
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang dilakukan

dalam penyusunan Tugas Akhir yang dibuat. Adapun langkah - langkah yang

ditempuh dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Alur Metodologi Penelitian Tugas Akhir
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3.1 Pendahuluan

Pada tahap pendahuluan ini, yang dilakukan adalah :

1. Menentukan Topik

Hal yang pertama dilakukan adalah menentukan topik permasalahan yang

akan diangkat pada Tugas Akhir ini. Setelah melakukan observasi maka

peneleliti menentukan topik pada Tugas Akhir ini yaitu membangun

Sistem Informasi Badan Amil Zakat Berbasis Web.

2. Menentukan Objek Penelitian

Setelah menentukan topik penelitian, maka selanjutnya adalah menentukan

objek penelitian.Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru dipilih sebagai objek

penelitian untuk Tugas Akhir ini.

3. Perencanaan Penelitian

Langkah selanjutnya adalah merencanakan bentuk penelitian yang akan

dibuat. Setelah melakukan observasi pada Badan Amil Zakat Kota

Pekanbaru, maka dibuatlah rencana penelitian Tugas Akhir ini, yaitu

membangun Sistem Informasi Badan Amil Zakat Berbasis Web Di Baz

Kota Pekanbaru.

3.2 Tahap Perencanaan

Adapun tahap dalam melakukan perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Menentukan Kebutuhan Data

Menentukan data-data apa saja yang dibutuhkan dalam Tugas Akhir

ini. Penentuan data ini dilakukan setelah melakukan observasi

langsung pada Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru dan melakukan

studi literatur untuk membantu menentukan data seperti apa yang

diperlukan dalam membangun Sistem Informasi Badan Amil Zakat

Berbasis Web Kota Pekanbaru.

2. Teknik Pengumpulan Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data-

data yang dibutuhkan. Adapun teknik yang digunakan dalam

pengumpulan data yaitu berupa :
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a. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada Kepala Badan Amil Zakat Kota

Pekanbaru.

b. Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung pada badan Amil zakat

kota pekanbaru bagai mana sistem pembagian dan penyaluran zakat

tersebut.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan

data, sumber informasi dan bahan-bahan yang diperoleh dari buku,

literature, artikel.

3. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Merumuskan masalah apa yang dikaji dalam Tugas Akhir ini beserta

ruang lingkup atau batasan masalah pada Tugas Akhir ini. Hasil yang

diperoleh dari tahap ini adalah berupa batasan dari Tugas Akhir.

3.3 Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap

perencanaan. Tahapan pengumpulan data ini berisi tentang data primer dan data

sekunder.

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek

penelitian. Data primer diperoleh dari badan amil zakat kota pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau

data yang diperoleh selain dari objek penelitian, dalam hal ini terlebih

dahulu data dikumpulkan dan dilaporkan yang didapat dari buku-buku,

jurnal, internet maupun literatur yang masih berhubungan erat dengan

Sistem Informasi Badan amil Zakat Kota pekanbaru. Pengumpulan data

ini dilakukan dengan  melakukan studi literatur.
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3.4 Tahap Analisa Sistem

1. Analisa Sistem Yang Sedang Digunakan

Analisa sistem yang dilakukan yaitu analisa sistem yang saat ini

berjalan pada Badan amil Zakat kota pekanbaru untuk

mengidentifikasi permasalahan- permasalahan yang muncul pada

sistem yang sedang berjalan.

2. Analisa Kebutuhan Sistem

Saat melakukan tahap analisa sistem yang digunakan saat ini, secara

tidak langsung akan terlihat kelemahan yang ada pada sistem tersebut,

sehingga pada saat itu juga bisa dilakukan analisa kebutuhan sistem,

yang bertujuan untuk mengidentifikasikan apa saja yang masih kurang

dari sistem tersebut untuk kemudian dilakukan langkah-langkah

pengembangan.

3.5 Tahap Perancangan Sistem

1. Perancangan Arsitektur Sistem

Merupakan langkah yang dilakukan untuk membuat bentuk

rancangan dari proses sistem. Perancangan ini menggunakan

diagram UML yang dilakukan dalam bentuk pembuatan diagram.

Diagram yang dirancang adalah use case diagram, activity diagram,

sequence diagram, dan class diagram. Perancangan diagram ini

menggunakan aplikasi Rational Rose 2000.

2. Perancangan Database

Perancangan database perlu dilakukan untuk mengelompokkan data-

data yang berhubungan dengan Sistem Informasi badan zakat kota

pekanbaru. Pembuatan database ini menggunakan aplikasi MySQL.

3. Perancangan Interface

Pada tahap ini dilakukan perancangan bentuk interface program yang

akan dibuat, serta menu-menu yang terdapat dalam program yang

akan dibangun. Untuk perancangan interface sistem informasi badan

zakat yang akan dibuat dengan menggunakan aplikasi Microsoft

Office Visio 2007.
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4. Pembuatan Coding

Sistem Informasi badan zakat berbasis web kota pekanbaru ini

dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 0.5.

3.6 Tahap Implementasi dan Pengujian

1. Tahap Implementasi

Tahap implementasi Implementasi merupakan tahap dimana sistem

siap dioperasikan pada keadaaan yang sebenarnya sesuai dengan

kebutuhan Sistem Informasi badan amil zakat berbasis web kota

pekanbaru, sehingga akan diketahui sistem yang dibuat benar-benar

dapat menghasilkan tujuan yang ingin dicapai.

2. Tahap Pengujian

Tahapan pengujian ini di lakukan dengan tujuan untuk menjamin

sistem yang dibuat sesuai dengan hasil analisis dan perancangan

serta menghasilkan satu kesimpulan apakah sistem tersebut sesuai

dengan yang di harapkan.

3.7 Dokumentasi

Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan pada Tugas Akhir

ini. Mulai dari proses pendahuluan, perencanaan, pengumpulan data, analisis dan

perancangan sistem, dan implementasi dan pengujian sistem. Hasil dari

dokumentasi ini adalah laporan Tugas Akhir.


