
 
 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

 Prodi Sistem Informasi beralamatkan di Jalan HR. Soebrantas KM. 18.5 

No. 155 Pekanbaru, Riau. Sistem Informasi merupakan salah satu Prodi yang ada 

di Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua bagian, yaitu data primer 

dan data sekunder. 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian. Untuk penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan WD 

1, Dosen dan Admin Prodi Sistem Informasi.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan alamat 

website rujukan yang ada kaitannya dengan judul penelitian. 

3.3 Alur Metodologi Penelitian 

 Alur metodologi penelitian ini adalah merupakan langkah demi langkah 

dalam penyusunan tugas akhir mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisa 

dan perancangan, coding dan testing sistem, hingga dokumentasi Tugas Akhir. 

Untuk memudahkan dalam menjelaskan proses ini terlebih dahulu dibuat dalam 

bentuk flowchart alur penelitian. 

 Berikut gambar metodologi penelitian yang penulis lakukan pada Prodi 

Sistem Informasi UIN SUSKA Riau. Adapun alur dan proses metodologi 

penelitian dapat dilihat Gambar 3.1. 
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1. Tahap Perencanaan 

 

1. Menentukan studi kasus, 

wawancara awal,  dan observasi 

2. Identifikasi masalah 

3. Merumuskan masalah 

4. Menentukan judul 

HASIL 

 

 

Proposal Tugas Akhir 

 

 

2. Tahap Pengumpulan Data 

 

1. Melakukan wawancara 

2. Melakukan observasi 

3. Studi Kepustakaan 

HASIL 

 

Data Primer dan Sekunder 

 

 

3. Tahap Analisa dan Perancangan 

 

1. Menganalisa sistem yang sedang 

berjalan 

2. Desain UML 

3. Desain basisdata 

4. Desain tampilan sistem 

 

HASIL 

1. Object Oriented 

Analysis and Design  

(OOAD) 

2. Desain UML (use case 

diagram, sequence 

diagram, activity 

diagram, class 

diagram) 

3.  Desain database 

4. Desain interface sistem 

 

 

4. Tahap Coding, Implementasi dan 

Testing Sistem 

 

1. Pengkodingan sistem informasi 

realisasi absensi 

2. Pengujian unit testing sistem 

informasi dengan black box testing 

dan UAT 

HASIL 

 

Sistem Informasi Realisasi 

Absensi 

 

 

5. Dokumentasi Hasil Penelitian 

Membuat dokumentasi seluruh 

kegiatan laporan tugas akhir 

HASIL 

Laporan Tugas Akhir 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 
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3.3.1 Tahap Perencanaan 

 Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam mengerjakan laporan 

tugas akhir yang mana ada beberapa tahap yang akan di dikerjakan mulai dari 

yang pertama menetukan studi kasus, wawancara awal, dan observasi. Kedua 

identifikasi masalah, ketiga merumuskan masalah, keempat menetukan judul. 

Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Menentukan Studi Kasus, Wawancara Awal, dan Observasi 

Tahap perencanaan yang pertama dilakukan yaitu menentukan studi kasus 

penelitian dan telah di tetapkan penelitian akan dilakukan pada Prodi 

Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN  SUSKA Riau. 

Selanjutnya melakukan wawancara awal, wawancara dilakukan dengan 

Bapak Ahmad Sudiro, S.Pd.I selaku admin Prodi Sistem Informasi. 

Selanjutnya melakukan observasi mengenai proses absensi dilakukan oleh 

Prodi Sistem Informasi. 

2. Identifikasi Masalah 

Tahap perencanaan yang kedua yaitu identifikasi masalah melakukan 

identifikasi masalah-masalah yang selalu terjadi. Identifikasi dilakukan 

dengan hal-hal yang berhubungan dengan proses absensi pada Prodi 

Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau yang 

berhubungan dengan sistem yang sedang berjalan.  

3. Merumuskan Masalah 

Tahap perencanaan yang ketiga yaitu merumuskan masalah penelitian 

telah di dapat apa saja masalah yang terjadi pada Prodi Sistem Informasi 

Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau dan merumuskan 

masalahnya yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem infomasi 

realisasi absensi pada Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN SUSKA Riau. 

4. Menentukan Judul 

Tahap perencanaan yang keempat yaitu menentukan judul penelitian 

setelah di dapat masalah penelitian dan dirumuskan masalah maka didapat 

judul penelitian yaitu rancang bangun sistem infomasi realisasi absensi 



 
 

30 

 

pada Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA 

Riau. 

3.3.2  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 yaitu wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut: 

1. Wawancara 

 Jenis wawancara pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur, 

wawancara dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan narasumber 

yaitu dengan Bapak Ahmad Sudiro, S.Pd.I selaku Admin Prodi Sistem 

Informasi, Bapak Syaifullah, SE., M.Sc selaku Ketua Prodi dan Bapak 

Teddy Purnamirza, ST., M.Eng selaku WD 1 Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN SUSKA Riau, perihal yang berhubungan dengan sistem 

absensi yang digunakan saat ini. 

2. Observasi 

Observasi pada penelitian ini menggunakan jenis observasi non-

participant yang tidak terstruktur. Observasi yang dilakukan dengan 

pengamatan  langsung  ke objek penelitian yaitu pada pada Prodi Sistem 

Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau. Melakukan 

pengamatan bagaimana proses absensi yang berjalan, untuk menjadi dasar 

proses analisa dan menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi saat 

proses absensi. 

3. Studi Kepustakaan 

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga diperoleh melalui 

fakta yang tersimpan dalam bentuk jurnal yang relevan untuk pedoman 

penelitian, arsip instansi yang diberikan, dan buku-buku untuk menambah 

referensi data sebagai pendukung permasalahan dan solusi pada penelitian 

ini. 
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3.3.3 Tahap Analisa dan Perancangan 

 Tahap analisa dan perancangan merupkan tahap ketiga dalam mengerjakan 

laporan Tugas Akhir yang mana ada beberapa tahap yang akan di kerjakan mulai 

dari yang pertama menganalisa sistem yang sedang berjalan, kedua desain UML, 

ketiga desain basisdata, dan keempat desain tampilan sistem. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut: 

1. Menganalisa Sistem yang Sedang Berjalan 

Tahap analisa dan perancangan yang pertama yaitu menganalisa sistem 

yang sedang berjalan menganalisa seluruh kegiatan yang dilakukan dalam 

proses absensi yang menggunakan mesin Fingerspot Flexcode iSafe 4500. 

2. Desain UML 

Tahap analisa dan perancangan yang kedua yaitu merancang UML dengan 

tools yang digunakan dalam UML yaitu use case diagram, sequence 

diagram, activity diagram, dan  class diagram. 

3. Desain Basisdata 

Tahap analisa dan perancagan yang ketiga yaitu merancang database 

merancang tabel-tabel yang dibutuhkan pada database. 

4. Desain Tampilan Sistem 

Tahap analisa dan perancangan yang keempat yaitu merancang tampilan 

sistem melakukan perancangan tampilan antarmuka yang akan dibangun. 

3.3.4  Tahap Coding, Implementasi dan Testing Sistem 

 Tahap coding, implementasi dan testing sistem merupakan tahap keempat 

dalam mengerjakan laporan Tugas Akhir yang mana ada beberapa tahap yang 

akan di kerjakan mulai dari yang pertama pengodingan sistem informasi realisasi 

absensi, kedua pengujian unit testing sistem informasi dengan blackbox testing 

dan UAT. Untuk lebih terperinci pada tahap empat ini, adapun penjelasannya 

sebagai berikut: 

1. Pengodingan Sistem Informasi Realisasi Absensi 

Tahap coding, implementasi dan testing sistem yang pertama yaitu 

pengodingan sistem informasi absensi melakukan pembuatan 

pengkodingan sistem yang akan dibangun dengan mengunakan bahasa 
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pemrograman PHP. Pada sistem realisasi absensi ini juga menggunakan 

bantuan alat yaitu mesin absensi Fingerspot Flexcode iSafe 4500. 

2. Pengujian Unit Testing Sistem Informasi dengan Blackbox Testing dan 

UAT 

Tahap koding, implementasi dan testing sistem yang kedua yaitu 

pengujian unit testing melakukan pengujian sistem informasi yang sudah 

dibangun dengan blackbox testing dan UAT menguji apakah sistem sudah 

berjalan dengan baik atau belum pada saat digunakan. 

3.3.5 Tahap Dokumentasi 

 Mendokumentasi seluruh kegiatan yang dilakukan dalam penelitian mulai 

dari perencanaan, pengumpulan data, analisa dan perancangan, pengkodingan, 

testing sistem dan hasil dari dokumentasi berupa laporan Tugas Akhir penelitian. 

 

 

 

 


