
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi pada penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan

dalam penyusunan tugas akhir mulai dari proses perencanaan, pengumpulan data

hingga pembuatan dokumentasi. Dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai

berikut :

Tabel 3.1 Metodologi Penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

I
Tahap

Perencanaan

1. Perumusan Masalah
2. Penentuan Judul
3. Penentuan Tujuan
4. penentuan Data yang dibutuhkan

Proposal
Tugas Akhir

Tahap Kegiatan Hasil

II
Tahap

Pengumpulan
Data

Teknik Pengumpulan Data:
Observasi, Wawancara,
Studi Pustaka

Data Primer dan
Data Skunder

III
Tahap Analisa

dan
Perancangan

Hasil Analisis dan
Rancangan Sistem

1. Analisa Sistem yang Berjalan
2. Analisa Sistem Rekomendasi
3. Perancangan Sistem (UML)

IV
Tahap

Implemenatasi
dan Pengujian

Sistem Informasi
Manajemen Ma'had

Aljami'ah
1. Pembuatan Coding
2. Pengujian Sistem

V
Tahap

Dokumentasi

Laporan Tugas
Akhir

Membuat dokumentasi hasil
penelitian dari awal hingga akhir
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3.1 Tahap Perencanaan

Dalam tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti untuk

menemukan topik yang akan diteliti, dengan tahapan sebagai berikut:

3.1.1 Perumusan Masalah

Melakukan peninjauan ke tempat penelitian untuk menetukan masalah apa

yang akan diteliti dengan mengamati dari aktifitas kegiatan yang berjalan pada

Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

3.1.2 Penentuan Judul

Setelah melakukan pengamatan maka ditentukan judul penelitian dengan

berlandaskan untuk mendukung kebutuhan porses aktifitas Ma’had Al-jami’ah

dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Ma’had Al-jami’ah

UIN Suska Riau.

3.1.3 Penentuan Tujuan

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas tentang apa saja yang

menjadi sasaran dari penelitian. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1) Untuk membangun sistem informasi manajemen aktivitas Ma’had Al-

jami’ah dalam memantau dan mengawasi dengan pengelolaan yang

terorganisir.

2) Untuk memudahkan akses dalam memperoleh informasi aktifitas yang

terjadi pada asrama dan membantu dalam proses melakukan langkah

mengevaluasi lebih lanjut.

3.1.4 Penentuan data yang dibutuhkan

Untuk mendukung dari penelitian ini dibutuhkan data yang berhubungan

dengan penelitian agar mempermudah dalam melakukan analisis dan

perancangan, seperti:

1) Data primer dari aktifitas ma’had al-jami’ah, berupa data wawancara

dan observasi yang diperoleh dari tempat penelitian langsung.

2) Data skunder berupa data mahasantri, data kegiatan kajian, data

perizinan, data pembayaran dan kamar, literatur teori yang
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berhubungan digunakan dalam penelitian, berupa metode

pengembangan perangkat lunak Waterfall dan desain sistem

menggunakan UML (Unified Modelling Language).

3.2 Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan setelah melewati tahap

perencanaan, peneliti menetukan sumber data yang dibutuhkan, setelah data

ditentukan, dilanjutkan proses pengumpulan data, baik data primer maupun data

skunder.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian,

dilakukan teknik atau cara sebagai berikut:

1) Observasi

Melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian untuk lebih

mengetahui permasalahan yang diteliti dan kondisi yang terjadi. Peneliti

melakukan pengamatan pada asrama abu bakar untuk melihat aktifitas

yang berjalan dari perizinan mahasantri, keaktifan kegiatan kajian dan

melakukan pengamatan pada kantor ma’had dari proses pembayaran dan

input data mahasantri.

2) Wawancara

Melakukan pertemuan dengan narasumber pada kantor ma’had bagian staf

pendidik mahasantri dan pengevaluasi, mewawancarai dengan mengajukan

pertanyaan tentang aktifitas yang berjalan pada ma’had al-jami’ah, sifat

dari pertanyaan bebas untuk merespon dalam memberikan jawaban dengan

berdasarkan fakta yang terjadi.

3) Studi Pustaka

Peneliti melakukan studi literatur dengan membaca dan mempelajari teori

mengenai sistem informasi manajemen, metode pengembangan perangkat

lunak, metode Waterfall, serta teori perancangan dengan menggunakan

UML (Unified Modelling Language) dari berbagai sumber yang dipercaya,

seperti buku, jurnal, artikel, dan berita diinternet. Studi literatur dilakukan
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juga mempelajari kebutuhan yang berkaitan dengan aplikasi yang akan

dibangun, tentang kondisi pengawasan aktifitas pada asrama, data

mahasantri/wati yang melakukan pembayaran, data mahasantri melakukan

perizinan, data mahasantri/wati mengikuti kajian. Tahap ini memberikan

pemahaman mengenai teori dan konsep yang berkaitan dengan

membangun aplikasi monitoring yang akan peneliti bangun.

3.3 Tahap Analisa dan Perancangan

Pada tahap ini melakukan analisis dan merancang sistem yang akan

dibangun berdasarkan kondisi dan requirment:

3.3.1 Analisa sistem yang berjalan

Merumuskan kendala yang sedang dialami oleh ma’had al-jami’ah

berdasarkan hasil dari pengumpulan data yang sudah dilakukan pada tahap

sebelumnya, melakukan perbandingan dalam  mengidentifikasi

permasalahan yang dialami pada sistem yang sedang berjalan pada ma’had

al-jami’ah dengan analisis data secara kualitatif.

3.3.2 Analisa sistem rekomendasi

Menganalisa terhadap kebutuhan dari aktifitas kegiatan ma’had al-jami’ah

berdasarkan data primer dan data skunder yang didapatkan peneliti. Dari

hasilnya nanti akan mengetahui kebutuhan fungsional dan non fungsional

sistem, kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, serta merancang

kerangka alur sistem menggunkan UML (Unified Modelling Language) yg

menghasilkan use case diagram, class diagram, activity diagram,

database design, menu structure design, deployment diagram, interface

design dan perancangan arsitektur sistem.

3.3.3 Perancangan Sistem (UML)

Analisa terhadap kebutuhan dan perancangan sistem dilakukan

berdasarkan kebutuhan pengguna bedasarkan pengamatan yang telah

dilakukan selama penelitian yaitu berupa data primer dan data sekunder

yang telah didapatkan. Setelah data terkumpul maka akan dihasilkan

analisis sistem berjalan, evaluasi sistem berjalan dan analisis kebutuan
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sistem meliputi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem,

kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, serta perancangan sistem

menggunakan UML (Unified Modelling Language) yg menghasilkan use

case diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram,

collaboration diagram, database design, menu structure design, interface

design, dan perancangan arsitektur sistem.

3.4 Tahap Implementasi dan Pengujian

3.4.1 Pembuatan Coding

Setelah mendokumentasikan kerangka dari perancangan sistem, maka

langkah selanjutnya mengimplementasikan hasil perancangan kedalam bahasa

pemrograman. Sistem informasi manajemen ma’had ini menggunakan bahasa

pemrograman Php, database MySql, serta obyek interaktif dibuat dengan bahasa

pemrograman HTML, JavaScript dan AJAX

(Asynchronous JavaScript and XMLHTTP). Hasil dari tahapan ini adalah

perangkat lunak web sistem informasi manajemen.

3.4.2 Pengujian Sistem

Tahap pengujian merupakan tahap akhir dari proses pengembangan

perangkat lunak dengan metode Waterfall. Aplikasi sistem informasi manajemen

yang sudah dibangun masuk ke dalam fase pengujian. Tahapan ini dilakukan

untuk menguji apakah aplikasi yang dibangun sudah memenuhi dari kebutuhan

user. Pada dasarnya pengujian berfokus pada fitur-fitur dan fungsionalitas sistem

atau perangkat lunak secara keseluruhan. Hasil akhir dari tahapan pengujian ini

adalah aplikasi yang sudah lulus uji dan dokumen test case

3.5 Dokumentasi

Setelah semua tahapan pembangunan sistem dilakukan, selanjutnya

langkah yang dilakukan adalah penyusunan laporan. Laporan ini disusun untuk

mendokumentasikan semua proses yang telah dilalui mulai dari perencanaan,

pengumpulan data dan menganalisa, perancangan hingga ke pengujian aplikasi
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sistem informasi manajemen ma’had Al-jami’ah. Sehingga dari proses di atas

akan menghasilkan laporan tugas akhir atau skripsi yang telah penelti lakukan.


