
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Proses metodologi penelitian ini adalah merupakan langkah demi langkah 

dalam penyusunan TA mulai dari proses pengumpulan data hingga pembuatan 

dokumentasi TA. Untuk lebih mudah menjelaskan alur metodologi penelitian, alur 

metodologi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

Tahap Kegiatan Hasil 
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Berdasarkan alur di atas dapat dijelaskan secara detail tahapan dalam 

melakukan penelitian TA ini, yaitu: 

3.1. Tahap Perencanaan 

Pada tahap pertama yaitu perencanaan yang merupakan tahap awal dalam 

penelitian ini, adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:  

3.1.1. Identifikasi Masalah 

Mengidentifikasi masalah dilakukan untuk memahami dan merumuskan 

masalah yang akan diteliti, agar tidak ada keraguan dalam meneliti. Menentukan 

tentang permasalahan apa saja yang akan dibahas dengan cara mengamati 

kegiatan yang ada pada Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan 

Teknologi. 

3.1.2. Studi Pustaka 

Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat masalah yang akan diteliti dan 

sebagai pendukung penulisan yang berkaitan dengan topik yang diangkat. 

Kegiatan ini dilakukan agar penulis dapat lebih memahami dalam merancang 

sistem keterlambatan kelulusan mahasiswa. 

3.1.3. Sumber Data 

Kegiatan ini menentukan data yang akan dibutuhkan sebagai bahan 

penelitian, karena penulis akan lebih fokus dalam menganalisa data tersebut.  

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka data-data yang 

dikumpulkan pada saat penelitian adalah menentukan data sekunder dan primer, 

adapun data-data tersebut adalah: 

1. Data Primer (Primary Data) 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber 

asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek 

(orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu 

benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dilapngan dan hasil pengujian. Pada 

penulisan laporan ini data yang diperoleh langsung dari observasi Program 
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Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi, yang penulis lakukan 

melalui wawancara terhadap pimpinan program studi. 

2. Data Sekunder (Secondary Data) 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Selain itu, data sekunder yang 

diperoleh penulis adalah data dari buku-buku, jurnal dan informasi dari 

internet. 

3.2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data di Program Studi 

Sistem Informasi Fakultas Sain dan Teknologi. Dalam pengumpulan data yang 

dilakukan memiliki beberapa teknik. 

3.2.1. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang dilakukan memiliki beberapa teknik, adapun 

teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi pada hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca 

indera, bisa penglihatan, penciuman, dan 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 nyata suatu 

peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi 

ini dilakukan diobjek penelitian pada Program Studi Sistem Informasi 

Fakultas Sain dan Teknologi. Dokumen pada observasi dapat dilihat pada 

Lampiran A. 

2. Literatur 

Informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk 

jurnal penelitian terdahulu, arsip perusahaan yang diberikan, ebook, buku-
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buku untuk menambah referensi data sebagai pendukung permasalahan pada 

penelitian ini. 

3. Wawancara 

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung 

antara pewawancara dengan responden. Agar wawancara efektif, maka 

terdapat empat tahapan yang harus dilalui, yakni: 

a. Mengenalkan diri. 

b. Menjelaskan maksud kedatangan. 

c. Menjelaskan materi wawancara. 

d. Mengajukan pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, peneliti 

menyiapkan daftar wawancara dengan butir pertanyaan yang ditujukan 

kepada pimpinan perusahaan. 

Wawancara yang telah dilakukan pada Program Studi Sistem Informasi 

yang telah dilakukan dapat dilihat pada Lampiran B. 

3.2.2. Populasi dan Sampel 

Pupulasi didefinisikan sebagai suatu keseluruhan pengamatan atau objek 

yang menjadi perhatian kita. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang 

menjadi perhatian kita. Populasi menggambarkan sesuatu yang sifatnya ideal atau 

teoritis, sedangkan sampel menggambarkan sesuatu yang sifatnya nyata atau 

empiris. Populasi dan sampel masing-masing mempunyai karakteristik atau ciri 

yang dapat diukur. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Program Studi Sistem Informasi fakultas Sains dan Teknologi angkatan 2008 

sampai 2012, yang berjumlah 553 mahasiswa. 

 

 

3.3. Tahap Analisa dan Perancangan 

Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah tahap analisa dan 

perancangan. Sebagai output  dari analisa, akan dibuat rancangan sistem 

keterlambatan kelulusan mahasiswa berbasis web yang baru. Pada tahap analisa 

menggunakan metode Object Oriented Analysis (OOA) adalah metode analisis 

yang memeriksa persyaratan dari sudut pandang kelas dan objek yang ditemukan 

pada kosakata dari masalah yang utama dan tahap perancangan menggunakan 
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metode Object Oriented Design (OOD) adalah sebuah metode desain yang 

meliputi proses pemecahan berbasis objek dan sebuah notasi untuk 

menggambarkan model logikal dan fisikal maupun statis dan dinamis dari sistem 

yang didesain. Jadi, pada tahap analisa dan perancangan sistem informasi yang 

akan dibangun menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design 

(OOAD). Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisa Sistem yang ada 

Kegiatan monitoring mahasiswa hanya dilakukan sekali persemester. 

Sehingga kurang terpantau mahasiswa-mahasiswa yang tidak 

menyelesaikan KP atau TA nya tepat waktu. Termasuk mahasiswa yang 

belum mengambil atau meng-input-kan mata kuliah KP atau mata kuliah 

TA ke dalam KRS.  

2. Analisa Sistem yang akan dibuat  

Sistem yang akan dibuat akan menghasilkan output laporan secara detail. 

Laporan ini berisikan data-data mahasiswa yang belum KP dan TA, 

mahasiswa yang sedang KP dan TA, mahasiswa yang telah seminar KP, 

mahasiswa yang telah seminar proposal dan mahasiswa yang telah sidang 

TA. Sistem juga menghitung rata-rata keterlambatan kelulusan mahasiswa 

dalam bentuk laporan. 

3. Desain Model Sistem  

Desain model sistem yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut: 

a. Use case diagram adalah bagian penting untuk memvisualisasikan, 

menspesifikasikan, dan mendokumentasikan kebutuhan perilaku sistem. 

Use case diagram digunakan untuk menjelaskan kegiatan apa saja yang 

dapat dilakukan oleh pengguna sistem yang sedang berjalan. 

b. Class diagram merupakan diagram yang menunjukan class-class yang 

ada pada sistem dan hubungannya secara logic. 

c. Sequence diagram menggambarkan interaksi dari objek yang disusun 

dalam suatu urutan waktu atau kejadian tertentu dalam suatu proses. 
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d. Activity diagram sebagai berikut: 

1) Sebuah keadaan awal (start state) dan keadaan akhir (end state). 

2) Transisi yang menggambarkan keadaan mengikuti suatu keadaan 

lainnya. 

3) Batang penyelaras (synchronization bar) memperlihatkan sub alur 

paralel. Aktivitas-aktivitas yang menggambarkan satu tahapan dalam 

workflow tersebut. 

4) Keputusan (decision), elemen yang menyediakan pilihan alur dalam 

workflow. 

5) Swimlane yang menjelaskan pemeran bisnis yang bertanggung jawab 

terhadap aktivitas yang dikandungnya. 

e. Deployment diagram merupakan gambaran proses-proses berbeda pada 

suatu sistem yang sedang berjalan dan bagaimana relasi didalamnya 

untuk mempermudah user dalam menggunakan sistem yang telah dibuat. 

4. Perancangan Database 

Perancangan database adalah perancangan basis data yang akan digunakan 

pada sistem, didasari oleh data perusahaan. Perancangan ini bertujuan agar 

tiap field data yang memiliki relasi dapat terhubung pada tabel di database, 

sehingga proses pengaksesan data akan terorganisir dengan lebih baik. 

Dalam merancang suatu sistem dibutuhkan beberapa file yang bertujuan 

untuk memudahkan pengambilan informasi pengolahan data. File-file 

tersebut akan berhubungan satu dengan yang lainnya dan dapat digunakan 

sesuai dengan kebutuhan pemakai atau user. 

5. Perancangan Input 

Perancangan input merupakan gambaran jelas mengenai borang input yang 

akan digunakan dalam memasukkan data setiap kebutuhan input-an sistem. 

6. Perancangan Struktur Menu 

Perancangan struktur menu merupakan desain struktur menu yang didasari 

kegiatan yang terjadi pada sistem. 

7. Perancangan Interface 

Perancangan sistem ini menggunakan metode waterfall. Metode waterfall 
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merupakan metode membangun sistem yang paling mudah dan paling sering 

digunakan. Metode membangun ini bersifat linear dari tahap awal 

membangun sistem yaitu tahap perencanaan sampai tahap akhir sistem yaitu 

tahap pemeliharaan. Pemodelan perancangan sistem ini menggunakan 

diagram UML yang dilakukan dalam bentuk pembuatan diagram. Diagram 

yang dirancang adalah use case diagram, activity diagram, sequence 

diagram, collaboration diagram dan class diagram. Untuk perancangan 

interface sistem informasi monitoring kelulusan mahasiswa ini yang akan 

dibuat dengan menggunakan aplikasi Astah Community. 

3.4. Tahap Implementasi dan Testing 

Tahap implementasi merupakan tahap dimana sistem siap dioperasikan pada 

keadaaan yang sebenarnya sesuai dengan kebutuhan sistem keterlambatan 

kelulusan mahasiswa berbasis web, sehingga akan diketahui sistem yang dibuat 

benar-benar dapat menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Tahapan pengujian ini 

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. 

Tahap pengujian dilakukan dengan menggunakan metode user acceptance 

test (UAT) berupa daftar pertanyaan mengenai sistem yang telah di-develop. 

Setelah sistem selesai dalam tahap coding dan testing, maka hal selanjutnya 

adalah mendapatkan stories/feedback dari perusahaan atas sistem tersebut. 

3.5. Tahap Dokumentasi 

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan dokumentasi 

dari hasil tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu mulai dari 

tahapan pendahuluan hingga tahapan pembuatan laporan TA ini. Laporan dibuat 

sesuai dengan ketentuan dan format penulisan yang telah ditetapkan oleh UIN 

SUSKA RIAU. 
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Tahapan penulisan laporan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari TA yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat, serta sistematika penulisan TA. 

Bab II  Landasan Teori 

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan TA 

ini. Teori yang diangkat mengenai metode analisa regresi ganda, analisa 

statiska deskriptif dan lain-lainnya. 

Bab III  Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan dalam 

penyusunan TA yang dibuat. 

Bab IV  Analisis dan Perancangan 

Bab ini berisikan tentang analisis ketepatan waktu kelulusan mahasiswa 

terhadap faktor-faktor yang berpengaruh dan hubungan antara ketepatan 

kelulusan dengan karakteristik mahasiswa. Hasil penelitian berupa 

pengetahuan untuk digunakan sebagai pengambilan kebijakan agar 

menghasilkan lulusan yang terbaik dan tepat waktu. 

Bab V  Implemantasi dan Pengujian 

Bab ini berisikan tentang hasil implementasi sistem berdasarkan 

perancangan yang dibangun dan pengujian sistem oleh responden yang 

ahli dibidangnya.  

Bab VI  Penutup  

Bab ini membahas kesimpulan dari TA yang dibuat dan menjelaskan 

saran-saran penulis kepada pembaca. 


