
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam metodologi penelitian ini akan dijelaskan fakta-fakta atau prinsip-

prinsip (baik kegiatan untuk penemuan, pengujian atau pengembangan) dari suatu

pengetahuan dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menganalisa data yang

dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan.

Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian tugas

akhir ini agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan

adalah sebagai berikut :
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Dalam metodologi penelitian dijabarkan tahapan-tahapan yang akan dilakukan

dalam penelitian. Metodologi penelitian terdiri dari beberapa tahapan yang terkait

secara sistematis. Tahapan ini diperlukan untuk memudahkan dalam melakukan

penelitian. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

3.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan pendahuluan yang  telah dilakukan, masalah yang

terindentifikasi adalah tidak adanya perencanaan strategis (cetak biru) teknologi

informasi pada sekolah ICS untuk menuju sekolah berstandar internasional, hal ini

dapat mengakibatkan kurang maksimalnya proses akreditasi tersebut. Dimana dalam

proses tersebut perlu bersinerginya seluruh aspek secara maksimal, baik dalam bisnis

maupun teknologi informasinya.

3.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka

perlu dibuat suatu perencanaan strategis (cetak biru) teknologi informasi untuk

membantu ICS dalam me-manage segala aspek untuk menuju sekolah berstandar

internasional. Dengan adanya perencanaan strategis ini, akan terintegrasinya seluruh

data dan aplikasi yang tersusun dalam satu perencanaan strategis yang akan

mendukung ICS menuju sekolah berstandar internasional.

3.3 Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan

penelitian dan pembuatan perencanaan strategis (cetak biru) teknologi informasi,

yaitu dengan :
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a. Sumber data primer

Pengumpulan data dari sumber data primer dilakukan dengan cara melakukan

wawancara dan quisioner pada kepala sekolah beserta wakil dan staff ICS

terutama yang berkenaan lansung pada proses perencaan strategis ini, hal ini

dilakukan untuk melihat dari dekat masalah-masalah yang berhubungan

dengan pokok bahasan yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang mendukung dalam penelitian ini adalah studi

pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, jurnal, dan website yang

berhubungan dengan pokok bahasan penelitian.

3.4 Perencanaan Strategis (Cetak Biru)

Dalam pemilihan metode pembuatan perencanaan strategis ini dipilih

framework dari Anita Cassidy yang merupakan framework terbaru dalam hal

perencanaan strategis yang dikeluarkan pada tahun 2009. Dalam framework ini

terdapat proses pembuatan rencana strategis dalam empat fase pembuatan yaitu

visioning, analisys, direction dan recomendation.

a. Planning (Perencanaan)

Dalam proses perencanaan ini dijelaskan mengenai keadaan atau situasi bisnis

yang ada di ICS saat ini. Setelah didapatkan situasi dan tujuan bisnis yang ada di ICS,

maka selanjutnya diperlukan empat tahap dalam pembuatan perencanaan strategis ini.

b. Visioning

Pada fase visioning ini dijelaskan bagaimana menginisiasi dan mengelola

proyek rencana strategis, menentukan tujuan dan ruang lingkup proyek serta

identifikasi sumber daya manusia, aturan dan tanggung jawab yang didapatkan dari
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hasil wawancara dan pengumpulan data yang berhubungan dengan ICS. Selain itu,

juga dijelaskan mengenai memahami situasi dan visi bisnis serta mendokumentasikan

analisa bisnis dengan detail dokumentasi deskripsi bisnis saat ini. Pada bagian ini

juga dijelaskan mengenai dokumentasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

dari kondisi bisnis yang ada. Selain itu dalam fase ini juga dilakukan review dan

konfirmasi pemahaman situasi bisnis kepada pihak manajerial.

c. Analysis

Pada fase ini dijelaskan mengenai memahami situasi teknologi informasi saat

ini, analisa situasi teknologi informasi dengan detail review proses bisnis yang

mencakup review proses bisnis aplikasi dan infrastruktur jaringan. Pada review proses

bisnis aplikasi dijelaskan mengenai kondisi aplikasi yang ada saat ini di ICS.

Sedangkan pada review infrastruktur jaringan dijelaskan mengenai kondisi komputer,

server, perangkat jaringan, koneksi internet dan teknologi komunikasi yang ada saat

ini. Dalam fase ini juga diberikan analisa SWOT IT dan pengembangan rekomendasi

dan alternatif solusi.

d. Direction

Pada fase ini dibuat pengembangan visi dan misi teknologi informasi dengan

detail pengembangan arahan visi dan misi serta pengembangan tujuan dan strategi.

Pada bagian selanjutnya juga dijelaskan mengenai pengembangan rencana teknologi

informasi dengan detail pengembangan arahan aplikasi bisnis, pengembangan

infrastruktur teknis, pengembangan arahan organisasional serta pengembangan

arahan dokumentasi dan pelatihan. Selanjutnya dijelaskan mengenai identifikasi

proyek teknologi informasi dengan detail identifikasi proyek dan prioritas proyek IT

serta perkiraan anggaran proyek.
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d. Recommendation

Dalam fase rekomendasi ini akan dibuat sebuah dokumen detail dari

roadmap, dan pengembangan business case serta identifikasi resiko terhadap ICS.

Dalam tahap inilah dokumen final dari rencana strategis ICS akan didapat, yang akan

dipresentasikan kepada steering committee.

3.5 Kesimpulan dan Saran

Tahapan akhir dari penelitian adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil

yang telah diperoleh dari tahapan sebelumnya, memberikan saran-saran untuk

perusahaan serta untuk menyempurnakan dan mengembangkan penelitian ini.


