
 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang dilakukan dalam penelitian 

dan dapat dijabarkan seperti pada Gambar 3.1. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Tahapan Kegiatan Hasil/Tools 
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3.1 Tahap Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan yang merupakan tahap awal penelitian, kegiatan 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

3.1.1 Perumusan Masalah 

 Menentukan tentang masalah apa saja yang akan dibahas dalam penelitian 

dengan cara mengamati keadaan jaringan internet di PTPNV. 

3.1.2 Menentukan Tujuan Penelitian 

Untuk mendukung pencapaian sasaran penelitian, tahapan selanjutnya 

adalah penentuan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Tujuan dilakukannya 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kualitas layanan jaringan internet PTPNV yang berada 

di PKS, UBS, Kebun Inti, dan Kantor Pusat. 

2. Untuk menghasilkan suatu informasi berupa hasil analisa jaringan internet 

yang sesuai dengan standar QoS. 

3.1.3 Menentukan Data yang Dibutuhkan 

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan analisis, maka perlu 

ditentukan beberapa data seperti: 

1. Teori-teori yang berhubungan dengan analisis kualitas layanan jaringan 

komputer. 

2. Teknik analisa yang digunakan. 

3. Menentukan kebutuhan data primer dan data sekunder. 

3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap perencanaan. 

Setelah data ditentukan, maka selanjutnya adalah mengumpulkan data 

tersebut.Tahapan ini berisi tentang proses dalam pengumpulan data, baik data 

primer maupun data skunder. 

 Dalam kegiatan ini, penulis melakukan pengamatan terhadap keadaan 

yang sedang berjalan dan menggabungkan dengan literatur yang ada. Ada dua 

teknik yang digunakan, yaitu: 
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1. Observasi 

Observasi dilakukan langsung ke PTPNV dengan mengamati proses 

jaringan internet yang sedang berjalan. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan bertatap muka langsung kepada pihak 

PTPNV yaitu staf sub bagian jaringan dan sistem komunikasi data. 

3.3 Tahap Analisis dan Hasil 

Tahap Analisis dan Hasil antara lain analisa jaringan internet 

menggunakan QoS dan hasil analisa QoS jaringan internet. 

3.3.1 Analisa Jaringan Internet Menggunakan QoS 

Metode yang akan digunakan mengukur kualitas layanan jaringan internet 

yaitu QOS terdiri dari parameter troughput, delay, jitter, dan packet loss dengan 

menggunakan tools CMD dengan sistem operasi windows. 

Pada tahap ini yang dilakukan analisis mengenai keadaan yang sedang 

berlangsung. yaitu analisis mengenai pemakaian jaringan internet di PTPNV yang 

menjurus ke kualitas dan layanan. 

3.3.2 Hasil Analisa QoS Jaringan Internet 

Hasil dari analisa QoS jaringan sendiri yaitu ditemukannya solusi atau 

pemecahan masalah yang akan dicapai. Tahapan analisa dibagi menjadi dua, 

yakni analisa kondisi jaringan yang ada pada saat sekarang ini dan analisa 

jaringan baru yang dibuat berdasarkan standarisasi QoS. Pada tahap analisa 

jaringan baru akan dibuat sesuai dengan kebutuhan jaringan yang ada dan 

menggunakan standar QoS sehingga menghasilkan analisa yang baik sebagai 

solusi dari permasalahan jaringan yang ada pada saat ini. Dalam penelitian ini, 

metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan atau action research 

menurut Davison, Martinsons dan Kock (2004). Dalam penelitian tindakan yang 

mendeskripsikan, menginterpretasi dan menjelaskan suatu situasi atau keadaan 

pada jaringan internet di PTPNV dan melakukan analisis hasil perhitungan 

Downtime jaringan Internet dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi Reliability, Maintainability dan Availability pada jaringan Internet 

sehingga dapat memberikan network service yang lebih baik lagi dengan 
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perbaikan dan pengembangan sistem dan infrastruktur jaringan sehingga dapat 

meningkatkan kepuasan pengguna layanan jaringan pada PTPNV. 

3.4 Tahap Penulisan Laporan 

 Pada tahap penulisan laporan ini melakukan atau pembuatan dokumentasi 

hasil penelitian dari awal hingga akhir. Laporan hasil penelitian ini berisi tentang 

hasil pungujian atau pengukuran kualitas layanan internet yang menggunakan 

metode QoS sehingga laporan penelitian ini dapat dibaca, dimengerti dan mudah 

di pahami oleh pembaca. 


