
   
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian adalah langkah demi langkah pengerjaan penelitian 

hingga penyusunan laporan penelitian, mulai dari proses pengumpulan data 

hingga pembuatan dokumentasi. Berikut adalah alur metodologi penelitian pada 

Gambar 3.1 di bawah ini: 
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Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian 
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3.1. Tahap Perencanaan 

Langkah pertama dalam penelitian ini dimulai dari mengidentifikasi 

masalah, merumuskan masalah dan tujuan penelitian, dan menentukan data yang 

dibutuhkan. Adapun rincian tahap ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi masalah 

Peneliti melakukan studi literatur untuk mendapatkan permasalahan-

permasalahan yang ada pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau. 

2. Merumuskan masalah 

Setelah masalah di dapatkan, kemudian dirumuskan dan ditemukanlah 

masalah pada bagian pelayanan Guru Bantu. Yakni mengenai tidak 

adanya sistem informasi yang khusus membantu dan melayani guru 

bantu. 

3. Penentuan tujuan 

Setelah masalah didapat, maka dirumuskan tujuan dari penelitian ini. 

Sehingga dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi Dinas 

Pendidikan Provinsi Riau. 

4. Menentukan data yang dibutuhkan 

Maka berdasarkan permasalahan yang akan di teliti, Peneliti 

menentukan data-data yang akan dibutuhkan dalam melakukan 

penelian. 

5. Menentukan Instrumen 

Setelah mendapatkan permasalahan dan data-data yang dibutuhkan, 

maka peneliti menentukan instrumen-instrumen yang tepat untuk 

dilakukan pada tiap tahapan penelitian agar hasil yang didapatkan 

maksimal. 

3.2. Tahap Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian tugas akhir ini diperlukan data-data dan 

informasi yang lengkap sebagai bahan pendukung kebenaran materi pembahasan. 

Adapun pada tahap pengumpulan data dilakukan beberapa kegiatan, yaitu 

observasi, wawancara dan studi literatur yang akan dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Observasi 

Penulis melihat secara langsung kegiatan proses dan prosedur 

pelayanan guru bantu yang terjadi di Dinas Pendidikan. 

2. Wawancara 

Penulis bertatap muka, berbincang dan memberikan pertanyaan secara 

langsung dengan Kepala bidang Kepegawaian, Kepala bagian staff IT 

dan Data Dinas Pendidikan dan beberapa Guru bantu untuk 

mendapatkan informasi terkait pelayanan Guru Bantu seperti 

bagaimana proses pelayanan dan pemenuhan kebutuhan Guru Bantu, 

kegiatan administrasi, penyebaran informasi pelatihan dan kegiatan. 

3. Studi Literatur 

Penulis menggunakan literatur-literatur yang ada seperti dokumen dan 

berkas di Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang berkaitan dengan Guru 

Bantu untuk digunakan sebagai referensi atau bahkan digunakan 

sebagai bahan pembanding. 

3.3. Tahap Analisa 

Setelah proses pengumpulan data yang dibutuhkan di dapat, maka langkah 

berikutnya adalah tahap analisa, pada tahap ini digunakan metode Object Oriented 

Analys (OOA) sebagai instrumen pendukung analisa, yang dilakukan pada tahap 

ini diuraikan sebagai berikut: 

1. Analisa sistem berjalan 

Pada tahap ini, dilakukan analisa sistem pelayanan yang berjalan saat 

ini pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Dengan mengidentifikasi 

para aktor yang terlibat dalam menjalankan sistem berjalan. 

2. Analisa permasalahan 

Setelah dilakukan analisa sistem yang berjalan saat ini di Dinas 

Pendidikan Provinsi Riau, maka didapati permasalahan yang timbul 

selama ini yaitu tidak adanya suatu sistem informasi sebagai 

pendukung pelayanan guru bantu sehingga menyebabkan proses 

pelayanan dan kegiatan belajar mengajar oleh guru bantu tidak 

maksimal. 
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3. Analisa sistem usulan 

Untuk mengatasi permasalahan yang ada pada pelayanan guru bantu 

di Dinas Pendidikan Provinsi Riau, maka dilakukanlah analisa sistem 

usulan. Setelah dilakukan analisa, dapat di ambil suatu solusi yaitu 

membangun sebuah sistem informasi khusus untuk guru bantu. 

Diharapkan solusi sistem yang diusulkan ini bisa mengurangi atau 

bahkan menghilangkan permasalahan yang terjadi pada Dinas 

Pendidikan Provinsi Riau. 

3.4. Tahap Perancangan 

Pada tahap ini, sistem yang di usulkan sebagai solusi permasalahan 

dirancang berdasarkan metode waterfall sebagai berikut: 

1. Analisa Kebutuhan Sistem 

Perancangan sistem dimulai dengan melihat dan mencari keseluruhan 

apa yang dibutuhkan oleh sistem, mulai dari kebutuhan user, 

kebutuhan hardware, kebutuhan software, dan kebutuhan netware. 

Analisa kebutuhan dilakukan untuk memahami dasar dari sistem yang 

akan dibuat, fungsi-fungsi yang dibutuhkan, kemampuan kinerja yang 

ingin dihasilkan dan perancangan antarmuka sistem tersebut. 

2. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem merupakan proses bertahap yang memfokuskan 

pada empat bagian penting, yaitu: struktur data, arsitektur piranti 

lunak, detil prosedur, dan karakteristik antarmuka pemakai. 

Perancangan sistem menggunakan diagram UML yaitu, diagram use 

case, diagram class, dan diagram activity. 

3.5. Tahap Implementasi 

Tahap implementasi dilakukan setelah perancangan benar-benar sesuai 

dengan yang dibutuhkan user. Kegiatan yang dilakukan pada tahap implementasi 

adalah sebagai berikut: 
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1. Membuat Database 

Sebagai media penyimpanan data oleh sistem. Database dibuat 

dengan kemampuan untuk penyimpanan dan pengolahan data dalam 

jumlah besar. 

2. Pengkodingan 

Pengkodingan menggunakan PHP dilakukan untuk membuat sistem 

sesuai dengan yang telah di rancang, dan dikombinasikan dengan 

bootstrap agar interface sistem lebih user friendly. 

3.6.  Tahap Pengujian 

 Tahap pengujian digunakan untuk menguji apakah sistem informasi guru 

bantu yang telah di implementasikan dapat berjalan sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh user. Mulai dari pengujian tampilan interface dan menu 

menggunakan Black Box Testing, dan pengujian terhadap daya terima user 

terhadap Sistem Informasi Guru Bantu Provinsi Riau menggunakan User 

Acceptance Test. 

3.7.  Tahap Dokumentasi 

Tahap dokumentasi merupakan tahapan dalam membuat laporan penelitian 

dari awal hingga akhir. Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Melakukan konsultasi dengan pembimbing penelitian 

Konsultasi dengan pembimbing sangat diperlukan peneliti untuk 

memberikan saran dalam perbaikan-perbaikan pembuatan laporan 

penelitian. 

2. Melengkapi laporan penelitian dari awal hingga akhir. 


