
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian 

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan adanya tahapan-tahapan 

yang tersusun dengan baik dan sistematis agar penelitian dapat mencapai tujuan 

yang diharapkan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam tugas akhir ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

Metode Penelitian 
 Tahapan Kegiatan Hasil 

   

   

   

   

   

Gambar 3.1. Diagram Alir Metode Penelitian Diolah dari Metode Waterfall 
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3.2. Tahap Requirement Analysis 

Tujuan dari fase analisis adalah memahami kebutuhan dari sistem baru dan 

mengembangkan sebuah sistem yang mewadahi requirement tersebut atau 

memutuskan bahwa sebenarnya pengembangan sistem baru tidak dibutuhkan. 

Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirement atau bisa dikatakan 

sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan sistem. 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

1. Identifikasi Masalah 

Mengidentifikasi permasalahan untuk kemudian digunakan dalam dasar 

menganalisa sistem yang sedang berjalan dan memberikan rekomendasi 

sistem usulan. 

2. Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data adalah tahap yang dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. 

Tahap pengumpulan data terdiri dari tiga, yaitu: 

a. Wawancara 

Peneliti bertatap muka langsung dengan sumber informasi untuk 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Wawancara dalam 

penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang perkara 

perceraian, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Data yang 

dihasilkan dalam wawancara ini adalah catatan rekaman dan keterangan 

dan pernyataan narasumber. 

b. Observasi  

Melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk lebih 

mengetahui permasalahan yang diteliti dan kondisi di lapangan.  

c. Studi Pustaka 

Bertujuan untuk mengetahui cara atau metode apa yang akan digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, serta 

mendapatkan dasar-dasar referensi yang kuat bagi peneliti untuk 

melakukan proses pembuatan sistem informasi geografis yang benar-

benar mencapai tujuan penelitian. 
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3. Analisa Kebutuhan Sistem 

Tahap ini yaitu sebagai spesifikasi dari apa yang harus diimplementasikan, 

deskripsi bagaimana sistem harusnya bekerja atau bagian-bagian yang ada 

didalam sistem, bisa juga dijadikan batasan dalam proses pengembangan 

sistem. Pada tahap ini terdiri dari dua tahap yaitu kebutuhan Fungsional 

dan kebutuhan non-Fungsional. 

4. Analisa Kebutuhan User 

Tujuan dari tahap ini melihat kebutuhan sistem dilihat dari segi pengguna. 

Merumuskan kebutuhan pengguna (user requirement) dan dilanjutkan 

pada tahap merancang spesifikasi sesuai dengan fungsi dan kebutuhan 

pengguna (user spesification). 

3.3. Tahap System Design 

Proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan kesebuah 

perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. 

Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut software requirement. 

Dokumen inilah yang akan digunakan programmer untuk melakukan aktivitas 

pembuatan sistemnya. Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

1. Perancangan Sistem 

Setelah melakukan tahap analisis, tahap selanjutnya adalah melakukan 

tahap perancangan. Perancangan sistem menggunakan UML Diagram 

yaitu Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class 

Diagram. 

2. Arsitektur Sistem 

Arsitektur sistem informasi merupakan suatu rencana atau pemetaan 

kebutuhan perangkat lunak didalam suatu sistem. 

3. Perancangan Database 

Perancangan database untuk mengidentifikasi tabel-tabel dan atribut yang 

akan digunakan pada sistem. 

4. Desain Interface 

Rancangan interface merupakan rancangan tampilan yang akan menjadi 

setiap kegiatan input dan output dari sistem. 
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3.4. Tahap Implementation 

Tahap implementasi merupakan bagian pembuatan kode-kode program 

yang dibuat berdasarkan seluruh rancangan yang telah dibuat sebelumnya untuk 

proses selanjutnya, pengolahan data, dan pembuatan peta akhir. Kegiatan dari 

tahap implementasi meliputi: 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data spasial menggunakan Leaflet, Geocoding-API, dan 

MySQL untuk pembuatan database. 

2. Pembuatan Coding 

Pada tahap pengkodingan ini dilakukan setelah data yang dibutuhkan 

terkumpul dan telah di olah sesuai kebutuhan untuk merancang sistem 

informasi pemetaan titik lokasi pihak yang telah bercerai di Pengadilan 

Agama Pekanbaru. Pengkodingan dilakukan menggunakan bahasa 

pemograman PHP. 

3.5. Tahap Testing 

Blackbox testing yang merupakan pendekatan pengujian dengan 

mempelajari input dan output yang diberikan.Tahapan pengujian ini di lakukan 

dengan tujuan untuk menjamin sistem yang dibuat sesuai dengan hasil analisis 

dan perancangan serta menghasilkan satu kesimpulan apakah sistem tersebut 

sesuai dengan yang di harapkan. 

3.6. Tahap Dokumentasi  

Pada tahap ini melakukan dokumentasi dari semua tahap yang telah 

dilakukan. Mulai dari proses pendahuluan, perencanaan, pengumpulan data, 

analisis dan perancangan sistem, implementasi serta pengujian sistem. Kemudian 

mempresentasikan hasil penelitian dan menampilkan hasil sistem yang telah 

dibangun. Hasil dari dokumentasi ini adalah laporan tugas akhir. 


