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BAB IV 

METODOLOGI 
 

4.1  Rancangan Penelitian 

Dalam melaksanakan kerja praktek, dimana penulis akan melakukan suatu 

penelitian terapan. Untuk penelitian terapan memiliki fungsi yaitu mendapatkan 

hasil dari masalah yang sedang dihadapi (Nugrahani, 2014). Beberapa langkah 

untuk membuatkan suatu laporan yang dirancang sesuai dengan langkah-

langkahnya agar berjalan dengan baik dan bagi pembaca dapat mengerti isinya 

dengan jelas. Alur dari  rancangan penelitian dapat dilihat pada Gambar 7 berikut: 

 
Gambar 1 Alur rancangan Penelitian 

1.         Proses Perancangan 

Pada rancangan penelitian yang sedang dilakukan penulis akan menggunakan 

Network Development Life Cycle (NDLC), NDLC merupakan teknik analisa dapat 
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diterapkan untuk mengelola beberapa proses pengembangan pada sebuah system 

yang sedang digunakan. NDLC sendiri adalah suatu model yang didefinisikan 

proses rancangan suatu jaringan computer yang ada. Pada model pengembangan 

sistem jaringan komputer untuk sistem software, NDLC juga terdapat beberapa 

system yang mendefiniskan tahapan, langkah, dan fase. Kata singkatan terakhir 

cycle di NDLC adalah kunci untuk pengembang system jaringan computer yang 

dapat digambarkan melalui keseluruhan berupa tahapan pengembangan pada sistem 

jaringan yang digunakan. 

2.       Menentukan Topik 

Untuk tahapan-tahapan awal dalam memproses perancangan tersebut yaitu 

menentukan topik yang akan penulis gunakan pada saat kerja praktek yang sedang 

berjalan sekarang. 

3.   Mengumpulkan Data 

Pada pengumpulan data, langkah awal yang penting untuk menggunakan 

metode ilmiah, dikarenakan pada saat data yang telah dikumpulkan dapat 

digunakan untuk menguji penjelasan yang sudah dirumuskan. Untuk teknik yang 

akan penulis lakukan untuk pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan 

teknik observasi dan wawancara. Penulis menggunakan metode wawancara untuk 

mendapatkan keterangan akan kebutuhan pada sistem yang diinginkan perusahaan, 

wawancara juga dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang sudah diperlukan 

pada pengembangan sistem yang akan dibuat. Menurut (Wicaksono, Muhardjito, & 

Harsiati, 2016)Teknik observasi yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan 

data-data yang sedang butuhkan, seperti penulis akan melakukan pengamatan 
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langsung di lapangan. Untuk penelitian saat ini, penulis akan melakukan observasi 

berupa mendapatkan beberapa pengumpulan data, dimana penulis akan terlibat 

dalam proses penelititan. Dalam penggunaan sehari-hari penulis akan mengetahui 

system kerja pada saat mengirimkan file kepada karyawan dalam satu perusahaan, 

karena system pada saat ini masih menggunakan manual atau masih menggunakan 

perangkat keras dan itu masih terbatas dalam penggunaan penyimpanan data. Oleh 

karena itu, penulis akan mencoba mempelajari kerja sistem dulu di perusahaan dan 

mengumpulkan data diperlukan guna untuk memperbaiki sistem yang sedang 

berjalan dalam mengirimkan file data kepada karyawan agar lebih mudah diakses. 

4.   Analisa Masalah dan Kebutuhan 

Pada tahap ketiga yaitu melakukan analisa kebutuhan dan masalah 

perusahaan, pada saat penulis selesai melakukan analisa dari observasi, penulis 

akan melakukan pengecekan ditempat kerja dan langsung menggunakannya 

sebagai pengguna komputer, penulis dapat mengetahui kinerja perusahaan dalam 

mengirim suatu file dan aktivitas pengguna lain dan mengecek apakah terganggu 

disaat jam sibuk perusahaan. 

5.   Perancangan dan Implementasi 

Tahap keempat adalah melakukan perancangan dan implementasi, untuk 

tahap ini penulis membuat lalu kemudian mengimplementasi dengan menggunakan 

laptop dan pada laptop yang sedang digunakan untuk virtualisasi menggunakan 

laptop dari kantor.  
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6.   Pengujian 

Tahap kelima yaitu pengujian, penulis akan menguji perancangan yang 

sudah penulis lakukan pada tahap yang diimplementasi sebelumnya. Apabila uji 

coba tersebut berhasil, maka penulis melanjutkannya ke tahap selanjutnya, tetapi 

apabila pengujian tidak berhasil maka dari itu, penulis akan mengulang lagi ke 

tahap sebelumnya yaitu tahap analisa kebutuhan dan masalah. 

7.   Penyusunan Laporan dan Dokmentasi 

Tahap terakhir yaitu pembuatan susunan laporan dokumentasi, dimana 

penulis membuat laporan dokumentasi yang penulis lakukan di tahap sebelumnya. 

4.2 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Waktu dan pelaksanaan praktek kerja ini berjalan selama 3 bulan dimulai dari bulan 

Februari 2019 – April 2019. Tabel untuk jadwal pelaksanaan praktek kerja di PT. 

Anugrah Bintang Trijaya: 

Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan 

 

Kegiatan ini dilakukan selama 3 bulan, dimulai Februari 2019 sampai dengan April 

2019. 
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