
 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Alur Penelitian 

Penjelasan mengenai metodologi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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3.2. Tahap Perencanaan 

3.2.1. Merumuskan Masalah 

Pada dasarnya, suatu penelitian harus mempunyai masalah yang akan 

diteliti. Masalah tersebut ada dalam topik atau judul penelitian. Agar dapat 

dipecahkan, maka masalah dalam topik atau judul tersebut harus dirumuskan 

secara operasional. Sebelum masalah dapat dirumuskan, maka semua masalah 

harus diidentifikasi lebih dahulu. 

3.2.2. Menentukan Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap tindakan. 

Dengan demikian tujuan memegang peran yang sangat penting dan harus 

dirumuskan dengan jelas, tegas dan mendetail, karena tujuan merupakan jawaban 

tantang masalah yang akan diteliti. Tujuan pokok tiap penelitian ialah mencari 

jawaban permasalahan yang diajukan. Banyaknya tujuan tergantung pada 

banyaknya masalah. 

3.2.3. Menentukan Data yang Dibutuhkan 

Dalam penelitian ini dibutuhkan data-data yang berhubungan dengan 

analisis keselarasan strategi organisasi dengan strategi teknologi informasi yang 

ada lingkungan Perpustakaan UIN Suska Riau. Adapun data yang dibutuhkan 

sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang dikumpulkan dalam penelitian. Data ini 

didapat dari hasil wawancara dan hasil penelitian langsung ke Perpustakaan 

UIN Suska Riau. Seperti data sejarah, profil, visi misi dan struktur 

organisasi pada Perpustakaan UIN Suska Riau. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain seperti dari 

buku, jurnal, dan internet yang berhubungan dengan sumber pokok 

penelitian. 
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3.3. Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.3.1. Studi Literatur 

Studi literatur adalah studi yang dilakukan dengan menggunakan literatur 

sebagai objek kajiannya. Tujuan studi literatur adalah untuk mendapatkan peta 

tentang domain penelitian yang akan dilaksanakan. Peta domain ini sebenarnya 

berwujud pengetahuan tentang riset-riset yang dilakukan oleh peneliti lain dalam 

area penelitian. Pengetahuan ini tidak hanya berupa pemahaman terhadap riset-

riset tersebut, tetapi juga saling terkait yang terbentuk antar riset-riset. Ada 

beberapa cara dalam melakukan studi literatur, antara lain: 

1. Membaca buku-buku referensi yang berkaitan dengan perencanaan strategis. 

Buku referensi berisi tulisan yang umum dalam disiplin ilmu tertentu. Ada 

baiknya memilih buku yang bersifat referensi buku, buku yang bersifat 

sebagai penuntun dalam menggunakan atau membuat sesuatu. Buku 

referensi yang baik akan berisi tulisan yang mendalam mengenai topik 

tertentu dan disertai dengan teori-teori penunjangnya sehingga pembaca 

dapat mengetahui perkembangan teori dalam ilmu yang dibahas dalam buku 

tersebut. 

2. Membaca artikel yang berkaitan dengan perencanaan strategis. 

Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu 

yang dibuat untuk dipublikasikan (melalui koran, majalah, buletin, dan 

sebagainya) dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat 

meyakinkan, mendidik dan menghibur. Dengan membaca artikel dapat 

membantu menambah materi ataupun data-data yang diperlukan untuk 

penelitian. 

3. Membaca jurnal yang berkaitan dengan perencanaan strategis. 

Jurnal berisi tulisan-tulisan dalam satu bidang disiplin ilmu yang sama, 

misalnya ilmu manajemen dalam ilmu ekonomi atau teknik informatika 

dalam ilmu komputer. Kegunaan utama jurnal ialah dapat digunakan 

sebagai sumber data sekunder karena pada umumnya tulisan-tulisan di 

jurnal merupakan hasil penelitian. Dapat juga tulisan di jurnal sebagai bahan 

kutipan dalam penelitian sebagai buku-buku referensi. 
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4. Membaca dan mempelajari dokumen tujuan Perpustakaan UIN Suska Riau. 

Dengan membaca dan mempelajari dokumen perpustakaan, maka dapat 

diketahui apa saja yang menjadi tujuan-tujuan perpustakaan UIN Suska 

Riau. Tujuan perpustakaan digunakan untuk menganalisis CSF pada 

perpustakaan UIN Suska Riau sehingga diketahui kebutuhan informasi apa 

saja yang diperlukan dan tindakan apa yang harus dilakukan oleh 

Perpustakaan UIN Suska Riau untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. 

3.3.2. Studi Lapangan 

Studi lapangan pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan data 

dan informasi secara spesifik dan realita tentang apa yang sedang terjadi di tempat 

penelitian. Adapun dalam penelitian ini dilakukan beberapa cara studi lapangan, 

antara lain: 

1. Observasi 

Melakukan pengamatan langsung ke perpustakaan untuk mengumpulkan 

data yang berkaitan dengan penelitian. Seperti mencoba menggunakan 

Online Public Access Catalogue  (OPAC) untuk menelusuri koleksi buku 

dan Multy Purpose Stations (MPS) untuk melakukan peminjaman dan 

pengembalian buku. 

2. Wawancara 

Penelitian ini akan menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data 

primer yang diperlukan. Yang menjadi narasumber dalam wawancara 

penelitian ini 5 (lima) orang dengan divisi yang berbeda, antara lain Dr. 

Suriani, M.Si selaku kepala Perpustakaan UIN Suska Riau, Zahratul Aini, 

S.Ag di divisi Sirkulasi, Mutiara Janniati di divisi Repository, Fenimarti 

Adhe Nova, S.Psi divisi Tata Usaha dan Ari Eka Wahyudi, S.Kom di bagian 

Pengembangan IT. 

 

 

 

 

 



42 
 

3.4. Tahap Analisis Strategi Bisnis dan Strategi Teknologi Informasi 

3.4.1. Analisis Internal Bisnis 

Analisis lingkungan  internal bisnis bertujuan untuk mengetahui detail dari 

bisnis yang ada di dalam perpustakaan, aktivitas dan proses bisnis perpustakaan, 

sumber daya yang dimiliki dan informasi yang dibutuhkan perpustakaan. Analisis 

ini digunakan untuk mengetahui strategi bisnis perpustakaan pada saat ini, visi 

dan misi perpustakaan. Adapun tools yang digunakan adalah analisis Strength, 

Weakness, Opportunity, Threath (SWOT) dan analisis Critical Succes Factor 

(CSF) 

1. Analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threath (SWOT) 

Analisis SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan 

kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki perpustakaan 

dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan yang dihadapi. 

2. Analisis Critical Succes Factor (CSF) 

Peranan CSF dalam perencanaan strategis adalah sebagai penghubung 

antara strategi bisnis organisasi dengan strategi sistem informasinya, 

memfokuskan proses perencanaan strategis sistem informasi pada area yang 

strategis, memprioritaskan usulan aplikasi sistem informasi dan 

mengevaluasi strategi sistem informasi. 

3.4.2. Analisis Eksternal Bisnis 

Lingkungan eksternal bisnis merupakan semua bentuk organisasi yang 

berada di luar perpustakaan, seperti supplier, lembaga keuangan, pelanggan, serta 

pemerintah. Hal ini perlu dianalisis untuk mengetahui seberapa besar keuntungan 

dan hubungan perpustakaan dengan lingkungannya. Adapun tools yang digunakan 

adalah analisis PEST. 

3.4.3. Analisis Internal Teknologi Informasi 

Analisis ini akan menyediakan informasi yang menyeluruh tentang 

lingkungan internal sistem informasi atau teknologi informasi perpustakaan saat 

ini, yang dapat digunakan sebagai salah satu bentuk masukan dalam proses 
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strategi SI/TI (Ward dan Peppard, 2002). Adapun tools yang digunakan adalah 

analisis Mc Farlan Strategy Grid. 

3.4.4. Analisis Eksternal Teknologi Informasi 

Analisis ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang keadaan dan 

perkembangan SI/TI di luar lingkungan perpustakaan, yang memberikan dampak 

dan pengaruh bagi perpustakaan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Adapun tools yang digunakan adalah analisis Trend Technology. 

3.5. Tahap Input Proses Strategi Sistem Informasi 

Pada tahap ini akan diketahui peran dari sistem informasi yang sudah 

diterapkan di perpustakaan dan sudah sejalan dengan strategi bisnis saat ini. 

Selanjutnya akan dirumuskan sistem informasi yang dibutuhkan sebagai 

rancangan dalam membuat perencanaan strategi sistem informasi Perpustakaan 

UIN Suska Riau. 

3.6. Tahap Dokumentasi 

Hasil dari pengolahan data selama melaksanakan penelitian selanjutnya 

akan didokumentasikan berupa laporan tugas akhir. 


