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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian terapan. Penelitian 

terapan ini yaitu sebuah penelitian yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan tertentu secara kenyataan praktis, penelitian 

terapan ini tidak terlalu fokus pada pengembangan sebuah teori-teori atau ide-ide, 

tetapi penelitian terapan ini lebih fokus pada penerapan penelitian pada kehidupan 

sehari-hari. 

Selain menggunakan penelitian terapan ini, penulis juga menggunakan 

penelitian evaluatif, penelitian evaluatif ini merupakan suatu kegiatan yang berfungsi 

untuk mengumpulkan data-data atau infomrasi yang diperlukan dan dibandingkan 

kriterianya, sehingga bisa mendapatkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan tersebutlah 

yang dinamakan evaluasi. Tujuan penerapan evaluatif ini yaitu untuk mendapatkan 

sebuah hasil yang dapat digunakan untuk memperbaiki sebuah kesalahan praktis selain 

itu tujuan penerapan evaluatif juga untuk mengetahui keterlaksanaan kebijakan, bukan 

hanya mendapatkan sebuah kesimpulan yang sudah terlaksana dengan baik atau 

belumnya, tetapi untuk mengetahui apabila implementasi yang dijalankan belum baik, 

maka ingin mengetahui apa penyebabnya, dimana letak kesalahannya dan 

kelemahannya. Dengan kata lain, penelitian evaluatif ini bermaksud untuk 
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memperbaiki kesalahan pada praktis dan mencari kelemahan dari implementasi yang 

mungkin juga letak keselahan kebijakan. Kegiatan-kegiatan  yang akan dievaluasikan 

merupakan sebuah sistem. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu, sebagai berikut : 

a) Metode Observasi, metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan

data yang melakukan pengamatan dan praktek secara langsung yang mengenai

perancangan pengaturan akses jaringan komputer.

b) Metode Wawancara, metode wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara wawancara tanya jawab langsung dengan pihak yang

bersangkutan.

c) Metode Pustaka, metode pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan berbagai bantuan dari buku-buku, karangan ilmiah dan media

internet yang berguna untuk mendapatkan sebuah landasan teori yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4.3 Proses Perancangan 

 Proses perancangan yang dilaksanakan oleh penulis dalam pembuatan sistem 

pengaturan akses jaringan komputer adalah sebagai berikut : 
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Gambar 6 Alur Penelitian 

 Gambar yang diatas merupakan sebuah alur penelitian penulis. Proses 

perancangan yang pertama yaitu penulis menentukan topik yang akan digunakan 

pada kerja praktek, setelah menentukan topik penulis melakukan proses 

perancangan yang kedua yaitu tahap mengumpulkan data dimana penulis mencari 

data dan mengumpulkan data  yang berkaitan dengan topik penulis seperti buku-

buku, jurnal yang berperan untuk menunjang pembuatan laporan. Proses 

perancangan ketiga yaitu tahap analisa masalah dan kebutuhan, setelah data - data 

yang diperlukan sudah terkumpul maka penulis melakukan analisa permasalahan 

serta kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya masuk ke proses perancangan 
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keempat yaitu tahap perancangan dan implementasi pada tahap ini penulis 

merancang serta mengimplementasikan pengaturan akses jaringan menggunakan 

mikrotik, setelah implementasi selesai maka masuk ke proses perancangan kelima 

yaitu tahap pengujian. Tahap pengujian merupakan tahap dimana penulis menguji 

implementasi pengaturan jaringan yang telah dirancang dan diimplementasikan oleh 

penulis pada tahap sebelumnya. Jika penulis berhasil dalam pengujian ini maka 

penulis akan lanjut ke tahap proses perancangan berikutnya, tetapi jika gagal dalam 

pengujian maka penulis akan mengulangi kepada tahap sebelumnya yaitu 

perancangan dan implementasi. Jika tahap pengujian sudah selesai maka selanjutnya 

penulis masuk ke tahap penyusunan laporan dan dokumentasi, pada tahap ini penulis 

menyusun laporan serta dokumentasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis pada tahap - tahap sebelumnya. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

 Waktu pelaksanaan kerja praktek berlangsung sekitar 4 bulan ( Januari 2018 - 

Mei 2018 ). Rincian jadwal pelaksanaan kerja praktek dalam tabel dibawah ini : 
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Tabel 1 Tabel Kegiatan 

 Tabel 4.1 merupakan jadwal kegiatan pelaksanaan kerja praktek penulis selama 

melaksanakan projek yang berlangsung dalam waktu 3 (Tiga) bulan, mulai dari 

bulan Februari 2018 hingga bulan April 2018. 
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