
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Prose Alur Penelitian

Gambar 3. 1 Metodologi Penelitian
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3.1.1. Tahap Perencanaan

Tahapan perencanaan dalam penelitian ini memiliki empat tahapan, yaitu:

1) Menetukan tujuan penelitian.

Tahapan ini adalah penentuan tujuan dari Tugas Akhir , agar tujuan

dalam penulisan lebih terarah dimana penulis bertujuan membangun

Sistem Informasi Pemetaan Lokasi Kerja Praktek dan Pemantauan

Kerja Praktek lebih terkomputerisasi yang memiliki pemetaan lokasi

kerja praktek dimana pemetaan ini dapat mempermudah dalam

pemberian dan pemantauan lokasi kerja praktek serta dapat

mempermudah kinerja seluruh pihak yang terkait dalam aktivitas kerja

praktek.

2) Studi pustaka

Kegiatan ini memungkinkan penulis untuk melanjutkan penulisan

dalam laporan Tugas Akhir ini. Karena, dengan melakukan studi

pustaka, penulis mendapatkan informasi untuk mendukung penulisan

yang berkaitan dengan topik yang diangkat.

3) Identifikasi masalah

Hal ini penulis melalukan identifikasi masalah untuk menemukan

permasalahan dalam pemberian informasi lokasi kerja praktek dan

pemantauan mahasiswa kerja praktek dimana sampai saat ini seluruh

aktivitas pemebrian informasi kerja praktek dan pemantauan mahasiswa

kerja praktek belum terkomputerisasi seperti pada tahap perekapan data

lokasi masih berbasis draf.

4) Menentukan data yang diperlukan

Tahapan ini adalah menentukan data yang diperlukan agar

mempermudah penulis dalam melakukan analisis
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3.1.2. Tahap Pengumpulan Data

Menentukan sumber data yang dibutuhkan yaitu studi literatur dengan cara

membaca buku-buku diantaranya :

1) Buku dan jurnal

Dalam tahap ini penulis mencari referensi berdasarkan buku dan jurnal

yang berkaitan dengan penelitian.

2) Wawancara

Dalam tahap ini penulis melakukan wawancara kepada pihak 5

Koordinator Kerja Praktek dan 15 Mahasiswa yang melaksanakan kerja

praktek.

3) Observasi

Dalam tahap ini penulis melakukan penelitian langsung kelapangan

untuk memahami proses dalam pemberian informasi dan pemantauan

mahasiswa kerja praktek.

3.1.3. Tahap Analisa

1) Analisa sistem yang sedang berjalan

Kegiatan ini merupakan penjelasan dari sistem pemberian informasi

kerja ptaktek dan pemantauan mahasiwa yang sedang melakukan kerja

praktek.

2) Analisa konsep Sistem Informasi Pemetaan Lokasi Kerja Praktek

Analisa ini diperlukan dalam pembuatan laporan Tugas Akhir, karena

dalam laporan ini nantinya akan Mengambangkan Sistem Informasi

Pemetaan Lokasi Kerja Praktek. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap

Sistem harus dilakukan secara benar agar hasil dari analisa maksimal.

3) Analisa sistem usulan

Kegiatan ini merupakan memberikan sebuah sistem usulan dari

permasalahan yang terjadi selama penggunaan sistem lama sehingga

membuat pihak program studi Sistem Informasi membutuhkan sebuah

sistem usulan.
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3.1.4. Tahap Perancangan

1) Metode pengembangan sistem.

Mengikuti alur metodologi Prototype dalam tahap pengembangan sistem.

Dimulai pada tahap identifikasi masalah, coding sistem, testing sistem dan

tindakan keputusan.

2) Model pemetaan.

Dalam pemodelan pemetaan yang digunakan yaitu model data Raster.

3) Map.

Peta yang digunkan adalah Google Map, wilayah Indonesia.

4) Design model sistem

Perancangan sistem menggunakan Astahcommunity dengan hasil Use

Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram dan Deployment

Diagram,

5) Design database

Pada tahap ini dilakukan desain terhadap model relational database,

dengan menitikberatkan pada pembuatan tabel secara baik tanpa

mengalami redudansi data.

6) Design Menu Structure

Mendesain struktur menu yang akan digunakan di dalam sistem, kegiatan

ini dilakukan juga berdasarkan dokumentasi dari instansi menggunakan

Edwar.

7) Design Interface

Melakukan desain bentuk interface sistem sesuai dengan kebutuhan

instansi terhadap sistem menggunakan Adobe Illustrator.

3.1.5. Tahap Coding dan Testing System

Menurut Ahmad Nalpa (2012), tahap coding merupakan proses

penterjemahan desain kedalam bahasa pemrograman sehingga didapatkan suatu

aplikasi yang diinginkan sesuai yang sudah dirancang. Pengujian sistem dilakukan

setelah sistem selesai. Tahap pengujian dilakukan dengan menggunakan metode

Blackbox testing untuk menguji kesesuaian dari interface.
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3.1.6. Dokumentasi

Adapun tahap terakhir dari Penelitian Tugas Akhir ini adalah tahap

penulisan laporan. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Melakukan Konsultasi Terhadap Pembimbing Tugas Akhir

Konsultasi terhadap Pembimbing Tugas Akhir sangat diperlukan dalam

penulisan laporan. Karena, banyak masukan atau saran dari pembimbing

yang sebelumnya tidak diketahui oleh penulis

2) Melakukan Dokumentasi Hasil Penelitian

Seluruh data yang diperoleh dan telah di analisa, maka hasil akhirnya

didokumentasikan dalam bentuk sebuah laporan, yang nantinya akan

diujikan kembali dihadapan pembimbing. Tahap penulisan laporan ini

merupakan bukti transfer ilmu dari tacit knowledge (ilmu yang dimiliki)

ke explicit knowledge (sharing/penyampaian ilmu yang telah dimiliki).

Data yang telah didapatkan sebelumnya, diolah kedalam tulisan yang

nantinya diharapkan mempunyai nilai informasi mengenai analisa yang

dilakukan

3) Selesai

3.2 Lokasi Penelitian

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru.

3.3 Uraian Penelitian

Penelitian dilakukan pada Fakultas Sains dan Teknologi. Penelitian

dilakukan untuk memecahkan masalah yang sering dihadapi oleh pihak terkait

dalam pemetaan data lokasi kerja praktek dan memonitoring mahasiswa kerja

praktek.

3.3.1 Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer, yaitu data utama yang diperolah dari beberapa

dokumentasi  umum, seperti wawancara, observasi dan data-data dari

tiap program studi fakultas sains dan teknologi. Data primer yang

digunakan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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a. Dokumen wawancara dengan 15 mahasiswa sebagai sampel peneliti

dan dokumen wawancara 5 koordinator kerja praktek.

b. Dokumen buku panduan kerja praktek dan pedoman kerja praktek

Fakultas Sains dan Teknologi.

c. Dokumen data lokasi kerja praktek mahasiswa yang terdiri dari

beberapa sampel, yaitu data 2013, data 2014 dan data 2015.

2) Data sekunder, yaitu berupa dokumen-dokumen dan laporan tertulis

yang tersedia di Fakultas Sains dan Teknologi serta informasi lain yang

ada hubungannya dengan masalah.

3.3.2 Metode Pengembangan Sistem Prototype

Gambar 3.1 Tahap Metodologi Prototipe

Pada penelitian ini, digunakan metodologi pengembangan sistem

Prototype hingga tahapan testing, dengan rincian fase identifikasi masalah,

coding, testing, tindakan Keputusan.

Tabel 3. 1 Tahapan Metode pengembangan sistem Prototype

No Tahapan Keterangan

1 Identifikasi Masalah Adalah tahapan pengumpulan kebutuhan

software

2 Coding Proses melakukan coding system (Pengkodean

Perangkat Lunak).

3 Testing Proses pengujian sistem dengan maksut
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mengetahui apakah software yang

dikembangkan telah berhasil dalam

pengkodean software.

4 Tindakan Keputusan Tahapan uji coba sistem oleh pemakai sistem,

dan penentuan apakah sistem telah sesuai

dengan keinginan pemakai, jika tidak maka

akan dilakukan kembali tahap identifikasi

malasah hingga sistem sesuai dengan

keinginan pemakai.


