
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah pengembangan model

(Research and Development). Dalam penelitian ilmiah faktor metodologi

memegang peranan penting guna mendapatkan data yang valid. Selanjutnya

digunakan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan. Metode

merupakan salah satu cara yang digunakan ketika mencapai suatu tujuan

dengan menggunakan teknik tertentu untuk memperoleh suatu keberhasilan

dalam penelitian maka harus dilaksanakan dengan menggunakan metodologi

yang tepat, istimewa dan tujuan mengadakan penelitian berdasarkan fakta-

fakta yang ada untuk menguji kebenaran sesuatu secara ilmiah. Dalam

metodologi telah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan penelitian mempunyai

kebebasan untuk memiliki metode guna memperoleh suatu data. Metode

penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian akan

dilaksanakan. Metode penelitian ini sering dikacaukan dengan prosedur

penelitian atau teknik penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai

tata cara pelaksanaan penelitian, sedangkan prosedur penelitian

membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau

mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, metode penelitian

melingkupi prosedur penelitian dan teknik penelitian.
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Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian atau rancang bangun penelitian adalah rencana dan

struktur penyelidikan yang disusun demikian rupa sehingga peneliti akan

dapat  memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya.

Rencana itu merupakan suatu skema menyeluruh yang mencakup program

penelitian. Rancangan penelitian adalah sebagai model pendekatan penelitian

yang  sekaligus juga merupakan rancangan analisis data. Di samping itu

dengan adanya rancangan penelitian, penentuan sampel sudah diarahkan oleh

rancangan  penelitiannya. Desain penelitian merupakan cetak biru yang

menentukan pelaksanaan selanjutnya, penyusunan desain ini dilakukan

setelah kita menetapkan topik atau judul penelitian yang  akan

dilaksanakan.(W. Gulo, 2010).
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi

dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang

yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses

penelitian ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan

pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang

spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari

tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna

data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang

fleksibel (Creswell, 2010)

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada. Adapun pengolahan

data yang akan dilakukan pada sistem ini yaitu dengan menggunakan alat

bantu komputer dan software. Pelaksanaan pengumpulan data ini dilakukan

dengan metode :

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung untuk memperoleh

data yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Data dari lapangan dapat

diperoleh dari :

a. Wawancara adalah penelitian yang dapat dilakukan dengan face to face

interview (wawancara tatap muka) dengan partisipan. Wawancara yang

seperti ini memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak

terstruktur (unstructured) dan bersifat terbuka (opened) yang dirancang

untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.

b. Observasi adalah metode yang didalamnya peneliti turun langsung ke

lapangan untuk mengamati perilaku dan aktifitas individu-individu di

lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti harus merekam/

mencatatnya untuk dijadikan dokumentasi.
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2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data pada

bahan-bahan seperti dokumen baik berbentuk hardfile maupun softfile.

a. Dokumen, dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti jurnal,

penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya) atau dokumen privat

(seperti arsip, email,surat,buku).

b. Materi Audio dan Visual, data ini bisa berupa foto-foto, objek-objek

seni, videotape, atau segala jenis suara/ bunyi yang dapat merekam.

(Creswell, 2010).

3.4 Rancangan Model

Rancangan model dalam penelitian ini yaitu meliputi persiapan

spesifikasi detail yang berbasis komputer, yang mampu memenuhi

persyaratan yang ditentukan selama analisa sistem. Rancangan model sistem

yang penulis lakukan adalah:

1. Arsitektur dan pemodelan aplikasi RIFD.

2. Arsitektur aplikasi RFID untuk perpustakaan.

3. Rancangan perangkat lunak aplikasi RFID.

4. Konfigurasi perangkat lunak  aplikasi RFID.

5. Membuat Diagram Aliran Data (DAD).

6. Membuat Rancangan Entity Relationship Diagram (ERD).

3.5 Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum

memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah dilapangan. Analisa data

merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus

terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan mencatat

singkat sepanjang penelitian. Empat langkah dalam kegiatan analisa data

yaitu :

1. Pengumpulan data, tahap ini merupakan tahap awal dalam teknik analis

data, dimana peneliti melakukan pengumpulan dan pencarian data yang
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akan dibutuhkan. Pada tahap ini, peneliti pun dapat melakukan tahap

klasifikasi awal dimana peneliti akan melakukan pengorganisasian,

pelacakan serta pencatatan data yang relevan dan yang dibutuhkan oleh

peneliti.

2. Data Reduction (Reduksi data) tahap ini merupakan tahap dimana peneliti

melakukan seleksi data setelah peneliti memiliki berbagai data yang telah

di kumpulkan dari berbagai sumber. Selain menyeleksi, proses reduksi

data pun melalui tahapan-tahapan dimana peneliti harus merangkum,

memilih hal-hal pokok yang akan dijadikan penelitian, dan memfokuskan

pada hal-hal yang penting. Reduksi data dilakukan bertujuan pada topik

yang akan dicapai dalam penelitian tersebut. Dengan demikian proses

reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data yang

selanjutnya.

3. Data Display (penyajian data), merupakan tahap kedua dalam teknik

analisis data dimana pada tahap ini, data disajikan.

4. Conclusion Verification (penarikan kesimpulan), merupakan tahap terakhir

dalam teknik analisis data. Dalam tahap ini data yang telah diperoleh

direduksi dan disajikan pada akhirnya pada tahap penyimpulan atau yang

disebut dengan tahap verifikasi. Dalam tahap ini, kesimpulan pada

awalnya masih bersifat sementara yang kemudian akan berubah bila tidak

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan

data berikutnya.  Tahap ini dilakukan bertujuan untuk menjawab rumusan

masalah yang dirumuskan sejak awal masalah akan berkembang sesuai

dengan yang terjadi dilapangan atau yang akan terjadi dilapangan.

3.6 Perancangan Perangkat Lunak

Dalam penelitian ini peneliti merancang sistem dengan menggunakan

metode prototyping. Prototyping merupakan salah satu metode

pengembangan perangat lunak yang banyak digunakan. Metode prototyping

ini pengembang dan user dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan
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sistem. Jenis prototyping yang digunakan dalam penelitian ini ialah

requirements  prototype.

Requirements  prototype dikembangkan  sebagai  suatu  cara  untuk

menentukan kebutuhan fungsional dari sistem yang baru ketika user tidak

bisa menyampaikan secara eksplisit apa yang mereka inginkan, dengan

meninjau kembali requirements prototype selagi fitur-fitur  ditambahkan,

user bisa menetapkan proses yang dibutuhkan untuk sistem baru tersebut.

Ketika semua kebutuhannya terpenuhi, requirements prototype sudah

mencapai tujuannya dan proyek lain akan dibangun untuk mengembangkan

sistem baru tersebut.

3.7 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Perpustakaan

Wilayah Soeman HS Provinsi Riau.

3.8 Implementasi dan Pengujian

Pada tahapan implementasi dimulai proses pemilihan perangkat keras,

penyusunan perangkat lunak aplikasi (coding), dan pengujian (testing)

apakah sistem sudah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya sistem yang

dibuat akan di implementasikan berdasarkan karakteristik aplikasi yang

berbasis smart city. Implementasi ini penting untuk menentukan apakah

sistem yang dibuat telah memenuhi kriteria smart city atau belum. Tahapan

pengujian digunakan pengujian blackbox dan UAT (User Aceptance Test) .

Blackbox adalah metode pengujian perangkat lunak yang tes fungsionalitas

dari aplikasi yang bertentangan dengan struktur internal atau kerja (lihat

pengujian whitebox). Pengetahuan khusus dari kode aplikasi/ struktur internal

dan pengetahuan pemograman pada umumnya tidak diperlukan. Uji kasus

dibangun di sekitar spesifikasi dan persyaratan, yakni aplikasi apa yang

seharusnya dilakukan. Menggunakan deskripsi eksternal perangkat lunak,

termasuk spesifikasi, persyaratan, dan desain untuk menurunkan uji kasus.

Tes ini dapat menjadi fungsional atau non-fungsional, meskipun biasanya

fungsional. Perancang uji memilih input yang valid dan tidak valid dan

menentukan output yang benar. Metode uji dapat diterapkan pada semua
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tingkat pengujian perangkat lunak unit, integrasi, fungsional, sistem dan

penerimaan. Ini biasanya terdiri dari kebanyakan jika tidak semua pengujian

pada tingkat yang lebih tinggi, tetapi juga bisa mendominasi unit testing juga.

Metode uji coba blackbox memfokuskan pada keperluan fungsional dari

software. Karna itu ujicoba blackbox memungkinkan pengembang software

untuk membuat himpunan kondisi input yang akan melatih seluruh syarat-

syarat fungsional suatu program.

Adapun pengujian UAT adalah suatu proses pengujian oleh pengguna

yang dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen yang dijadikan bukti

bahwa software yang dikembangkan dapat diterima oleh pengguna, apabila

hasil pengujian sudah bisa dianggap memenui kebutuhan dari pengguna.

3.9 Kesimpulan dan Saran

Sebagai penutup, pada tahap ini peneliti akan memberikan kesimpulan

mengenai hasil penelitian yang telah dilakukannya. Kesimpulan peneliti

harus dapat mengungkapkan hal-hal pokok yang diperoleh dan inti sari dari

penelitian. Sedangkan saran ditujukan untuk memberikan petunjuk bagi

pengembangan dan penelitian sejenis yang mungkin akan dilakukan.


