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BAB III  

METODOLOGI PENLITIAN 

 

3.1 Analisis Masalah 

Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dalam memfasilitasi lulusan/maha-

siswa untuk mendapatkan pekerjaan hanya mengandalkan job fair bagi alumni, 

akan tetapi dirasa belum efektif dikarenakan lulusan yang ikut serta masih sedikit. 

Selain itu untuk mendapatkan pekerjaan lulusan/mahasiswa berusaha sendiri dalam 

mencari lowongan pekerjaan dan membutuhkan waktu dalam mendapatkan     

pekerjaan impian yang mengakibatkan alumni/mahasiswa menganggur dalam 

jangka waktu yang cukup lama. Sampai saat ini di ITERA belum ada sistem yang 

dapat membantu, mempermudah dan memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan 

pekerjaan. Aplikasi website cereer center ITERA sebelumnya tidak ada di Institut 

Teknologi Sumatera, untuk itu dibuatkan aplikasinya. Aplikasi yang akan dibuat 

merupakan sebuah aplikasi website career center berbasis web yang menyediakan 

informasi lowongan pekerjaan sehingga pengguna nanti dapat masuk, melihat, dan 

melamar langsung di dalam aplikasi web tersebut. Dengan aplikasi website carreer 

center ini diharapkan mempermudah alumni/mahasiswa ITERA dalam mencari    

informasi lowongan pekerjaan dan mendaftar atau melamar lowongan kerja. 

3.2 Tahapan Penyelesaian Masalah 

Pada penelitian ini terdapat beberapa tahap yang akan dilakukan untuk      

mencapai tujuan dan mendapatkan hasil yang baik. Tahap-tahap tersebut dapat di 

lihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1 Tahapan Metode Penelitian 

3.2.1 Model Analisis 

Model analisis adalah tahap mengidentifikasi semua kebutuhan-kebutuhan 

dari pengguna agar dapat menggambarkannya ke dalam use case diagram. Model 

analisis memiliki tujuan untuk memperhalus dan merinci definisi-definisi dari   

masing-masing use case. 

3.2.2 Model Perancangan 

Tahap selanjutnya setelah menyelesaikan tahap analisis yaitu tahap 

perancangan. Dalam tahap perancangan, yang dilakukan adalah membentuk          

aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Di dalam model perancangan terdapat       

struktur-struktur statis aplikasi seperti subsistem, kelas, antarmuka dan        

keterhubungan di antara masing-masing dalam perancangan aplikasi yang 

dibangun. Tahap pemodelan ini meliputi activity diagram, sequence diagram, class 

diagram dan perancangan antarmuka. 

3.2.3 Model Deployment 

Model deployment menjelaskan mengenai perangkat apa saja yang             

dibutuhkan dalam menjalankan aplikasi Career Center ITERA, seperti software 

dan hardware yang digunakan sebagai perangkat pendukung.  
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3.2.4 Model Implementasi 

Model Implementasi adalah proses pengimplementasian kelas-kelas 

perancangan maupun sub-sub sistem yang ada pada tahap perancangan. Dalam 

tahap ini akan membuat halaman utama aplikasi Career Center ITERA. 

3.2.5 Model Pengujian 

Model pengujian merupakan model untuk mendeskripsikan skenario          

pengujian untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap perangkat lunak yang            

dikembangkan. Pada tahap ini dilakukan adaptasi sistem, adaptasi bertujuan untuk 

melihat kemampuan pengguna pada penerapan teknologi/ sistem baru[30]. Dalam 

tahapan ini, pengujian yang dilakukan dengan menggunakan metode black box   

testing dan white box testing. Di mana Black box testing merupakan pengujian 

dengan aspek fundamental sistem tanpa memerhatikan struktur logika internal 

perangkat lunak. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak 

berfungsi dengan benar. Pengujian black-box merupakan metode perancangan data 

uji yang didasarkan pada spesifikasi perangkat lunak. Data uji dieksekusi pada 

perangkat lunak dan kemudian keluaran dari perangkat lunak dicek apakah telah 

sesuai dengan yang diharapkan[11]. Sedangkan white box testing adalah salah satu 

cara untuk menguji suatu aplikasi dengan cara melihat modul untuk dapat meneliti 

dan menganalisis kode dari program yang dibuat ada yang salah atau tidak. Jika 

hasil keluaran yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan maka akan 

dikompilasi ulang dan di cek kembali kode-kode tersebut hingga sesuai dengan 

yang diharapkan.


