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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 BahanPenelitian

Penelitian dilakukan pada Poltekes Kemenkes Riau, yaitu sebuah Institusi

pendidikan yang bergerak dalam bidang ilmu kesehatan.Penelitian ini juga

menggunakan jenis penelitian diskriptif, yaitu jenis penelitian yang menuturkan

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menganalisis dan

menginterpretasikannya yang bertujuan untuk memecahkan masalah secara

sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.

3.2 Proses Alur Penelitian

Proses metodologi penelitian ini adalah merupakan langkah demi langkah

dalam penyusunan Tugas Akhir mulai dari proses pengumpulan data hingga

pembuatan dokumentasi Tugas Akhir.Untuk memudahkan  dalam menjelaskan

proses ini terlebih dahulu dibuat dalam bentuk flowchart :

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian Tugas Akhir
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3.3 Langkah – langkah Metodologi Penelitian

3.3.1 Tahap Persiapan Penelitian

Pada tahap ini yang dilakukan adalah:

1. Studi Pustaka

Dengan mempelajari buku-buku dan literatur-literatur yang relevan untuk

acuan penelitian. Bertujuan untuk mengumpulkan teori-teori pendukung

yang berhubungan dengan judul penelitian yang akan di angkat dengan

menentukan metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian

tersebut, dan untuk mengetahui metode apa yang akan digunakan untuk

menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, serta mendapatkan dasar-

dasar referensi yang kuat bagi peneliti untuk membangun sebuah sistem

yang benar-benar mencapai tujuan penelitian.

2. Menentukan Masalah

Menetukan masalah yang akan diangkat dalam penelitian tersebut dengan

cara, melakukan peninjauan pada sistem yang berjalan pada Poltekes

Kemenkes Riau yang akan akan diteliti dan menentukan permasalahan

yang ada pada sistem yang berjalan saat ini, yang nantinya akan dijadikan

sebagai perumusan masalah.

3. Menetukan Tujuan Penelitian

Menetukan tujuan penelitian tersebut sekaligus menjelaskan sasaran yang

akan dituju dalam melakukan penelitian ini. Penentuan tujuan berfungsi

juga untuk memperjelas kerangka tentang apa saja yang menjadi sasaran

dari penelitian ini..

3.3.2 Tahap Pengumpulan Data

Dilakukannya pengumpulan data untuk lebih mengetahui mengenai

permasalahan yang akan di teliti. Dari data yang akan di kumpulkan akan dapat di

ketahui mengenai sistem yang akan di gunakan pada saat ini. Data –data dapat

diperoleh melalui wawancara langsung dan cara melihat langsung dilapangan

terhadap sistem yang sedang digunakan.
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Adapun data-data yang diperlukan serta Jenis dan Sumber Datanya adalah:

1. Data primer, yaitu data Yang diperoleh dari dokumentasi berupa

wawancara, observasi dan data-data dari laporan Kasubag Akademik

Poltekes Kemenkes Riau. Yaitu bertatap muka langsung dengan sumber

informasi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung.

Wawancara dilakukan kepada salah seorang kasubag di Poltekes

Kemenkes Riau yaitu bapak Joni Rizal, S.Sos, M.M..

2. Data sekunder, yaitu data yang berasal langsung dari objek penelitian,

berupa studi literatur pada Poltekes, buku-buku, jurnal, hasil penelitian,

yang mendukung dalam menganalisa dan merancang Sistem Informasi

Akademik secara online ini.

3.3.3 Tahap Analisa

Dalam tahap analisa ini penulis menggunakan kelayakan TELOS dalam

mengukur layak tidaknya sebuah sistem informasi tersebut. Faktor-faktor

kelayakan (feasibility factors) yang berkaitan dengan kemungkinan berhasilnya

sistem informasi yang dikembangkan serta digunakan dan fesibility factors yang

di gunakan menggunanakan TELOS. Dan kelayakan TELOS ini sendiri adalah :

1. Kelayakan teknik (tekhnikal feasibility)

2. Kelayakan ekonomi (economi feasibility)

3. Kelayakan legal ataupun hukum (law feasibility)

4. Kelayakan operasional (operational fesibility)

5. Kelayakan jadwal (schdule feasibility)

3.3.4 Tahap Penutup

Pada tahap ini berisi kesimpulan pembahasan dan pembuatan dokumentasi

untuk lebih memperjelas hasil dari analisis studi kelayakan yaitu:

1. Mendokumentasikan hasil analisis Kelayakan Teknologi Informasi

2. Membuat dokumen rekomendasi berupa:
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a. Laporan Tugas Akhir

b. Persentasi laporan Tugas Akhir.


