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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Bentuk penelitian yang digunakan dalam proyek Perancangan dan 

Implementasi Jaringan Point to Point Gedung Kampus BTP dan Gedung Asrama 

BTP dan Perancangan Jaringan Wireless Gedung Asrama BTP adalah adalah 

penelitian terapan. Jenis penelitian terapan merupakan penelitian yang bertujuan 

untuk menghasilkan sesuatu yang dapat diterapkan secara langsung untuk 

memecahkan suatu masalah. Penelitian ini bukan berfokus pada pengembangan ide, 

teori atau sebuah gagasan, melainkan berfokus pada pemecahan masalah dalam 

kehidupan sehari – hari yang praktis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memenuhi kebutuhan mahasiswa – mahasiswi asrama akan akses internet, supaya 

proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan maksimal, sehingga penulis 

melakukan penelitian dan membutuhkan data. Data yang diperlukan diperoleh 

melalui teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan metode pustaka. 
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Berikut jalur rancangan penelitian yang digunakan : 

 

MULAI

MENENTUKAN TOPIK

PENGUMPULAN DATA

ANALISIS PERANCANGAN JARINGAN

IMPLEMENTASI

PENGUJIAN

PENYUSUNAN 
LAPORAN

SELESAI

STUDI LITERATUR

YES

NO

 

Gambar 17 Jalur Perancangan Penelitian 

 

 

4.1.1 Penentuan Topik 

Setelah melakukan pemantauan ke lokasi Kerja Praktek, maka penulis 

memutuskan untuk menentukan topik untuk Kerja Praktek yakni, Perancangan 

Jaringan Wireless dan dengan judul Perancangan dan Implementasi Jaringan Point 

to Point dari Gedung Kampus BTP ke Gedung Asrama BTP dan Jaringan Wireless 
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di Gedung Asrama BTP . Adapun alasan dari penentuan topik adalah sebagai 

berikut : 

1. Gedung Asrama BTP belum mempunyai koneksi internet. 

2. Gedung Asrama BTP belum mempunyai infrastruktur jaringan komputer untuk 

memberikan layanan internet kepada mahasiswa – mahasiswi yang bertempat 

tinggal. 

3. Kebutuhan mahasiswa – mahasiswi yang bertempat tinggal di Gedung 

Asrama untuk mengakses internet sehingga memberikan kemudahan 

dalam melakukan proses pembelajaran. 

 

4.1.2 Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Untuk mempeoleh data – data dan informasi yang diperlukan untuk topik 

Kerja Praktek, maka penulis melakukan peninjauan langsung ke lokasi 

pelaksanaan Kerja Praktek. Dengan tujuan untuk meninjau tentang jarak, 

lokasi, perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan. 

2. Wawancara 

Penulis juga melakukan diskusi langsung dengan administrator IT yang 

bekerja di Batam Tourism Polytechnic, mengenai hal yang berkaitan 

dengan pelaksanaan dan perancangan sistem yang akan dibuat. 

3. Metode Pustaka 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencari referensi dari 

jurnal, artikel maupun buku yang berkaitan dengan topik pelaksanaan 

Kerja Praktek. 
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4.1.3 Analisis dan Perancangan Jaringan 

Setelah melakukan pengumpulan data baik melalui Observasi, Wawancara, 

dan Metode Pustaka. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap 

data yang telah dikumpulkan. Di dalam proses analisis, dilakukan pemilihan data 

yang diperlukan untuk dilanjutkan dengan proses perancangan jaringan. 

 

4.1.4 Implementasi 

Setelah perancangan jaringan selesai dilakukan, maka dilanjutkan dengan 

proses implementasi jaringan di tempat Kerja Praktek. Dilakukan pemasangan 

perangkat – perangkat keras yang diperlukan untuk merealisasikan infrastruktur 

jaringan komputer sesuai dengan perancangan. Dilanjuti dengan melakukan 

konfigurasi pada perangkat jaringan komputer. 

 

4.1.5 Penyusunan Laporan 

Setelah proses implementasi selesai, maka dilanjuti dengan penyusunan 

laporan. Semua tahap – tahap konfigurasi didokumentasikan untuk dicantumkan di 

dalam laporan yang akan disusun. 

 

4.2 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.2.1 Tahapan Persiapan 

Tahapan ini adalah tahapan awal, penulis melakukan survei pertama untuk 

mencari lokasi kerja praktek, mencari topik Kerja Praktek dan dilanjuti dengan 

pengajuan izin untuk kerja praktek di tempat tersebut. 
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4.2.2 Tahapan Pelaksanaan 

Tahapan ini merupakan tahapan selanjutnya setelah tahapan persiapan. 

Dalam tahap ini, penulis mencari informasi yang berkaitan dengan hal yang akan 

diimplementasikan pada proyek kerja praktek.  

Penulis juga melakukan dokumentasi semua hasil informasi yang telah terkumpul. 

Setelah itu dilanjuti dengan melaksanakan perancangan, dilanjuti dengan 

implementasi, pengujian, evaluasi serta pengamatan. 

 

4.2.3 Tahapan Penilaian dan Pelaporan 

Tahap ini adalah tahapan terakhir, dimana penulis memulai untuk proses 

penyusunan laporan kerja praktek, penyelesaian laporan, evaluasi dan penilaian 

hasil kerja praktek oleh atasan di tempat kerja praktek dan oleh tim dosen dalam 

bentuk sidang. Dan yang terakhir adalah pengumpulan hardcover  ke BAAK. 

 

4.2.4 Jadwal Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan kerja praktek berlangsung selama kurang lebih 3 bulan 

(Februari – Mei). Rincian dari jadwal pelaksanaan Kerja Praktek sebagai berikut: 

No Kegiatan 

Februari Maret April Mei 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 

1 Menentukan Topik                 

2 Analisis Masalah dan Kebutuhan                 

3 Mengumpulkan Data dan Informasi                 

4 Perancangan Prototype & Simulasi                 

5 Perancangan                 

6 Analisis & Pengujian                 

7 Penyusunan Laporan                 

 

Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan 




