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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian merupakan suatu kerangka dan asumsi dalam penelitian 

yang membantu dalam menangani, mengontrol, dan mengevaluasi suatu proses riset 

atau penelitian. Dalam penelitian ini terdapat metodologi penelitian yang merupakan 

tahap-tahap dalam penyusunan tugas akhir. Metodologi dalam tugas akhir ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.1 berikut: 

 

Gambar 3.1: Metodologi Penelitian  
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3.1 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan adalah tahap pertama yang harus dilakukan sebelum 

melakukan suatu penelitian. Hal ini dilakukan agar penelitian sesuai dengan tujuan 

penelitian. Tahap perencanaan dalam penelitian ini terdiri dari lima yaitu sebagai 

berikut: 

1) Mencari Topik 

Hal yang pertama dilakukan adalah mencari topik permasalahan yang akan 

diangkat pada tugas akhir ini. Peneliti menentukan topik pada tugas akhir ini 

yaitu membahas tentang Sistem Informasi Geografis Bencana di Provinsi 

Riau. 

2) Penentuan Objek Penelitian 

Sesuai dengan topik yang di pilih maka tempat untuk melakukan penelitian 

adalah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau. 

3) Perumusan Masalah 

Setelah menetapkan objek penelitian, maka tahapan selanjutnya adalah 

mengamati dan mencari permasalahan yang terjadi pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.  

4) Studi Pustaka 

Kegiatan ini memungkinkan penulis untuk melanjutkan penulisan dalam 

laporan penelitian ini. Karena dengan melakukan studi pustaka, penulis 

mendapatkan informasi untuk mendukung penulisan yang berkaitan dengan 

topik yang diangkat.  

5) Penentuan Tujuan Penelitian 

Setelah melakukan tahapan-tahapan diatas maka peneliti dapat menetapkan 

tujuan penelitian ini adalah pembuatan sistem informasi geografis bencana 

dengan menerapkan standar Web Map Service (WMS) sehingga seluruh 

BPBD yang ada di Provinsi Riau dapat melakukan kolaborasi penyampaian 

informasi bencana. 
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3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data adalah tahap yang dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tahap 

pengumpulan data terdiri dari tiga yaitu: 

1) Wawancara 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data 

wawancara tidak terstruktur. Peneliti bertatap muka langsung dengan bagian 

khusus pemetaan yaitu Bapak Mitra Adhimukti, MMSI sebagai Kasubbid 

Pencegahan BPBD Provinsi Riau. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

secara langsung seperti bagaimana proses memperoleh data bencana yang 

terjadi di Provinsi Riau dan bagaimana cara masyarakat atau pihak terkait 

bencana untuk mengetahui informasi tersebut, serta adakah permasalahan 

dalam sistem yang sedang berjalan. Wawancara ini bertujuan untuk 

mengetahui lebih jelas permasalahan yang terjadi dalam penyampaian 

informasi mengenai bencana di Provinsi Riau. 

2) Observasi 

Dalam penelitian ini penulis ikut serta dan melihat secara langsung kegiatan 

pengelolaan data bencana dan proses pembuatan peta bencana Provinsi Riau. 

3) Studi Pustaka 

Menggunakan literatur-literatur yang telah ada seperti jurnal-jurnal 

pendukung dan buku untuk digunakan sebagai referensi atau bahkan 

digunakan sebagai bahan pembanding. Contoh jurnal yang diambil yakni 

”Implementasi Web Feature Service dan Web Map Service pada Sistem 

Informasi Geografis Terdistribusi” yang di susun oleh Arif Nurwidyantoro, 

2008. Contoh buku yang diambil salah satunya adalah ” Membangun Aplikasi 

Web GIS dengan MapServer” yang dikarang oleh Eddy Prahasta 

(Bandung:2006). 
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3.3 Tahap Analisa dan Perancangan 

Setelah melakukan proses pengumpulan data, kemudian langkah berikutnya 

adalah kegiatan analisis. Kegiatan analisis yang dilakukan dalam tahapan ini terdiri 

dari dua tahap sebagai berikut: 

1) Analisa Sistem yang Berjalan 

Kegiatan ini dilakukan untuk menganalisa sistem lama yang telah berjalan di 

BPBD Provinsi Riau dalam proses membuat peta bencana dan menyampaikan 

informasi bencana. Kegiatan ini terdiri dari dua tahap yaitu: 

a) Identifikasi masalah 

b) Alur sistem yang berjalan 

2) Analisa Sistem Usulan 

Kegiatan ini terdiri dari lima tahap yang dilakukan sebagai dasar tahap 

perancangan. Tahap analisa sistem usulan terdiri dari lima yaitu: 

a) Gambaran umum sistem usulan 

b) Ruang lingkup sistem 

c) Identifikasi data 

d) Analisa kebutuhan 

e) Identifikasi software yang digunakan 

3) Perancangan Sistem Usulan 

Setelah melakukan tahap analisis, tahap selanjutnya adalah melakukan tahap 

perancangan. Pada tahap perancangan terdiri dari lima tahap yaitu sebagai 

berikut: 
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a) Alur sistem usulan 

Alur sistem usulan akan memberikan penjelasan dan gambaran secara 

utuh  mengenai bentuk dan rancangan kerja dari sistem informasi 

geografis bencana di Provinsi Riau. 

b) Deskripsi aktor 

Deskripsi aktor menjelaskan seseorang yang berinteraksi dengan sistem 

informasi geografis bencana di Provinsi Riau menggunakan standar 

WMS.  

c) Perancangan aplikasi  

Melakukan perancangan aplikasi dengan melakukan konfigurasi dan 

menerapkan WMS pada sistem. 

d) Perancangan output 

Melakukan perancangan output untuk dapat kebutuhan informasi 

geografis bencana di Provinsi Riau menggunakan WMS yang berupa peta. 

Informasi. Perancangan output menggunakan aplikasi WebGL Earth dan 

Google Earth. Kedua aplikasi ini digunakan untuk membuktikan bahwa 

WMS server dapat berjalan pada kedua aplikasi tersebut. 

 

3.4 Tahap Implementasi dan Pengujian 

Tahap implementasi merupakan tahap pembuatan coding, yaitu desain-desain 

diterjemahkan ke dalam kode. Program komputer ditulis dengan suatu bahasa 

pemrograman. 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. 

Testing sistem dilakukan dengan menggunakan metode blackbox testing yaitu 

testing terhadap interface dan validasi form dan mengggunakan metode user 

acceptance test (UAT) yaitu berupa dokumen yang di sesuaikan dengan requirement 

system. 
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3.5  Tahap Dokumentasi 

Tahap dokumentasi merupakan tahapan dalam membuat laporan penelitian 

dari awal hingga akhir. Tahapan dokumentasi terdiri dari tiga tahap yaitu 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) Melengkapi laporan penelitian dari awal hingga akhir 

3) Selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


