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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 

prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga 

merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian 

merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah 

pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk 

menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban dapat dilihat pada 

Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Metodologi penelitian 
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Penjelasan gambar metodologi penelitian di atas adalah sebagai berikut: 

3.1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap pendahuluan ini ada dua studi pendahuluan yang dilakukan, 

yaitu studi pustaka dan lapangan. Studi pustaka yang dilakukan adalah memilih, 

menetapkan dan mempersiapkan daftar pustaka yang memiliki korelasi untuk 

dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian dan studi lapangan yang 

dilakukan adalah melihat secara langsung kegiatan pada PTIPD dan melakukan 

wawancara awal secara umum kepada pimpinan PTIPD UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

3.1.1. Menentukan Topik 

Hal yang pertama dilakukan adalah menentukan topik permasalahan yang 

akan dibahas pada tugas akhir ini. Untuk menentukan topik penelitian harus 

diketahui terlebih dahulu permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi 

saat ini pada divisi jaringan dan komunikasi data, berdasarkan hasil wawancara 

awal dengan pihak Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau saat ini traffic di dalam jaringan belum di monitoring dengan 

software Intrusion Detection System (IDS), jadi belum diketahui apakah data 

tersebut berbahaya atau tidak. Secara fundamental, keamanan dan integritas data 

masih belum bisa dipastikan baik. Seiring dengan banyaknya Sistem Informasi 

Manajemen (SIM) yang di kembangkan dan diimplementasikan pada PTIPD UIN 

SULTAN SYARIF KASIM maka perlulah diimplementasikan Network Security 

Monitoring (NSM) agar data yang bersifat destruktif pada jaringan dapat 

terdeteksi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada bab 

pendahuluan, maka penulis mengambil topik pada tugas akhir ini adalah 

implementasi sistem monitoring jaringan dengan metode Network Security 

Monitoring (NSM).  
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3.1.2. Menentukan Objek Penelitian 

Setelah topik ditentukan, selanjutnya adalah menentukan objek penelitian 

untuk tugas akhir. Pada penelitian ini penulis menilih Pusat Teknologi Informasi 

dan Pangkalan Data UIN Sultan Syarif Kasim Riau (PTIPD) sebagai objek 

penelitian untuk tugas akhir ini. 

3.1.3. Perencanaan Tujuan Penelitian dan Studi Pustaka 

Setelah objek penelitian di dapatkan, maka penulis akan merencanakan 

bentuk penelitian yang akan dibuat. Setelah melakukan obvervasi dan wawancara 

dengan pimpinan Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau dan melakukan studi literatur, penulis membuat rencana 

penelitian untuk tugas akhir ini dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan topik penelitian. 

Menganalisis kebutuhan akan aplikasi sistem monitoring jaringan pada 

Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Sultan Syarif 

Kasim Riau seperti yang telah dijelaskan pada topik penelitian. 

2. Menentukan ruang lingkup dan metode yang digunakan. 

Ruang lingkup dan metode yang digunakan penelitian ini yaitu 

menggunakan Network Security Monitoring (NSM). Implementasi 

sistem monitoring yang dibuat difokuskan terhadap Wireless Local 

Area Network yang tercover pada Perpustakaan UIN Sultan Syarif 

Kasim Riau dan sekitarnya serta tools jaringan seperti Squil, Snort, dan 

Wireshark sesuai dengan metode Network Security Monitoring (NSM). 

Hasil yang didapat setelah melakukan tahap pendahuluan adalah judul 

untuk proposal tugas akhir. 

3.2. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dari penelitian, kegiatan yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 
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3.2.1. Merumuskan Masalah 

Dalam menentukan tentang masalah apa saja yang akan dibahas dalam 

penelitian yaitu dengan cara melakukan pengamatan kegiatan pada divisi jaringan 

dan komunikasi data, melakukan wawancara, observasi Wireless Local Area 

Network (WLAN) pada Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim, mencari dan 

mengumpulkan permasalahan yang ada lalu menentukan rumusan masalah sesuai 

dengan permasalahan. 

Berdasarkan topik diatas pada tahap pendahuluan maka rumusan masalah 

dalam tugas akhir ini adalah bagaimana mengimplementasi sistem monitoring 

jaringan dengan metode Network Security Monitoring (NSM), studi kasus Pusat 

Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 

3.2.2. Menentukan Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian penulis membuat tujuan akhir yang dicapai 

nantinya. Tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menghasilkan sistem monitoring jaringan yang terpusat dan 

stabil yang dapat menggunakan tools open source yang ada. 

2. Untuk mendapatkan alert aktivitas jaringan pada hotspot area pada 

Perpustakaan UIN SULTAN SYARIF KASIM dengan SSID UIN 

SULTAN SYARIF KASIM. 

3.2.3. Menentukan Data yang dibutuhkan 

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan 

informasi. Menentukan data-data yang dibutuhkan agar terlaksananya penelitian 

ini, seperti studi literatur dengan cara membaca buku-buku, dan browsing, 

mencari data-data tentang perusahaan itu sendiri dan data-data lainnya yang 

bekaitan dengan penelitian ini. Adapun data-data yang diperlukan yaitu: 

1. Teori-teori yang berhubungan dengan komputer jaringan, network 

security monitoring dan basis data.  

2. Menentukan kebutuhan data primer berupa data dari sumber penelitian 

dan data sekunder yang didapat dari bahan referensi. 
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3.3. Tahap Pengumpulan Data 

Tahapan ini berisi tentang proses dalam pengumpulan data, baik data 

primer maupun data skunder. Pengumpulan data dilakukan mulai tanggal 10 

Desember 2015 hingga 30 April 2016. Dalam melakuan pengumpulan data 

menggunakan teknik atau cara-cara tertentu dalam prosesnya. Adapun tahapan 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.3.1. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan 

sekunder. Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Observasi  

Teknik observasi yang peneliti gunakan adalah observasi langsung 

terhadap objek yang diteliti seperti mengadakan pengamatan langsung 

ke PTIPD UIN SULTAN SYARIF KASIM. Observasi ini dilakukaan 

pada saat karyawan sedang melaksanakan pekerjaannya. Dalam 

observasi ini peneliti memperoleh data secara langsung mengenai 

infrastruktur jaringan komputer, sistem dan konfigurasi yang berjalan 

pada saat ini serta struktur organisasi,  

2. Wawancara 

Teknik wawancara ini dilakukan secara terbuka untuk memberikan 

kesempatan kepada yang diwawancarai menjawab secara bebas namun 

masih dalam ruang lingkup penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk 

memperoleh kejelasan yang belum didapat pada dokumentasi dan 

untuk mendapatkan pengertian dan penjelasan yang lebih mendalam 

tentang obyek yang diteliti. Dalam pelaksanaan metode ini, peneliti 

tetap berpedoman kepada apa yang menjadi dasar dalam pelaksanaan 

penelitian ini yaitu berupa instrumen-instrumen penelitian yang sudah 

di siapkan sebelumnya. 

Data yang ingin diperoleh dengan metode wawancara ini adalah 

mendapatkan data secara langsung dari obyek penelitian yaitu 
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mengenai permasalahan yang terjadi, topologi fisik dan topologi 

logical pada jaringan, tugas dari pada karyawan. 

Agar data yang diperoleh tidak diragukan kebenarannya, maka peneliti 

membuat skenario yang akan dilakukan untuk proses wawancara ini 

adalah sebagai berikut:   

a. Menentukan orang-orang yang akan dijadikan sebagai sumber 

informasi, baik dari pihak manajemen divisi jaringan dan 

komunikasi data, ketua PTIPD UIN SULTAN SYARIF KASIM 

Riau.  

b. Membuat jadwal dan agenda dengan pihak-pihak yang disebutkan 

diatas.   

c. Menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan yang 

akan diselesaikan. 

d. Menyiapkan alat bantu wawancara seperti buku catatan dan pulpen. 

e. Melakukan wawancara dan mencatat semua hasil yang didapatkan. 

3. Kuesioner 

Jenis kuesioner yang digunakan adalah kombinasi angkat terbuka dan 

tertutup yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden 

dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya. 

3.3.2.  Menentukan Data Primer dan Data Sekunder 

Adapun data primer dan data skunder dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Data primer 

Merupakan data yang peneliti peroleh langsung dari sumber penelitian 

dengan cara meminta data dari orang yang bersangkutan. Misalnya 

data  tentang PTIPD UIN Sultan Syarif Kasim seperti sejarah, profil, 

visi, misi, struktur organisasi, observasi dan data yang didapat dari 

hasil wawancara. 
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2. Data sekunder 

Data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian. Seperti 

data yang peneliti peroleh dari buku, jurnal, dan browsing internet 

sebagai bahan referensi. 

3.4. Analisa dan Perancangan 

Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah tahap analisis dan 

pembahasan. Pada tahap ini yang penulis lakukan adalah menganalisis dan 

mengelola data-data yang dikumpulkan dari tahap-tahap sebelumnya. Pada tahap 

analisis ini yang dilakukan adalah: 

3.4.1. Analisis Kuesioner 

Salah satu instrumen pengumpul data dalam penelitian adalah kuesioner, 

atau disebut juga daftar pertanyaan (terstruktur). Kuesioner ini biasanya berkaitan 

erat dengan masalah penelitian, atau juga hipotesis penelitian yang dirumuskan. 

Disebut juga dengan istilah pedoman wawancara (interview schedule), namun kita 

akan menggunakan istilah generiknya yaitu kuesioner. Kuesioner adalah 

pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk menjawab. 

Sebelumnya harus dipastikan kebenaran atas responden yang diteliti berdasarkan 

kriteria respondennya. Tujuan kuesioner adalah untuk memberikan tinjauan 

tentang ekspresi metafora dalam berbagai macam bahasa di dunia. 

Peneliti mempersiapkan 8 pertanyaan untuk dijawab oleh 40 responden. 

Semua responden merupakan pengguna WiFi Perpustakaan UIN Sultan Syarif 

Kasim Pertanyaan yang diberikan terdiri dari pilihan ganda. Data yang didapatkan 

berupa data-data akurat untuk menganalisis pemasalahan (Lampiran B). 

3.4.2. Desain Topologi Jaringan 

Desain topologi jaringan menjelaskan hubungan antar komputer yang di 

bangun berdasarkan kegunaan, keterbatasan resource dan keterbatasan biaya, 

berarti topologi-topologi jaringan yang ada bisa disesuaikan dengan keadaan di 

lapangan. 



55 

Hasil yang didapat setelah melakukan tahap desain topologi jaringan 

adalah topologi jaringan untuk menerapkan sistem monitoring jaringan. Referensi 

topologi jaringan NSM yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

 

Gambar 3.2. Referensi Desain Tologi Jaringan NSM  

(Sumber: Applied Network Security Monitoring, 2014:3.11) 

3.4.3. Desain Arsitektur Sistem 

Arsitektur sistem menggambarkan hubungan antara software-software 

yang digunakan. Desain arsitektur sistem berbentuk Data Flow Diagram 

dirancang berdasarkan best practice Network Security Monitoring yang 

disesuaikan dengan permasalahan. Referensi arsitektur sistem yang digunakan 

dapat dilihat pada Gambar 3.3. 



56 

 

Gambar 3.3. Referensi Desain Arsitektur Sistem 

(Sumber: Applied Network Security Monitoring, 2014:3.11) 

3.5. Testing dan Implementasi 

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan, maka tahap selanjutnya adalah 

Testing dan Implementasi. Pada tahap ini yang penulis lakukan adalah melakukan 

installasi, konfigurasi dan pengujian sistem monitoring jaringan. Pada tahap 

testing dan implementasi ini yang dilakukan adalah: 

3.5.1. Installasi IDS 

Peneliti akan melakukan installasi dan konfigurasi Intrusion Detection 

System (IDS) dengan menggunakan sistem operasi Security Onion yang nantinya 

akan menghasilkan sebuah sistem monitoring jaringan yang siap digunakan. 

3.5.2. Konfigurasi Sistem 

Peneliti akan membuat sebuah konfigurasi sesuai dengan kebutuhan 

permasalahan yang ada. Hasil dari tahap ini berupa konfigurasi sistem yang akan 

diterapkan pada sistem. 

3.5.3. Pengujian IDS Terhadap Serangan 

Pengujian sistem monitoring jaringan dilakukan dengan metode 

Penetration Testing (PenTest). Sistem diuji dengan cara mensimulasikan serangan 

yang bisa dilakukan terhadap jaringan dan menemukan kelemahan yang ada pada 
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sistem jaringan. Skenario penyerangan ini dilakukan dalam jaringan mesin virtual 

(virtual machine). Kemudian hasil pengujian dari masing-masing pengujian 

tersebut dianalisa serta dibandingkan bagaimana hasilnya dengan pengujian yang 

sebelumnya telah dilakukan. Hasil dari tahap ini akan menghasilkan alert dan rule 

baru untuk penerapan IDS. 

3.6. Tahap Penulisan Laporan 

Adapun tahap terakhir dari penelitian ini adalah tahap penulisan laporan 

dari awal hingga akhir. Dengan hasil berupa laporan implementasi sistem 

monitoring jaringan PTIPD UIN Sultan Syarif Kasim serta sebuah laporan tugas 

akhir. 


