
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Proses Alur Penelitian 

        Proses metodologi ini merupakan langkah selanjutnya dalam penyusunan 

Tugas akhir mulai dari prose pengumpulan data sampai pengolahan data pembuatan 

dokumentasi tugas akhir. Adapun metodologi penelitian dapat dilihat pada Gambar 

3.1. 

 

3.2 Langkah – langkah Metodologi Penelitian 

3.2.1  Tahapan Perencanaan. 

Langkah pertama dalam meneliti ini adalah memilih dan merumuskan 

masalah serta dapat dilihat dari sumber-sumber yang ada. Adapun tahap perencanaan 

ini adalah sebagai berikut: 

(1) Identifikasi Masalah 

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah melakukan wawancara kepada ketua 

umum, sekretaris LP2A dan tiga orang mubaligh/ghah bulan ramadhan 

kuansing, kemudian mencatat apa saja masalah yang terjadi pada sistem 

penjadwalan mubaligh/ghah bulan ramadhan. Hasil dari wawancara adalah 

diketahui bahwa dalam pembuatan jadwal mubaligh/ghah bulan ramadhan 

masih banyak terjadinya jadwal bentrok serta kesulitan dalam mencari jadwal 

yang sudah lalu. 

(2) Studi Pustaka 

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mencari referensi yang berkaitan 

dengan tujuan penelitian. Referensi yang dikaji adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Fitri, dkk (2016) tentang penerapan constraint satisfaction 

problem pada metode priority scheduling untuk penjadwalan khutbah jum’at para 

mubaligh di IKMI Pekanbaru.  
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Gambar 3.1. Metodologi penelitian 
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Aryawarman, dkk., (2007) merancang sistem penjadwalan iklan di Radio Megantara 

FM Nganjuk dengan algoritma dynamic priority scheduling. Hodianto (2011) 

merancang sistem informasi penjadwalan perwalian berbasis web di Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STIKOM) Surabaya. Gunawan 

(2016) merancang aplikasi jadwal jaga staff laboratorium Fakultas Teknologi 

Informasi (FTI) di Universitas XXX. 

(3) Penentuan Tujuan 

Penentuan tujuan penelitian berfungsi untuk memperjelas tentang apa saja 

yang menjadi sasaran dari penelitian ini yaitu merancang dan memperbaiki 

sistem penjadwalan mubaligh/ghah bulan ramadhan. Tahap ini dilakukan 

dengan cara menganalisa hasil wawancara yang telah dilakukan pada tahap 

identifikasi masalah. 

 

3.2.2. Tahap Pengumpulan Data 

Adapun tahap pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

(1) Observasi 

 Melakukan pengamatan langsung ke lapangan agar mempermudah dalam 

menganalisis data untuk perancangan sistem. Observasi dilakukan di 

Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi yang beralamatkan di Jln 

Barangan No Telp (0760) 7002194 Beringin Teluk Kuantan, dalam penelitian 

ini yang harus diobservasi adalah kegiatan penjadwalan rutin yang dilakukan 

oleh Kemenag Kuansing  khususnya di Bidang BIMAS serta kendala dan 

masalah yang ada saat melakukan kegiatan tersebut. dalam observasi ini yang 

didapat berupa data jadwal yang dibuat dengan microsoft excel dan diatur 

secara satu persatu dengan teliti, jadwal yang sudah dicetak, data 

mubaligh/ghah dan data masjid/musala. 

(2) Wawancara,  

Peneliti bertatap muka langsung dengan sumber informasi untuk mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Wawancara dilakukan di Kemenag 
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Kuansing dengan narasumber Bapak H.Baktiar Saleh, S.Ag MH selaku Ketua 

Umum Bimas, Eka Permata Sari, S.Ag Selaku Sekretaris LP2A dengan 

memberikan beberapa pertanyaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

 

3.2.3. Tahap Analisa Dan Perancangan  

Adapun tahap analisa dan perancangan adalah sebagai berikut: 

(1) Analisa Constraint 

Pada tahap analisa constraint ini, penulis melakukan observasi ke Kemenag 

bidang Bimas dan menganalisa hasil wawancara pada tahap sebelumnya untuk 

mendapatkan hard constraint dan soft constraint. 

(2) Analisa Jadwal Bentrok 

Pada analisa jadwal bentrok ini, penulis melakukan analisa terhadap dokumen 

jadwal yang pernah dibuat oleh sekretaris LP2A yang terdapat jadwal 

bentroknya.  

(3) Analisa Prioritas Penjadwalan 

Pada tahap analisa prioritas penjadwalan ini, peneliti membuat tabel prioritas 

untuk lebih memudahkan dalam pembuatan jadwal. Prioritas di susun 

berdasarkan banyaknya constraint. 

(4) Pembuatan Algoritma 

Pembuatan algoritma Constraint Satisfaction Problem dan Most Constraint 

Variabel ini disusun berdasarkan analisa prioritas yang telah dibuat. 

(5) Analisa Sistem Lama. 

Analisa sistem lama dibuat dengan wawancara kepada Sekretaris LP2A, 

pimpinan dan tiga orang mubaligh. Selain itu juga dilakukan observasi proses 

pembuatan jadwal yang dilakukan oleh Sekretaris LP2A. Lalu hasil analisa 

dimodelkan dalam bentuk flowchart  dengan bantuan tools Microsoft Visio 

2007.  
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(6) Analisa Sistem Usulan. 

Gambaran rancangan sistem yang akan dibangun nantinya dengan berbasis 

web. Analisis sistem usulan ini, digunakan untuk mengetahui alur sistem serta 

fungsi-fungsi menu yang akan dibuat. Model yang digunakan adalah usecase 

diagram, Sequen Diagram dan class diagram. Tools yang digunakan adalah 

Astah Community 7.0.0.0 Pembuatan model menggunakan bantuan Astah 

Community 7.0.0.0. 

7) Perancangan Sistem 

a) Perancangan Struktur Menu 

Perancangan struktur menu dengan menggunakan tools microsoft visio 

2007 

b) Perancangan Database 

Rancangan database dibuat dengan menganalisa dokumen-dokumen yang 

didapat dari tahap pengumpulan data. 

c) Perancangan Interface. 

Tools yang digunakan dalam merancang interface yaitu Balsamiq 

Mockups 3. 

 

3.2.4. Tahap Implementasi dan Pengujian 

       Tahap implementasi pada sistem ini merupakan proses pengkodingan yang 

akan menghasilkan sebuah sistem sehingga dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya oleh pengguna sistem. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP 5. 

Editor yang digunakan untuk pengkodingan adalah Sublime Text 2.  

Pengujian sistem yang dilakukan yaitu pengukuran akurasi, blackbox, user 

acceptance test, dan pengukuran waktu eksekusi.  

(1) Pengukuran Akurasi 

Pengujian akurasi sistem ini digunakan untuk menghitung persentase  jumlah 

jadwal yang berhasil memenuhi constraint. Formula yang digunakan untuk 

menghitung keberhasilan dapat dilihat dibawah ini. 
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𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐢 𝐤𝐞𝐛𝐞𝐫𝐡𝐚𝐬𝐢𝐥𝐚𝐧 =  
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐣𝐚𝐝𝐰𝐚𝐥 𝐦𝐮𝐛𝐚𝐥𝐢𝐠𝐡/𝐠𝐡𝐚𝐡 𝐦𝐞𝐦𝐞𝐧𝐮𝐡𝐢 𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐭

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐣𝐚𝐝𝐰𝐚𝐥 𝐦𝐮𝐛𝐚𝐥𝐢𝐠𝐡/𝐠𝐡𝐚𝐡 𝐤𝐞𝐬𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡𝐚𝐧
 ×𝟏𝟎𝟎 

 

2)   Pengujian blackbox 

Pengujian dengan menggunakan metode blackbox dilakukan untuk 

memperlihatkan bahwa fungsi-fungsi menu sistem bekerja dengan baik. Pada 

pengujian blackbox ini dibuat form pertanyaan yang sesuai fitur-fitur yang 

terdapat pada sistem pengguna. Form pertanyaan tersebut dibuat untuk 3 jenis 

pengguna yaitu form pertanyaan untuk Sekretaris LP2A, pimpinan dan 

mubaligh. Jumlah mubaligh yang ikut pada pengujian ada lima orang 

mubaligh. Sebelum para pengguna sistem mengisi form pertanyaan, terlebih 

dahulu didemokan sistem kepada para calon pengguna sistem kemudian calon 

pengguna bisa melihat dan mencoba menu atau fitur-fitur yang telah tersedia 

disistem apakah berjalan dengan baik atau ada kendala, setelah itu para calon 

pengguna sistem mengisi form yang telah disediakan, form yang telah diisi 

kemudian dihitung berapa persen kah keberhasilan dari menu dan fitur-fitur 

yang ada pada sistem ini. Formula yang digunakan untuk menghitung 

keberhasilan dapat dilihat dibawah ini: 

 

𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐢 𝐤𝐞𝐛𝐚𝐫𝐡𝐚𝐬𝐢𝐥𝐚𝐧 =  
𝐉𝐚𝐰𝐚𝐛𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐡𝐚𝐬𝐢𝐥

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐞𝐫𝐭𝐚𝐧𝐲𝐚𝐚𝐧
 ×𝟏𝟎𝟎 

 

3)  User Acceptance Test (UAT) 

User Acceptence Test adalah untuk menguji penerimaan Sekretaris LP2A, 

pimpinan dan mubaligh. Jumlah mubaligh yang ikut dalam pengujian ada tiga 

orang mubaligh. Untuk melakukan pengujian User Acceptence Test  pada 

sistem ini dibuat daftar  pertanyaan yang berisi tentang bisa atau tidak 

pengguna memahami sistem yang telah dibuat dan apakah semua fitur yang 
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terdapat pada sistem telah berjalan sesuai dengan fungsinya. Formula yang 

digunakan untuk menghitung keberhasilan dapat dilihat dibawah ini: 

 

𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐢 𝐤𝐞𝐛𝐚𝐫𝐡𝐚𝐬𝐢𝐥𝐚𝐧 =  
𝐉𝐚𝐰𝐚𝐛𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐭𝐮𝐣𝐮

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐞𝐫𝐭𝐚𝐧𝐲𝐚𝐚𝐧
 ×𝟏𝟎𝟎 

4)  Pengukuran waktu eksekusi  

Pengukuran waktu eksekusi yaitu pengujian yang dilakukan oleh sistem dalam 

menentukan berapa lamakah sistem dalam membuat jadwal secara otomatis. 

Waktu eksekusi dimulai ketika ditekannya tombol generate  sampai sistem 

menampilkan jadwal yang telah jadi. Waktu diukur dalam satuan detik. 

 

3.3  Dokumentasi 

    Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan penetian. Format penelitian 

yang digunakan adalah format laporan tugas akhir UIN SUSKA Riau. Tools yang 

digunakan untuk membuat laporan adalah Microsoft Office Word 2016.  

 


