
12 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, ada beberapa tahap-tahap yang akan dilakukan. Seperti 

flowchart pada Gambar 3.1. 

Metodologi Penelitian 

Tahap Kegiatan Hasil 

   

   

   

 
 

 

   

Gambar 3.1. Flowchart penelitian 
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3.1. Tahap Perencanaan 

Pada tahapan ini dilakukan suatu pengamatan terhadap situasi dan kondisi 

mengenai sistem informasi akademik sekolah SMK Manajemen Penerbangan 

Pekanbaru dimulai dengan adanya suatu kebijakan dan perencanaan guna 

merancang sistem. Diperlukan suatu perencanaan yang baik untuk mendapatkan 

sistem yang diinginkan jika perencanaan dilakukan tidak baik, maka perancangan 

sistem tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena tahap 

perencanaan merupakan pedoman dalam melakukan perencanaan sistem, dapat 

dilihat pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2. Tahap perencanaan 

3.1.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka 

diidentifikasikan masalah-masalah yang ada sebagai berikut:  

1. Pengelolaan informasi berpeluang hilang maupun rusak dikarenakan human 

error hingga bencana alam. 

2. Informasi belum dapat disebarkan dengan lebih cepat dan tepat. 

3.1.2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Karena, penelitian ini 

berkenaan dengan fakta-fakta. Dalam penelitian ini tidak diperbolehkan mengada-

ada, semuanya harus sesuai dengan keadaanya Adapun tujuan dari menentukan 

jenis penelitian adalah agar peneliti dapat mengetahui tujuan, proses serta hasil 

yang diharapkan dari sebuah penelitian. Untuk mengetahui jenis penelitian ini, 

maka dilakukan pendekatan observasi dan wawancara di SMK Manajemen 

Penerbangan Pekanbaru. 

3.1.3. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan agar penulis lebih memahami dan membantu dalam 

membangun sistema informasi akademik sekolah kegiatan, dengan mencari 

referensi dalam jurnal dan buku. 
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3.1.4. Menentukan Batasan Masalah 

Setelah mengetahui rancang bangun system informasi akademik sekolah dari 

literatur buku pada studi kepustakaan, lalu penulis menentukan masalah untuk 

penelitian serta membatasi permasalahan yang akan diteliti. Adapun cara yang 

dilakukan untuk menentukan atau menemukan masalah yaitu dengan melakukan 

observasi, melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan sekolah. Hal ini 

dilakukan untuk mengidentifikasi adanya masalah dan mengidentifikasi system 

informasi manajemen kegiatan yang layak untuk diterapkan nantinya.  

3.1.5. Memilih  Data yang Digunakan 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari sumber aslinya, 

melalui narasumber yang tepat dan yang dijadikan responden dalam 

penelitian ini. Data primer dari penelitian ini adalah tentang sistem informasi 

akademik sekolah pada SMK Manajemen Penerbangan Pekanbaru. Pada 

penulisan laporan ini data primer didapat langsung dari observasi ke pihak 

SMK Manajemen Penerbangan Pekanbaru. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia, sehingga penulis tinggal 

mencari dan mengumpulkan. Adapun data sekunder yang diperoleh penulis 

adalah data dari buku-buku, jurnal dan informasi dari internet yang 

berhubungan dengan sistem informasi akademik sekolah. 

3.2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan 

beberapa teknik. Adapun teknik dan data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:  

1. Wawancara 

Sebelum melakukan wawancara, akan dipersiapkan daftar pertanyaan- 

pertanyaan yang ditujukan kepada pihak yang akan diwawancarai untuk 

mengetahui apakah sistem sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, 

wawancara ini juga dilakukan untuk mendapatkan kendala yang biasanya 

dihadapi oleh pengelola SMK Manajemen Penerbangan Pekanbaru. 
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2. Observasi 

Observasi ini dilakukan di SMK Manajemen Penerbangan Pekanbaru. Pada 

tahap ini penulis menggunakan lembaran observasi sebagai acuan 

pengamatan yang berisi tentang desain sistem, saat observasi maka penulis 

akan melihat secara langsung bagaimana proses yang berlangsung saat ini dan 

memastikan ketepatan dari topik masalah yang diangkat, dapat dilihat pada 

Lampiran A Observasi. 

3. Studi Pustaka 

Selain pada tahap persiapan, studi pustaka juga dilakukan pada tahap 

pengumpulan data untuk menambah referensi data sebagai pendukung 

permasalahan pada penelitian ini. Informasinya didapat dari buku-buku 

catatan dan sumber lain yang berhubungan dengan sistem informasi 

akademik sekolah. 

3.3. Tahap Analisa dan Perancangan 

Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah tahap analisa. Tahapan 

ini merupakan tahapan inti dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini. Adapun 

kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisa Sistem yang Sedang Berjalan 

Kegiatan ini merupakan penjelasan dari sistem informasi akademik sekolah 

yang sedang berjalan pada SMK Manajemen Penerbangan Pekanbaru.  

2. Analisa Konsep sistem informasi akademik sekolah 

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

dalam laporan ini nantinya akan Mengambangkan sistem informasi akademik 

sekolah pada SMK Manajemen Penerbangan 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 SMK 

Manajemen Penerbangan Pekanbaru membutuhkan sebuah sistem usulan. 
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4. Design model sistem 

Perancangan sistem menggunakan Use Case Diagram, Activity Diagram, 

Sequence Diagram, Deployment Diagram, dan Class Diagram. 

5. Design database 

Pada tahap ini dilakukan desain terhadap model relational database, dengan 

menitik beratkan pada pembuatan tabel secara baik tanpa mengalami 

redudansi data. 

6. Design Menu Structure 

Mendesain struktur menu yang akan digunakan di dalam sistem, kegiatan ini 

dilakukan juga berdasarkan dokumentasi dari instansi. 

7. Design Interface 

Melakukan desain bentuk interface sistem sesuai dengan kebutuhan instansi 

terhadap sistem. 

3.4. Tahap Coding dan Testing System 

Menurut Nalpa (2012), tahap coding merupakan proses penterjemahan desain 

kedalam bahasa pemrograman sehingga didapatkan suatu aplikasi yang diinginkan 

sesuai yang sudah dirancang. Pengujian sistem dilakukan setelah sistem selesai. 

Tahap pengujian dilakukan dengan menggunakan metode Blackbox testing dan 

User Acceptance Test untuk menguji kesesuaian dari interface dan pemrosesan data 

pada form validation. 

3.5. Tahap Dokumentasi 

Pembuatan dokumentasi laporan sesuai dengan format penyusunan laporan 

tugas akhir yang berlaku. Pada tahap ini semua hasil yang didapat selama penelitian 

didokumentasikan sehingga menjadi laporan Tugas Akhir.  

 


