
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian tugas akhir ini, ada beberapa tahap yang akan dilakukan,

hal itu tergambar pada gambar 3.1 dibawah ini :

Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian

3.1 Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan adalah tahap awal yang dilakukan dalam penelitian.

Berikut kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan :
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1. Menemukan topik

Langkah pertama yang dilakukan dalam tahap perencanaan adalah

menemukan topik permasalahan yang akan diangkat pada penelitian.

Setelah melakukan pencarian, maka topik permasalahan yang dipilih untuk

diangkat pada penelitian ini ialah sistem informasi manajemen sarana

prasarana sekolah.

2. Mengkaji teori / studi pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mencari teori-teori terkait dengan topik

penelitian yang diangkat, serta mendapatkan dasar-dasar referensi yang

kuat bagi peneliti untuk menyusun penelitian ini. Adapun referensi yang

peneliti dapatkan terkait topik diantaranya Permendiknas Republik

Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana

untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah

pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs) dan sekolah menengah

atas/madrasah aliyah (SMA/MA), Sistem informasi iventarisasi sarana

dan prasarana sekolah oleh Faulinda Ely Nastiti, dll.

3. Melakukan identifikasi masalah

Topik permasalahan yang sudah ditemukan perlu proses penggalian lebih

dalam lagi. Melalui referensi yang didapat, penyebab permasalahan

pendataan sarana prasarana, masalah apa yang dapat diselesaikan dengan

adanya simspsd, dan siapa yang nantinya menjadi pengguna simspsd,

dapat diketahui.

4. Menetapkan batasan masalah

Penentuan batasan masalah ini bertujuan untuk memberi ruang lingkup

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sehingga penelitian tidak

melebar dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

5. Menentukan tujuan dan manfaat

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas tentang apa saja yang

menjadi sasaran dari penelitian ini. Adapun tujuan hendak dicapai dari

penelitian ini adalah untuk menghasilkan aplikasi simspsd yang dapat
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menangani permasalahan yang terjadi. Penentuan manfaat merupakan

jawaban atas tujuan yang hendak dicapai.

6. Menentukan objek penelitian

setelah menentukan tujuan dan manfaat, maka yang dilakukan selanjutnya

adalah menentukan objek penelitian. Dinas pendidikan dan kebudayaan

kabupaten Siak dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan instansi

yang berkaitan langsung dengan pendidikan khususnya bidang sekolah

dasar.

3.2 Tahap Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik yang paling umum digunakan

untuk mendapatkan data primer. Dalam penelitian ini, wawancara

dilakukan dengan narasumber bapal Sukma Wijaya, S.AP selaku staf

sarana dan prasarana bidang sekolah dasar di dinas pendidikan kabupaten

Siak.

2. Observasi

Observasi (observation) merupakan teknik atau pendekatan untuk

mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya.

Kelebihan observasi diantara metode pengumpulan data lainnya ialah : (1)

Cara satu-satunya untuk mendapatkan data yang berupa catatan dan

prosedur-prosedur mekanik; (2) Data dapat diperoleh secara orisinal pada

saat terjadinya; (3) Terhindar dari data yang dilupakan atau data yang telah

disaring terlebih dahulu; (4) Data diperoleh langsung secara alami tanpa

dirubah dan dibuat-buat; (5) Observasi tidak membuat responden merasa

tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan. Kegiatan observasi ini peneliti

lakukan di dinas pendidikan kabupaten Siak.
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3. Studi pustaka

Teknik ini dilakukan dengan mempelajari material yang menggambarkan

sistem yang sedang berjalan. Dokumen yang diamati pada penelitian ini

berupa data kecamatan, data nama-nama sekolah dasar, form laporan

sarana dan prasarana, dll.

3.3 Tahap Analisa dan Perancangan

1. Menganalisa sistem pendataan sarana prasarana yang berjalan saat ini

Pada langkah pertama ini, sistem pendataan sarana dan prasarana. Aktifitas

yang dilakukan pada langkah ini adalah mengumpulkan informasi proses

pendataan dan pelaporan sarana dan prasarana sekolah dasar, menentukan

titik-titik masalah mana saja pada pendataan sarana dan prasarana bisa

diselesaikan dengan simspsd, mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dari

sistem yang berjalan saat ini.

2. Merancang sistem informasi manajemen sarana prasarana sekolah usulan

dengan pendekatan UML. Untuk mendefenisikan requirement, membuat

analisa dan perancangan, serta menggambarkan arsitektur simspsd, peneliti

menggunakan pemodelan UML yang merupakan pemodelan yang paling

banyak digunakan saat ini. Diagram UML yang dipakai pada langkah ini

adalah use case diagram, class diagram, activity diagram, dan sequence

diagram. Untuk membuat diagram tersebut, digunakan tool yang bernama

Astah Community.

3. Merancang database

Terakhir, dilakukan kegiatan perancangan database simspsd yang terdiri

dari tabel-tabel agar nantinya struktur penyimpanan database terstruktur

dan efisien. Tool yang membantu perancangan ini ialah MySQL

Workbench.

4. Wireframing

Wireframing adalah kegiatan yang peneliti lakukan untuk membuat

rancangan antarmuka/kerangka dasar/blueprint dari sistem yang akan

dibangun. Pada kegiatan ini, elemen-elemen dari sistem seperti menu,



50

content, dan fitur-fitur lain dari sistem ditampilkan secara visual. Untuk

membuat wireframe, aplikasi yang digunakan adalah Balsamiq Mockups.

3.4 Tahap Implementasi dan Pengujian

1. Pembuatan database

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari perancangan database.

Menggunakan tool yang sama, hasil perancangan database yang dibuat

sebelumnya dituangkan ke dalam bentuk nyata.

2. Pengkodingan sistem

Setelah database diimplementasikan, kegiatan selanjutnya melakukan

pengkodean program. Pengkodean program menggunakan bahasa

pemrograman PHP, yang dibantu dengan PHP Framework YII.

3. Merencanakan pengujian

Jika simspsd telah selesai dibuat, perlu dilakukan perencanaan test case

nantinya akan dilakukan pengujian. Pengujian simspsd dilakukan dengan

metode pengujian black box.

4. Melakukan pengujian black box

Pengujian Black Box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat

lunak (software) yang dibuat. Adapun tujuannya yaitu : Pengujian proses

eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan seperti

fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang, kesalahan antarmuka,

kesalahan dalam struktur data atau akses database, kesalahan kinerja,

inisialisasi dan kesalahan terminasi.

3.5 Tahap Dokumentasi

Pada tahap ini, dokumentasi dari tahapan penelitian yang telah dilakukan

mulai dari perencanaan sampai implementasi dan pengujian sistem, dikumpulkan

untuk kemudian disusun ke dalam bentuk laporan tugas akhir sesuai format yang

berlaku.


