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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini terdapat metodologi penelitian yang merupakan 

langkah-langkah dalam penyusunan tugas akhir mulai dari proses perencanaan, 

pengumpulan data hingga pembuatan dokumentasi. Metodologi dalam tugas akhir 

ini dijelaskan dalam Gambar 3.1 sebagai berikut:  

1. Penentuan Topik

2. Penentuan Objek Penelitian

3. Perumusan Masalah

4. Penentuan Judul

5. Penentuan Tujuan

Tahap I Perencanaan

1. Observasi

2. Wawancara

3. Studi Pustaka

Tahap II Pengumpulan Data

   Berdasarkan Metode  Waterfall:

1. Analisa Kebutuhan Sistem

2. Desain Sistem (UML)

Tahap III Analisa dan Perancangan

Mendokumentasikan Hasil Penelitian

Tahap V Dokumentasi

Tahap IV Implementasi dan Pengujian

1. Pembuatan Sistem

2. Pengujian UAT

Hasil
Proposal Tugas 

Akhir

Hasil
Data Primer dan 

Sekunder

Hasil Rancangan Sistem

Hasil

Hasil

Sistem Informasi 

Akta Kependudukan 

dan Hasil Pengujian

Laporan Tugas Akhir

 

Gambar 3.1. Metodologi Penelitian 
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Keterangan gambar: 

3.1. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam penelitian ini, kegiatan 

yang dilakukan dalam tahap ini yaitu: 

1. Penentuan Topik 

Menentukan topik yang akan diangkat dalam penelitian ini. Topik penelitian 

merupakan gambaran umum dari masalah atau judul yang nantinya akan 

diangkat. Topik dalam penelitian ini adalah mengenai akta kependudukan. 

2. Penentuan Objek Penelitian 

Langkah selanjutnya adalah menentukan dimana objek dari penelitian atau 

lokasi penelitian. Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. 

3. Perumusan Masalah 

Merumuskan masalah-masalah yang terdapat pada Disdukcapil Kabupaten 

Kampar, khususnya dalam pembuatan akta kependudukan. 

4. Penentuan Judul 

Berdasarkan rangkaian proses sebelumnya serta pengamatan yang telah 

dilakukan pada objek penelitian, maka ditentukanlah judul dalam penelitian ini 

yaitu “Sistem Informasi Akta Kependudukan Berbasis Web pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar”. 

5. Penentuan Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah membuat suatu sistem 

informasi akta kependudukan berbasis web pada Disdukcapil Kabupaten 

Kampar. 

 

3.2. Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk lebih mengetahui mengenai 

permasalahan yang diteliti. Dari data yang dikumpulkan akan dapat diketahui 

mengenai sistem yang berjalan saat ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu: 
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1. Observasi 

Observasi pada hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan 

pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi 

berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. 

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau 

kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi ini dilakukan di 

objek penelitian yaitu Disdukcapil Kabupaten Kampar.  

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi 

terbuka dimana pada teknik ini peneliti melakukan observasi secara terang-

terangan dengan mengungkapkan identitas pribadi maupun institusi yang 

diwakilinya secara jelas. 

Agenda observasi: 

a. Melihat proses pembuatan akta kependudukan. 

b. Melihat kondisi infrastruktur di Disdukcapil Kabupaten Kampar. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap Kepala Bidang Pencatatan Sipil, 

Pembahasan pada butir-butir pertanyaannya adalah tentang permasalahan yang 

ada pada pelayanan akta kependudukan saat ini.  

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka dimana 

identitas dari narasumbernya tidak dirahasiakan dan pertanyaan-pertanyaan yang 

tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya. Sedangkan metode wawancara yang 

digunakan adalah metode mencatat, dimana pewawancara menyiapkan buku dan 

pulpen untuk mencatat poin-poin dari jawaban narasumber. 

Butir pertanyaan yang diajukan adalah: 

a. Berapa lama proses pembuatan akta kependudukan di Disdukcapil 

ini? 

b. Kendala apa yang sering dihadapi dalam proses pembuatan akta 

kependudukan? 

c. Bisakah pembuatan akta kependudukan dilakukan selain di 

Disdukcapil? 
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d. Apakah pembuatan akta kependudukan dikenakan biaya? 

e. Bagaimana tanggapan bapak mengenai sistem informasi pengurusan 

akta secara online?  

3. Studi Pustaka 

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat 

fakta yang tersimpan dalam bentuk jurnal penelitian terdahulu, arsip perusahaan 

yang diberikan seperti SOP Disdukcapil, e-book, buku-buku untuk menambah 

referensi data sebagai pendukung permasalahan pada penelitian ini. 

 

3.3. Tahap Analisa dan Perancangan 

Dalam tahap ini dilakukan kegiatan berdasarkan metode Waterfall yaitu  

sebagai berikut: 

1. Analisa Kebutuhan Sistem 

Pada tahap ini akan dijelaskan apa saja yang dibutuhkan dalam 

membangun sistem yang akan digunakan baik itu pada perangkat keras, 

lunak serta user. 

2. Desain Sistem Menggunakan UML  

Pada tahap perancangan ini dilakukan perancangan database yang akan 

digunakan dengan menggunakan Mysql serta interface sistem yang akan 

dibangun nantinya. Alat bantu UML yang digunakan dalam melakukan 

perancangan diantaranya Use Case, Class Diagram, Activity Diagram, 

dan Sequence Diagram. 

 

3.4. Tahap Implementasi dan Pengujian 

Sistem dibangun menggunakan konsep OOP atau sistem informasi 

berorientasi objek sesuai dengan konsep OOAD yang digunakan pada tahap analisis 

dan design sistem dengan tools UML.  

Dalam tahap ini juga dilakukan pengujian sistem dengan menggunakan UAT 

yang bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap sistem yang telah 

dikembangkan kepada pengguna sistem atau user sebagai verifikasi akhir untuk 
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mendapatkan konfirmasi bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi 

persyaratan yang disepakati. 

 

3.5. Dokumentasi 

Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan pada tugas akhir ini. 

Mulai dari proses pendahuluan, perencanaan, pengumpulan data, analisa dan 

perancangan sistem, dan implementasi dan pengujian sistem. Hasil dari 

dokumentasi ini adalah laporan tugas akhir. 

3.6. Komponen Sistem Usulan 

Komponen sistem merupakan keseluruhan perangkat atau peralatan yang 

digunakan dalam menjalankan sistem informasi. 

1. Brainware  

Pengguna dalam sistem ini adalah: 

a. Pemohon (masyarakat yang ingin membuat akta kependudukan). 

b. Validator (orang yang akan melakukan verifikasi dan validasi data 

pemohon). 

c. Kabid Capil (merupakan pimpinan yang dapat melihat laporan pembuatan 

akta kependudukan). 

d. Administrator (orang yang mengelola data pengguna). 

 

2. Hardware 

Perangkat keras yang digunakan dalam membangun sistem informasi ini terlihat 

pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Spesifikasi Perangkat Keras  

No. Nama Perangkat Spesifikasi Perangkat 

1. Processor Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 2.26GHz. 

2. RAM 2 GB 

3. Vidio Graphics Array (VGA) Intel (R) Series Express Chipset Family 829 

MB 
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Tabel 3.1. Spesifikasi Perangkat Keras (Lanjutan) 

No. Nama Perangkat Spesifikasi Perangkat 

4. Hardisk 320 GB 

5. Monitor Display 14 inc 

6. Keyboard + Mouse  

 

3. Software 

Perangkat lunak yang digunakan dalam membangun sistem informasi ini 

terlihat pada Tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2. Spesifikasi Perangkat Lunak  

No. Perangkat Lunak Spesifikasi Kegunaan 

1.  Web Browser Google Chrome Version 

55.0.2883.87 m (64-bit) 

Untuk Menampilkan 

Sistem 

2. PHP  PHP Version 5.6.15 Script Program 

3. MySQL Server  Database 

4. Bootstrap Bootstrap 3.3.6 Templates Layout 

5. Sublime Text 2 Version 2.0.2, Build 2221 Aplikasi Pemrograman 

6. Adobe Photoshop  CS5 Image Editing 

7. Visio 2013 Visio ® 2013 

(15.0.4420.1017) 32-bit 

Rancangan Sistem 

 


