
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Proses Alur Penelitian 

Proses alur penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1. Alur Metodologi Penelitian 

Berikut ini adalah penjelasan langkah-langkah metodologi penelitian tugas 

akhir. 
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3.1.1. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat akan 

melakukan penelitian, adapun tahapan perencanaan dalam penelitian adalah: 

1. Identifikasi Masalah 

Peneliti melalukan identifikasi masalah untuk menemukan permasalahan 

yang terjadi di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru dan pada Ikatan Alumni 

SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru (IASMEKA MUDA PEKANBARU) 

dimana saat ini data alumni tidak lengkap, kurangnya komunikasi antar 

alumni ke alumni, antar alumni ke sekolah, dan antar alumni dan siswa 

dikarenakan pemberdayaan alumni secara baik. 

2. Studi  Pustaka 

Bertujuan untuk mengetahui teori-teori apa yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, serta mendapatkan dasar-

dasar referensi yang kuat bagi peneliti untuk menganalisa proses 

pengelolaan data alumni. 

3. Menentukan Tujuan Tugas Akhir 

Menentukan tujuan tugas akhir berfungsi untuk memperjelas kerangka 

tentang apa saja yang menjadi sasaran dari penelitian tugas akhir ini. 

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kemudahan dalam proses 

pengelolaan data alumni dan menjadikan sarana komunikasi antar alumni 

ke alumni, antar alumni ke pihak sekolah, dan antar alumni ke siswa. 

4. Menentukan Data Yang Diperlukan 

Tahapan ini adalah menentukan data yang diperlukan agar mempermudah 

penulis dalam melakukan analisa. 

3.1.2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data untuk lebih mengetahui 

mengenai permasalahan yang diteliti. Dari data yang dikumpulkan akan dapat 

diketahui mengenai proses pembelajaran yang terjadi pada saat ini. Data-data 

dapat diperoleh melalui wawancara secara langsung dan dengan cara melihat 

langsung di lapangan. Dalam hal ini objek penelitian di Sekolah Menengah 
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Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Adapun data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Memahami Kegiatan Perencanaan 

Kegiatan ini mengharuskan penulis untuk memahami secara lebih rinci 

tentang kegiatan-kegitan apa saja yang dilakukan pada pengelolahan data 

alumni. Karena hal ini nantinya akan dijadikan sumber informasi pada saat 

analisa. 

2. Pengumpulan Data, Literatur, Observasi, dan Wawancara 

Pada tahap ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data-data dari pihak terkait, yaitu: 

a. Observasi 

Meneliti profil SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru yang membahas 

tentang, visi, misi, dan tujuan yang akan menjadi dasar untuk proses 

analisa dan menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi di SMK 

Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Melihat serta meneliti proses pengelolaan 

data alumni yang terjadi di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. 

b. Wawancara 

Peneliti bertatap muka langsung dengan sumber informasi untuk 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Metode 

wawancara menggunakan metode bebas. Wawancara dilakukan kepada 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Dunia Usaha Dan Industri SMK 

Muhammadiyah 2 Pekanbaru. 

c. Studi Literatur 

Menggunakan literatur-literatur yang telah ada untuk digunakan sebagai 

referensi atau bahkan digunakan sebagai bahan pembanding. 

3.1.3. Tahap Analisa dan Perancangan 

Setelah melakukan proses pengumpulan data, kemudian langkah 

berikutnya dalam kegiatan analisa dan perancangan, yang dilakukan dalam 

tahapan ini adalah sebagai berikut: 
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1. Analisa Sistem yang Sedang Berjalan 

Kegiatan ini merupakan penjelasan dari proses pengelolaan data alumni 

yang sedang berjalan pada Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 

Pekanbaru. 

2. Analisa Konsep Sistem Informasi IASMEKA MUDA PEKANBARU 

Analisa ini diperlukan dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini. Karena, 

dalam laporan ini nantinya akan Mengembangkan Sistem Informasi Ikatan 

Alumni SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Oleh sebab itu, pemahaman 

terhadap Sistem harus dilakukan secara benar agar hasil dari analisa 

maksimal. 

3. Analisa Sistem Usulan 

Kegiatan ini merupakan memberikan sebuah sistem usulan dari 

permasalahan yang terjadi selama penggunaan sistem lama sehingga 

membuat pihak Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 

Pekanbaru membutuhkan sebuah sistem usulan. 

4. Menggunakan Metodologi Waterfall dalam Pengembangan Sistem. 

Mengikuti alur metodologi Waterfall dalam tahap pengembangan sistem. 

Dimulai pada tahap Requirement Analysis, hingga Testing. 

5. Design Model Sistem 

Perancangan sistem menggunakan Use Case Diagram, Class Diagram, 

Sequence Diagram, Collaboration Diagram, Activity Diagram, dan 

Deployment Diagram.  

6. Design Database 

Pada tahap ini dilakukan desain terhadap model relational database, 

dengan menitikberatkan pada pembuatan tabel secara baik tanpa 

mengalami redudansi data. 

7. Design Interface 

Melakukan desain bentuk interface sistem sesuai dengan kebutuhan 

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru terhadap 

sistem. 
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3.1.4. Tahap Testing Implementasi dan Operasional 

1. Tahap implementasi merupakan tahapan penerapan coding untuk 

membangun Sistem Informasi IASMEKA MUDA PEKANBARU yang 

telah dirancang. 

2. Tahap pengujian dilakukan dengan tujuan untuk menjamin sistem yang 

dibuat sesuai dengan hasil analisis dan perancangan serta menghasilkan 

satu kesimpulan apakah sistem tersebut sesuai dengan yang diharapkan. 

Pengujian sistem dilakukan setelah sistem selesai. Tahap pengujian 

dilakukan dengan menggunakan metode Blackbox Testing. 

3.1.5. Tahap Dokumentasi 

Tahap dokumentasi merupakan tahapan dalam membuat laporan penelitian 

tugas akhir dari awal hingga akhir. Adapun tahapan yang dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Melakukan konsultasi dengan pembimbing penelitian, konsultasi terhadap 

pembimbing sangat diperlukan oleh penulis untuk memberikan saran 

dalam perbaikan-perbaikan pembuatan laporan penelitian. 

2. Seluruh data yang diperoleh dan telah dianalisa, maka hasil akhirnya 

didokumentasikan dalam bentuk sebuah laporan, yang nantinya akan 

diujikan kembali dihadapan pembimbing. Data yang telah didapatkan 

sebelumnya, diolah kedalam tulisan yang nantinya diharapkan mempunyai 

nilai informasi mengenai analisa yang dilakukan. 

 

3.2. Alat Penelitian 

3.2.1. Hardware 

Adapun hardware yang diperlukan dalam proses penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Spesifikasi Hardware Yang Diperlukan. 

No. Item Spesifikasi 

1. Processor Intel Core 2 Duo 

2. Harddisk 300 Gb 

3. Memory 1 Gb 
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3.2.2. Software 

Adapun Software yang diperlukan dalam proses penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Spesifikasi Software Yang Diperlukan. 

No. Item Spesifikasi 

1. Sistem Operasi Windows Xp/Windows 7 

2. Web Database MySql 

3. Bahasa Pemograman Web PHP 

4. Desain Web Macromedia Dreamwever 

5. Web Browser Mozilla Firefox 

6. Web Server Apache 

 

3.3. Metodologi Pengembangan Sistem Waterfall 

Pada penelitian ini, digunakan metodologi pengembangan sistem Waterfall 

dapat dilihat pada Gambar 2.5. Tahapan Metode Waterfall. Penelitian ini 

menggunakan metode waterfall hingga tahapan testing, dengan rincian fase adalah 

sebagai berikut: 

1. Requirement Analysis and Definition 

2. System and Software Design 

3. Implementation 

4. Integration and Testing 

Tahapan metodologi pengembangan sistem waterfall dapat dilihat pada 

Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Tahapan Metodologi Pengembangan Sistem Waterfall 

No Tahapan Keterangan 

1 Requirement Analysis and 

Definition 

Adalah penetapan fitur, kendala dan tujuan 

sistem melalui konsultasi dengan pengguna 

sistem. Semua hal tersebut akan ditetapkan 

secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi 

sistem 

2 System Design Dalam tahapan ini akan dibentuk suatu 

arsitektur sistem berdasarkan persyaratan 

yang telah ditetapkan dan juga 

mengidentifikasi dan menggambarkan 
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Tabel 3.3. Tahapan Metodologi Pengembangan Sistem Waterfall (Lanjutan) 

No Tahapan Keterangan 

  abstraksi dasar sistem perangkat lunak dan 

hubungan-hubungannya 

3 Implementation Dalam tahapan ini, hasil dari desain perangkat 

lunak akan direalisasikan sebagai satu set 

program atau unit program. Setiap unit akan 

diuji apakah sudah memenuhi spesifikasinya 

4 Integration and Testing 

 

Dalam tahapan ini setiap unit program akan 

diintegrasikan satu sama lain dan diuji sebagai 

satu sistem yang utuh untuk memastikan 

sistem sudah memenuhi persyaratan yang ada. 

Setelah itu sistem akan dikirim ke pengguna 

sistem 

 


