
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Alur Penelitian 

Berikut desain penelitian yang dilakukan terlihat pada gambar 3.1 di bawah 

ini. 

Analisa 
kebutuhan 

Kebutuhan 
perangkat lunak 

Kebutuhan data

-Wawancara
-Observasi 
-Studi literatur

Desain sistem -Perancangan alur sistem
-Perancangan struktur menu
-Perancangan interface

Implementasi 
Implementasi racangan 

sistem

Testing Blackbox testing

Dokumentasi 

Gambar 3.1   Metodologi Penelitian 

3.2 Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, penulis harus memahami terlebih dahulu proses 

pada sistem sebelumnya, sehingga penulis mengetahui data apa saja yang 

diperlukan. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, data tersebut akan diolah 

dan disusun.  

3.2.1 Metode Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data di LPM Gagasan UIN 

SUSKA Riau. Dalam pengumpulan data yang dilakukan memiliki beberapa teknik, 

adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut.  
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1. Observasi 

Merupakan pengumpulan data dengan cara meneliti langsung ke 

lapangan untuk mendapatkan data dan sumber informasi yang akurat dan 

melakukan interaksi langsung terhadap pengguna sistem. 

2. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan studi pustaka merupakan kegiatan mempelajari 

topik dan ilmu yang berkaitan dengan penelitian bersumber dari buku, 

jurnal, internet, majalah dan sebagainya. 

3. Wawancara 

Merupakan teknik yang dilakukan dengan mewawancarai bagian divisi-

divisi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

3.2.2 Metode Pengembangan Sistem 

 Menurut (Pressman, 2015) Model waterfall adalah model klasik yang bersifat 

sistematis, berurutan dalam membangun software. Nama model ini sebenarnya 

adalah “Linear Sequential Model”. Model ini sering disebut juga dengan “classic 

life cycle” atau metode waterfall. Model ini termasuk ke dalam model generic pada 

rekayasa perangkat lunak dan pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce 

sekitar tahun 1970 sehingga sering dianggap kuno, tetapi merupakan model yang 

paling banyak dipakai dalam Software Engineering (SE). Model ini melakukan 

pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap 

demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan 

berurutan. Secara umum tahapan pada model waterfall dapat dilihat pada gambar 

3.2 berikut. 

 

Gambar 3.2   Fase-fase dalam Waterfall Model 

(sumber: pressman, 2015) 
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Menurut (Pressman, 2015) memecah model ini meskipun secara garis besar 

sama dengan tahapan-tahapan model waterfall pada umumnya. Model ini 

merupakan model yang paling banyak dipakai dalam Software Engineering. Model 

ini melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari level kebutuhan 

sistem lalu menuju ke tahap Communication, Planning, Modeling, Construction, 

dan Deployment. Berikut ini adalah penjelasan dari tahap-tahap yang dilakukan di 

dalam Model Waterfall: 

1. Communication (Project Initiation & Requirements Gathering)  

Sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis, sangat diperlukan 

adanya komunikasi dengan customer demi memahami dan mencapai 

tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari komunikasi tersebut adalah 

inisialisasi proyek, seperti menganalisis permasalahan yang dihadapi dan 

mengumpulkan data-data yang diperlukan, serta membantu 

mendefinisikan fitur dan fungsi software. Pengumpulan data-data 

tambahan bisa juga diambil dari jurnal, artikel, dan internet. 

2. Planning (Estimating, Scheduling, Tracking) 

Tahap berikutnya adalah tahapan perencanaan yang menjelaskan tentang 

estimasi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, resiko- resiko yang 

dapat terjadi, sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem, 

produk kerja yang ingin dihasilkan, penjadwalan kerja yang akan 

dilaksanakan, dan tracking proses pengerjaan sistem. 

3. Modeling (Analysis & Design)  

Tahapan ini adalah tahap perancangan dan permodelan arsitektur sistem 

yang berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software, 

tampilan interface, dan algoritma program. Tujuannya untuk lebih 

memahami gambaran besar dari apa yang akan dikerjakan. 

4.  Construction (Code & Test)  

Tahapan Construction ini merupakan proses penerjemahan bentuk desain 

menjadi kode atau bentuk/bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Setelah 

pengkodean selesai, dilakukan pengujian terhadap sistem dan juga kode 
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yang sudah dibuat. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang 

mungkin terjadi untuk nantinya diperbaiki. 

5. Deployment (Delivery, Support, Feedback) 

Tahapan Deployment merupakan tahapan implementasi software ke 

customer, pemeliharaan software secara berkala, perbaikan software, 

evaluasi software, dan pengembangan software berdasarkan umpan balik 

yang diberikan agar sistem dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai 

dengan fungsinya. 

3.2.3 Metode Pengujian Perangkat Lunak 

Pengujian perangkat lunak dilakukan bertujuan untuk menjamin sistem yang 

dibuat sesuai dengan hasil analisis dan perancangan serta menghasilkan satu 

kesimpulan apakah sistem tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian 

dalam penelitian ini menggunakan pengujian blackbox testing. 
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