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BAB IV 
METODOLOGI 

 
 
4.1. Rancangan Penelitian 

 Dalam perancangan proyek yang dilakukan, dasar penelitian yang 

digunakan sebagai basis perancangan adalah adalah penelitian terapan. Penelitian 

ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dalam perusahaan secara nyata dalam 

kehidupan. Penelitian dilakukan dengan alasan praktis, keinginan untuk 

mengetahui dan bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, efektif, 

efisien (Kawulur, 2013). Maka dari itu juga sebuah solusi dan saran tindakan dapat 

dipergunakan dalam menyusun implementasi. 

 

4.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang diterapkan sebagai pendukung 

perancangan proyek ini adalah metode wawancara. Dalam teknik ini, penulis 

menyusun pertanyaan yang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh 

perusahaan. Pertanyaan yang telah disusun pun ditujukan secara langsung kepada 

narasumber yaitu pemilik bisnis Taspedia. Tujuan dari wawancara ini untuk 

mendapat informasi sebanyak-banyaknya mengenai objek perancangan. 

 Pertanyaan utama yang disampaikan saat melakukan proses wawancara 

adalah sebagai berikut : 

1. Apa sajakah fungsi dan fitur yang akan diimplementasikan dalam sistem? 

2. Apa sajakah jenis produk / jasa yang akan disediakan dan informasi 

penting apakah yang akan disampaikan? 
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3. Siapakah target utama dalam penggunaan sistem ini dan siapa sajakah 

yang akan melakukan pengaturan informasi? 

 

4.3. Proses Perancangan 

 Berikut ini adalah diagram alur perancangan (flowchart) yang dimulai dari 

pengumpulan data, perancangan sampai implementasi sistem yang dapat dilihat 

pada Gambar 4. 

 

Gambar 1 Diagram flowchart perancangan 

Gambar diatas menunjukkan model perancangan yang digunakan untuk 

memecahkan permasalahan yang diangkat dalam perancangan ini. Berikut ini 

adalah tahapan-tahapan perancangan yang dilakukan oleh penulis dalam kerja 

praktek yang berjudul “Perancangan Katalog Produk Tas Wanita Berbasis Website 

untuk Startup Taspedia”. Tahapan-tahapan yang dilakukan penulis diantaranya 

adalah sebagai berikut. 
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1. Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk mendukung. Dalam 

proses ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa 

wawancara dengan pemiliki bisnis. Pengumpulan data bertujuan untuk 

mendapatkan informasi berupa penyebab, gejala, dan solusi yang dapat 

digunakan sebagai paduan dalam perancangan yang akan dilakukan. 

2. Menganalisa sistem yang mencakup kebutuhan sistem, permasalahan yang 

harus dihadapi, dan data yang telah diperoleh. 

3. Merancang sistem dalam bentuk model berupa Flowchart, Entitiy 

Relational Diagram (ERD), Data Flow Diagram (DFD), Activity Diagram, 

dan Sequence Diagram. 

4. Merancang sistem dengan model yang sudah ditentukan. Pada tahap ini, 

aplikasi akan dibangun dengan alat yang sudah ditentukan. 

5. Menguji sistem yang sudah dibangun supaya sesuai dengan rencana awal 

yang sudah ditentukan. Jika belum sesuai dengan keperluan bisnis, maka 

akan kembali kedalam tahap perancangan. 

6. Mengimplementasi sistem dan menarik kesimpulan dari hasil perancangan, 

pengembangan, serta analisa dari sistem yang telah dibuat dan disesuaikan 

dengan masalah yang ingin diselesaikan. 
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4.4. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Berikut ini merupakan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Kerja Praktek 

yang terdiri atas tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahapan penilaian dan 

pelaporan. 

 

4.4.1. Tahapan Persiapan 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahapan persiapan terdiri atas: 

1. Melakukan survei terhadap tempat-tempat atau lokasi bisnis yang dapat 

dijadikan sebagai tempat pelaksanaan kerja praktek. 

2. Menentukan tempat pelaksanaan kerja praktek. 

3. Menganalisa permasalahan dalam tempat kerja praktek. 

4. Menentukan topik sesuai dengan permasalahan tempat kerja praktek. 

 

4.4.2. Tahapan Pelaksanaan 

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahapan pelaksanaan terdiri atas : 

1. Menyusun pertanyaan wawancara yang mendukung penyelesaian masalah. 

2. Melakukan wawancara terhadap narasumber yakni penyedia tempat kerja 

praktek. 

3. Menganalisis data yang dikumpulkan dan mendesain perencanaan sistem 

yang meliputi desain, struktur data, dan aluran kerja sistem. 

4. Melakukan perancangan sistem  sesuai perencanaan yang telah ditentukan. 

5. Menguji sistem yang telah dirancang dan menentukan kecocokan sistem 

dalam penyelesaian masalah 

6. Implementasi hasil perancangan sistem berupa hosting website. 
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4.4.3. Tahapan Penilaian dan Pelaporan 

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahapan penilaian dan laporan 

terdiri atas : 

1. Menyusun laporan kerja praktek 

2. Melakukan bimbingan oleh dosen pembimbing 

3. Finalisasi laporan kerja praktek 

4. Penilaian kerja praktek oleh penyedia tempat kerja praktek 

5. Penilaian kerja praktek oleh (tim) dosen 

 

4.4.4. Jadwal Pelaksanaan 

 Penulis melaksanakan kerja praktek untuk Taspedia berawal dari bulan 

Januari 2018 sampai dengan April 2018. Berikut ini merupakan rincian jadwal 

pelaksanaan kerja praktek yang dapat dilihat dari Tabel 4. 

Tabel 1  

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

No Kegiatan 

2018 

Januari Februari Maret April 

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

1 Perencanaan                 

2 Pengumpulan Data                 

3 Analisis dan Desain                 

4 Perancangan Sistem                 

5 Pengujian                 

6 Implementasi                 

7 Penyusunan Laporan                 
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