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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 pengumpulan 

data hingga pembuatan dokumentasi. Metodologi dalam tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut, seperti yang terlihat pada Gambar 3.1. 

Metodologi Penelitian

Kegitatan HasilTahap

Tahap I

 Perencanaan

1. Latar Belakang

2. Perumusan 

Masalah

3. Penentuan 

Masalah

4.Penentuan 

Tujuan dan 

Manfaat

5. Landasan Teori 

Proposal Tugas 

Akhir

Tahap II

Pengumpulan 

Data

1. Melakukan 

Observasi

2. melakukan 

Wawancara

3. Melakukan 

Studi Pustaka

1. Data Primer

2. Data Skunder

Tahap III

Analisa Dan 

Perancangan 

Sistem

1. Menganalisa 

Sistem Lama

2. Merancang 

Sistem Baru yaitu 

Sistem Informasi 

Penerimaan 

Mahasiswa Baru 

3. Merancang 

dengan UML

1. Identifikasi 

Masalah

2. Perbandingan 

Sistem lama dan 

sitem baru

3. diagram UML

4.rancangan 

Sistem

Tahap IV

Pengujian dan 

Implementasi 

Sitem

1. Melakukan 

Pengkodean 

2. Melakukan 

Testing Black box

Sistem Baru yaitu 

Sistem Informasi 

Penerimaan 

Mahasiswa Baru

Tahap V

Penulisan Tugas 

Akhir

Dokumentasi
Laporan Tugas 

Akhir

                                          Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian 
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Berdasarkan tabel diatas, berikut ini penjelasan langkah-langkah metodologi 

penelitian tugas akhir. 

3.1 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat akan 

melakukan penelitian, data yang direncanakan adalah: 

1. Latar Belakang 

Memaparkan semua proses kegiatan penerimaan mahasiswa baru.  

2. Perumusan Masalah 

Mencari titik permasalahan yang ada dalam proses penerimaan mahasiswa 

baru pada Universitas Abdurrab sehingga di temukan kendala–kendala 

dalam aktifitas tersebut.  

3. Batasan Masalah 

Menentukan batasan–batasan sistem yang dibuat agar penelitian yang akan 

dibuat terarah sesuai dengan hasil yang diingin dan tidak melenceng dari 

permasalahan penelitian tugas akhir ini. 

4. Penentuan Tujuan 

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas kerangka tentang apa saja 

yang menjadi sasaran dari penelitian ini.  

5. Landasan Teori 

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 menyusun sebuah katalog 

layanan Teknologi Informasi yang benar-benar dapat mewujudkan visi dan 

misi organisasi. 

3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data adalah tahapan yang di lakukan setelah tahapan 

perencanaan penelitian dilakukan. Tahapan ini berisikan proses dalam 

pengumpulan data, baik itu data yang didapat dari narasumber maupun obesrvasi 

di lapangan. 

3.2.1 Jenis Data dan Sumber Data 

     Terdapat 2 jenis sumber data yang dipakai yakni: 
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1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (sugiono, 2012:225). Data primer ini berupa catatan hasil 

wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan. Selain itu, 

penulis juga observasi lapangan pengumpulan data dalam bentuk catatan tentang 

situasi dan kejadian penerimaan mahasiswa baru, seperti yang terlampir pada 

Lampiran A. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi 

secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa 

hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain 

atau dari orang lain (Sugiyono, 2012:225). Data ini digunakan untuk mendukung 

informasi dari dari data pimer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari 

observasi langsung kelapangan. Penulis juga menggunakan data sekunder hasil 

dari study pustaka. Dalam study pustaka, penulis membaca literatur–literatur yang 

dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur  yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan faktor penting dalam penelitian, untuk itu diperlukan 

teknik tertentu dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mendekatkan peneliti keorang-orang yang 

ditelitinya dan situasi atau lingkungan mereka yang sebenarnya. Dan peneliti 

dapat masuk kelingkungan yang ditelitinya atau yang dikenal dengan observasi 

partisipatif. Pada obervasi ini, peneliti mengamati peristiwa, kejadian, pose, dan 

sejenisnya disertai dengan daftar yang perlu di observasi (Sulistyo-Basuki, 

2010:149). 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2012:118). 
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Melalui wawancara ini pula peneliti menggali informasi secara mendalam dari 

informasi mengenai data sarana dan prasarana. 

3. Dokumentasi 

Dokumen adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, 

jurnal, skripsi, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan. 

Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti 

mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012:240). 

3.3    Tahap Analisa dan Perancangan Sistem 

Analisis adalah tahap Sistem dilakukan setelah tahap pengumpulan data. 

Tahap analisis sistem merupakan tahap kritis dan yang sangat penting karena 

kesalahan didalam tahap ini akan menyebabkan kesalahan pada tahapan 

selanjutnya. Proses analisis Sistem dalam pengembangan Sistem Informasi 

merupakan suatu prosedur yang dilakukan untul pemeriksaan masalah dan 

penyusunan alternatif pemecahan masalah yang timbul serta membuat spesifikasi 

sistem yang baru atau sistem yang akan diusulkan (Sutabri, 2003:84). 

Analisis adalah penguraian suatu sistem informasi yang utuh ke dalam 

bagian-bagian, komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan 

mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambataan-

hambatan yang terjadi serta kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan (Johiyanto, 

2005: 129). 

3.3.1  Tahap Analisa 

    Melakukan analisa bagaimana sistem penerimaan mahasiswa baru pada 

Universitas Abdurrab dan menentukan siapa saja yang terlibat dalam penggunaan 

sistem nantinya berdasarkan kebutuhan user. 

1. Analisa Kebutuhan Data 

 Melakukan analisa data yang dibutuhkan oleh sistem, sehingga dapat 

menentukan data apa saja yang dimasukkan ke dalam sistem seperti data 

calon mahasiswa, jurusan yang ada. 
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2. Analisa Kebutuhan Sistem  

Sistem yang akan di implementasikan perlu di analisa apa saja kebutuhan 

sistem tersebut agar dapat berjalan dengan baik. 

3. Analisa Kebutuhan Fungsional 

Untuk memberikan penjelasan mengenai arsitektur perangkat lunak, perlu 

dilakukan analisa pada unit fungsional sistem. Analisa fungsional 

dilakukan dengan membuat diagram-diagram dengan pemodelan UML. 

 

3.3.2 Tahap Perancangan Sistem 

Tahap ini merupakan langkah penting karena hasil program yang efektif 

tergantung pada rancangan awal suatu aplikasi. Rancangan ini meliputi, rancangan 

database, sistem dan rancangan user. Istilah coding, dimana hasil analisa dan 

rancangan dituangkan ke dalam instruksi–instruksi yang dikenali oleh komputer 

melalui bahasa pemrograman. 

1. Perancangan Arsitektur Sistem  

Merupakan langkah untuk membuat bentuk rancangan dari proses sistem 

yang dijelaskan. Perancangan yang dilakukan adalah dalam bentuk 

pembuatan use case diagram, class diagram, sequence diagram, 

collaboration diagram, deployment diagram. 

2. Perancangan Basis Data (Database). 

Tahap ini dilakukan perancangan pembuatan tabel yang berdasarkan 

sistem yang akan dirancang. 

3. Perancangan Interface 

Pada tahap ini dilakukan perancangan bentuk interface program yang akan 

dibuat, perancangan interface ini meliputi perancangan laporan-laporan 

yang di inginkan serta menu-menu yang terdapat dalam program nantinya. 

 

3.4  Tahap Implementasi dan pengujian 

Pada Tahap Implementasi ini melakukan pengkodean pada program, adapun 

tools yang digunakan adalah pemrograman PHP dan menggunakan database 

MySql. Dan akan dilakukan pengujian blackbox terhadap sistem yang telah dibuat 

untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Adapun hasil dari 
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tahap ini adalah sistem informasi penrimaan mahasiswa baru yang telah siap 

untuk digunakan user. 

 

3.5   Tahap Penyelesaian Dokumentasi 

Tahapan terakhir dari penelitian adalah penulisan laporan yang berisi bagian 

depan laporan, bagian isi laporan yang terdiri dari pendahuluan sampai dengan 

penutup, dan bagian akhir laporan yang berisi daftar pustaka dan daftar lampiran. 

 

  

 


