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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada SMKN 1 Rambah Pasir Pengaraian. SMKN 1 

Rambah merupakan salah satu sekolah kejuruan di kota Pasir Pengaraian. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

1) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan 

data-data dari bagian pengendalian mutu. 

2) Data Sekunder, yaitu data yang bersifatnya sebagai pendukung yakni studi 

literatur, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, yang mendukung dalam 

pembuatan sistem informasi dan mengkaji ulang penelitian yang sudah ada. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan data 

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan pembuatan laporan 

penelitian, ada beberapa teknik, cara atau metode yang dilakukan oleh peneliti dan 

disesuaikan dengan penelitian deskriptif yaitu: 

1) Studi Pustaka, dengan mempelajari buku-buku dan literatur yangrelevan 

untuk acuan penelitian. 

2) Wawancara, dengan cara melakukan wawancara dengan bagian yang terkait 

dalam pembayaran SPP. 

3) Observasi, melakukan penelitian langsung kelapangan agar mempermudah 

dalam menganalisa data untuk perancangan sistem. 

 

3.4. Proses Alur Penelitian 

Proses metodologi penelitian ini adalah merupakan langkah demi langkah 

dalam penyusunan Tugas Akhir mulai dari proses pengumpulan data hingga 

pembuatan dokumentasi Tugas Akhir. Untuk memudahkan  dalam menjelaskan 
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proses ini terlebih dahulu dibuat dalam bentuk alur data. Berikut ini adalah alur 

dari pengumpulan dan pembuatan laporan Tugas Akhir ini:  

 

 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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3.4.1 TahapanPerencanaan 

1) Mulai 

Awal melakukan penelitian, menentukan Judul, Latar Belakang, hingga 

Batasan Masalah 

2) Menentukan Masalah dan Tujuan 

Menentukan masalah dan tujuan yang akan diangkat dalam penelitian 

tersebut. 

3) Menentukan Data yang diperlukan 

Menentukan Data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut 

4) Studi Pustaka 

Mengumpulkan teori-teori pendukung yang berhubungan dengan judul 

penelitian yang akan di angkat dan menentukan metode yang akan digunakan 

dalam melakukan penelitian tersebut.  

 

3.4.2 Tahapan Pengumpulan Data 

Tahapan Pengumpulan Data adalah tahapan yang dilakukan setelah tahapan 

Perencanaan Penelitian dilakukan. Tahapan ini berisikan proses dalam 

mengumpulkan data baik itu data yang didapat dari narasumber maupun data dan 

dokumen-dokumen yang ada untuk mendukung penelitian Tugas Akhir. 

1) Pengumpulan Data 

Pada tahapan pengumpulan data ini yang dilakukan seperti mengetahui 

permasalahan yang akan diteliti. Dari permasalahan tersebut diketahui 

mengenai sistemyang sedang berjalan saat ini. 

2) Meneliti Jenis Kegiatan Laporan  

Meneliti kegiatan apa saja yang dilakukan dalam proses pembayaran SPP. 
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3.4.3 Tahapan Analisa dan Perancangan 

Dalam tahap analisa ini akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti:  

1)   Analisa dan Perancangan sistem 

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui alur proses pembayaran sumbangan 

pendidikan. Meneliti sistem yang lama dan merancang sistem yang akan di 

usulkan.  

2)   Hasil analisa dan perancangan 

Hasil dari analisa adalah flowchart sistemlama, dan diagram 

UML.Perancangan UML yang dilakukan adalah dalam bentuk pembuatan 

diagram. Setelah itu dilanjutkan merancang usecase, activity diagram, 

sequence diagram, collaboration diagram, deployment diagram dan class 

diagram. Setelah semuanya sudah dirancang maka kegiatan selanjutnya 

mempersiapkan hardware dan juga software pendukung untuk sistem yang 

akan ditawarkan. Setelah menganalisa maka akan dilakukan tahapan 

perancangan seperti perancangan Database dan Interface. 

 

3.4.4 Tahapan Pengujian Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pengujian dan yang telah dibuat. Melakukan 

pengujian terhadap sistem. Mempersentasikan hasil penelitian menggunakan slide 

serta mendemokan sistem termasuk dalam tahapan ini. Pengujian yang dilakukan 

yakni pengujian Blackbox seperti pengujian modul-modul yang ada pada interface, input 

dan output dari sistem yang dibuat. 

 

3.4.5 Tahapan Dokumentasi 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan dokumentasi terhadap penelitian Tugas 

Akhir yang akan dibuat. Membuat dokumentasi hasil penelitian berupa laporan tugas 

akhir. Pembuatan dokumentasi sistem sesuai dengan format penyusunan tugas 

akhir yang berlaku dan membuat tata cara penggunaan sistem agar lebih mudah 

digunakan oleh pengguna. 

 


