan output portofolio aplikasi dengan 

tahapan proses strategi yaitu sebagai berikut. 
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1. Strategi Bisnis 

Identifikasi strategi ini yaitu bagaimana setiap unit/fungsi bisnis organisasi 

akan memanfaatkan SI/TI untuk mencapai sasaran bisnisnya dengan 

melakukan identifikasi kebutuhan informasi dan mendeskripsikan 

kemampuan sistem informasi. Strategi ini dihasilkan proses analisis internal 

organisasi dari analisis SWOT dan CSF. 

2. Strategi Manajemen SI/TI 

Strategi manajemen SI/TI mencakup Strategi yang diterapkan melalui 

organisasi untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan SI/TI. Strategi 

ini dihasilkan dari proses analisis internal dan eksternal organisasi dengan 

teknik analisis SWOT dan analisis Porter lima ancaman. 

3. Strategi TI 

Strategi yang berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan teknologi dari aplikasi 

atau sistem informasi untuk mendukung organisasi. Strategi ini dihasilkan 

dari analisis internal teknologi informasi dan analisis eksternal teknologi 

informasi. 

3.6 Tahapan Dokumentasi Penelitian 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan dokumentasi dari 

hasil tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya yaitu mulai dari tahapan 

pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, analisis pembahasan dan 

diakhiri dengan penutup. Pembuatan laporan tugas akhir ini menjadi sebuah 

dokumen rekomendasi perencanaan strategi sistem dan teknolgi informasi pada 

SMK Yamatu Tualang.  

 


