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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian 

Dalam penelitian penerapan Critical Path Method (CPM) untuk manajemen 

proyek bimbingan skripsi terdiri dari 4 metodologi penelitian, yaitu studi literatur, 

pengembangan perangkat lunak, uji coba, dan eksperimen. 

3.1.1. Studi Literatur 

Studi literatur bertujuan untuk mempelajari teori-teori yang berhubungan 

dengan manajemen proyek bimbingan skripsi dengan Critical Path Method (CPM), 

ketepatan waktu kelulusan sesuai target yang telah dibuat dengan menggunakan 

timeline berdasarkan CPM, mempelajari kegiatan – kegiatan pada jaringan CPM 

untuk mengatur jadwal bimbingan skripsi. Bahan-bahan studi literatur diperoleh 

dari buku-buku baik lokal maupun terjemahan buku internasional, artikel-artikel, 

jurnal, dan ebook dari internet. 

3.1.2. Observasi 

Peneliti melakukan observasi dengan melakukan wawancara dengan 

koordinator skripsi setiap program studi guna mengetahui SOP skripsi yang sedang 

diberlakukan pada program studi tersebut. Observasi dengan kuesioner pun 

dilakukan untuk memperoleh data kegiatan setiap mahasiswa yang sudah 

mengontrak skripsi pada program studi yang bersangkutan tersebut. 

3.1.2.1. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan Prosedural Baku 

Skripsi pada Departemen Pendidikan Ilmu Komputer untuk manajemen proyek 

bimbingan skripsi. Pengetahuan tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam 

penentuan waktu dan kegiatan manajemen proyek ini. Sumber yang diwawancarai 

yaitu Eka Fitrijaya Rahman, M.T., dan Novi Sofia Fitriasari, M.T. selaku 
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koordinator skripsi Program Studi Ilmu Komputer, Departemen Pendidikan Ilmu 

Komputer, FPMIPA UPI. 

Adapun hasil wawancara dan studi literatur yang telah dilakukan yaitu: 

1. Seminar Proposal Skripsi 

a. Penguji seminar proposal skripsi adalah dosen program studi ilmu 

komputer maupun pendidikan ilmu komputer 

b. Mahasiswa yang akan mengikuti seminar proposal skripsi diharuskan 

untuk mendaftar di ruang TU.  

c. Mahasiswa dan dosen yang mengikuti seminar proposal skripsi 

diwajibkan menggunakan pakaian formal. 

d. Dosen penguji seminar diwajibkan untuk mengisi berita acara dan 

menentukan hasil dari Seminar 

e. Hasil dari Seminar 

1) Mahasiswa lulus seminar tanpa perlu perbaikan proposal. 

2) Mahasiswa lulus seminar  dengan perbaikan proposal. Untuk 

perbaikan proposal mahasiswa tersebut harus menghubungi salah 

satu penguji seminarnya untuk mendapatkan ACC proposal seminar 

yang sudah diperbaiki 

3) Mahasiswa tidak lulus seminar sehingga perlu mengikuti kembali 

seminar proposal skripsi 

f. Mahasiswa lulus seminar dengan perbaikan proposal. Diwajibkan untuk 

menyerahkan proposal yang sudah disetujui dalam waktu 1 Minggu 

setelah dilakukan Seminar. Maksimal 1 Minggu setelah penyerahan 

proposal perbaikan, mahasiswa tersebut akan mendapatkan dosen 

pembimbing ke-1 (satu) dan ke-2 (dua). 

g. Mahasiswa yang lulus seminar proposal skripsi akan mendapatkan 

dosen pembimbing ke-1 (satu) dan ke-2 (dua)  maksimal 1 minggu 

setelah seminar proposal  tersebut dilakukan .  
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2. Bimbingan Skripsi 

a. Mahasiswa yang sudah mendapatkan pembimbing 1 (satu) dan 2 (dua) 

diwajibkan untuk menghubungi kedua pembimbing tersebut dalam 

waktu maksimal 1 minggu untuk proses koordinasi awal.  

b. Bimbingan skripsi dilakukan oleh pembimbing 1 (satu) dan 2 (dua) yang 

sudah ditunjuk. 

c. Dalam waktu 6 bulan dimulai dari mendapatkan pembimbing 1 (satu) 

dan 2 (dua) minimal mahasiswa sudah melakukan bimbingan sebanyak 

4 kali, kurang dari batas minimal maka mahasiswa tersebut dianggap 

mengundurkan diri dari mata kuliah skripsi. (Tandatangan surat 

perjanjian) 

d. Mahasiswa tidak bisa meminta penggantian pembimbing kecuali 

pembimbing tersebut tidak sanggup melakukan bimbingan maksimal 2 

bulan.  

e. Lama waktu bimbingan adalah 2 semester (1 tahun) jika melebihi waktu 

yang sudah ditentukan maka mahasiswa tersebut diwajibkan untuk 

mengikuti proses awal kembali yaitu mengajukan proposal seminar 

skripsi kembali 

f. Pembimbing skripsi mempunyai hak untuk menyatakan bahwa 

mahasiswa yang dibimbingnya sudah siap melakukan prasidang skripsi. 

g. Mahasiswa diwajibkan mengikuti aturan pembimbing yang sudah 

disetujui sebelumnya. Jika tidak mengikuti aturan pembimbing dapat 

melakukan peninjauan kembali status mahasiswa bimbingan. 

3.1.2.2. Kuesioner 

Pengisian kuesioner dilakukan oleh mahasiswa Departemen Pendidikan 

Ilmu Komputer, FPMIPA UPI yang sudah mengontrak skripsi. Pengisian kuesioner 

tersebut dilakukan untuk mendapatkan data diri mahasiswa serta data skripsi 

mahasiswa berupa judul skripsi, nama dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 

2 dan rincian data kegiatan selama bimbingan skripsi beserta durasi dari setiap 

kegiatan dan urutan kegiatan (predecessor) yang dibuat oleh dosen 
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pembimbingnya. Dengan menggunakan data – data tersebut akan dicari jalur 

kritisnya dengan penerapan Critical Path Method. 

3.1.3. Pengembangan Perangkat Lunak 

Dalam tahap pengembangan perangkat lunak menggunakan pemodelan 

sistem. Dimana tahapan – tahapan model ini adalah analisis, desain, coding dan 

testing.  

Gambar 3.1 merupakan model pengembangan perangkat lunak dengan 

menggunakan model sekuensial linear. 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Model Pengembangan Perangkat Lunak (Pressman, 2001) 
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a. Analisis 

Tahap analisis adalah tahap pengumpulan informasi yang berkaitan 

dengan pembangunan sistem bimbingan skripsi, baik kebutuhan data, 

perangkat keras, maupun perangkat lunak. Pada tahap analisis dilakukan pula 

penentuan aktivitas-aktivitas mulai dari seminar proposal skripsi sampai 

ujian siding skripsi.  

b. Desain 

Setelah tahap analisis selesai dilakukan, selanjutnya adalah tahap desain. 

Tahap ini merancang model dan alur pembangunan sistem bimbingan skripsi 

sesuai dengan analisis yang telah dilakukan. 

c. Coding 

Setelah desain dan alur dirancang, selanjutnya adalah proses 

implementasi coding. Tahap ini merupakan tahap utama karena pada tahap 

inilah proses pembangunan sistem yang dapat menyelesaikan masalah dan 

mengolah data-data yang telah terkumpul. Pada tahap ini pula proses hasil 

desain yang telah dibuat diimplementasikan. 

d. Testing 

Setelah perangkat lunak berhasil dibuat selanjutnya adalah pengujian 

terhadap sistem bimbingan skripsi menggunakan CPM. Pengujian dilakukan 

dengan menguji ketepatan waktu pada timeline yang telah dibuat pada sistem 

yang dibangun.  

3.1.4. Uji Coba Sistem 

Tahap ini merupakan tahap pengujian sistem dengan menggunakan data 

dummy sebagai masukannya. Proses ini dilakukan sampai sistem berjalan dengan 

baik atau sampai sistem tidak mengalami error. 

3.1.5. Eksperimen 
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Setelah sistem berjalan dengan baik, maka tahap selanjutnya adalah tahap 

eksperimen terhadap data yang didapat dari mahasiswa yang sudah mengontrak 

skripsi dengan ketepatan waktu sesuai timeline yang bervariasi sebagai masukan 

untuk melakukan pembuktian bahwa proses bimbingan skripsi dengan penerapan 

CPM dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan target. 

3.2. Desain Penelitian 

Gambar 3.2 menggambarkan desain penelitian penerapan CPM pada 

manajemen proyek bimbingan skripsi. 
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Gambar 3. 2 Desain Penelitian 

Studi Literatur: 
- Manajemen Proyek 
- Critical Path Method 

Observasi (Wawancara dan 
Kuesioner): 
- Data SOP Skripsi 
- Data Kegiatan 

Bimbingan Skripsi 

Pembangunan Aplikasi 

Bimbingan Skripsi dengan Model 

Sekuensial Linear: 

- Analisis 

- Desain 

- Coding 

- Testing 

Sinkronisasi Jadwal Bimbingan Skripsi 

Monitoring Kegiatan Bimbingan Skripsi 

Analisis Hasil Penelitian dan 

Kesimpulan 

Dokumentasi Hasil Penelitian 

Pengumpulan Data 

Membuat Timeline Kegiatan Proyek 

Bimbingan Skripsi Berdasarkan: 

- Waktu dan Kegiatan 

- Dokumen Deliverable 

Pengujian Sistem Manajemen Proyek 

Bimbingan Skripsi Berdasarkan: 

- Target Bimbingan Skripsi 

- Ketepatan Waktu Pengerjaan 

Kegiatan Skripsi Sesuai dengan Target 

Pembangunan Timeline 

Bimbingan Skripsi dengan 

Metode Critical Path Method: 

1. Membuat data Kegiatan 

dengan durasi dan 

predesesor kegiatan 

2. Mencari Early Start, Early 

Finish, Latest Start, Latest 

Finish, Free Float dan Total 

Float dari setiap kegiatan. 

3. Mencari Jalur Kritis 

berdasarkan ES, EF, LS, LF, 

FF, TF. 



40 
 

 
 

Penjelasan dari desain penelitian di atas adalah sebagai berikut: 

1. Studi literatur 

Studi Literatur merupakan tahap awal dalam pembuatan penelitian dengan 

mengumpulkan data berupa buku, artikel, jurnal ataupun bahan-bahan lainnya 

yang menunjang dalam penelitian. Selain itu memahami juga teori tentang 

penerapan CPM untuk manajemen proyek bimbingan skripsi. 

2. Observasi  

Peneliti melakukan observasi dengan melakukan wawancara dengan 

koordinator skripsi setiap program studi guna mengetahui SOP skripsi yang 

sedang diberlakukan pada program studi tersebut. Observasi dengan kuesioner 

pun dilakukan untuk memperoleh data kegiatan setiap mahasiswa yang sudah 

mengontrak skripsi pada program studi yang bersangkutan tersebut. 

3. Pengumpulan Data 

Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan mahasiswa, dosen 

dan koordinator skripsi. 

4. Membuat kegiatan proyek bimbingan skripsi dengan CPM 

Mendeskripsikan kegiatan yang ada dalam proses bimbingan skripsi dengan 

durasi yang ditentukan, seperti studi literature, latar belakang, tujuan 

penelitian, dan sebagainya. Dari kegiatan tersebut, dibuat jalur kritis dengan 

CPM. 

5. Sinkronisasi jadwal bimbingan skripsi 

Melakukan sinkronisasi pada jadwal bimbingan skripsi yang sudah 

dimasukkan oleh pengguna. 

6. Monitoring bimbingan skripsi 



41 
 

 
 

Pemantauan kegiatan dalam sistem manajemen proyek bimbingan skripsi yang 

dilakukan setiap dosen pembimbing skripsi. 

7. Pengujian Sistem  

Menguji sistem berdasarkan target bimbingan skripsi mahasiswa dan ketepatan 

waktu dalam penyelesaian proyek bimbingan skripsi. 

8. Pembangunan aplikasi bimbingan skripsi 

Membuat aplikasi web dengan alur sekuensial linear. 

9. Monitoring aktivitas bimbingan skripsi 

Mengontrol aktivitas bimbingan skripsi dalam sistem. 

10. Analisis hasil penelitian dan kesimpulan 

Menganalisis hasil dari penelitian. 

11. Dokumentasi hasil penelitian 

Hasil analisis dan uji sistem penelitian pengembangan perangkat lunak 

bimbingan skripsi. Hasil dokumentasi berupa skripsi dan dokumen teknis 

perangkat lunak. 

3.3 Instrumen Penelitian 

Dalam pembangunan perangkat lunak penerapan CPM pada proyek bimbingan 

skripsi membutuhkan seperangkat alat komputer yang disertai dengan perangkat 

lunak pendukung. Sedangkan bahan yang digunakan berupa data mahasiswa yang 

sedang melakukan bimbingan skripsi. 

3.3.1 Alat Penelitian 

1. Hardware 
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1) 1 buah PC atau laptop 

2) 1 buah modem (untuk koneksi internet) 

2. Software 

1) Windows 8.1 

2) XAMPP versi 1.8.3 (Apache dan Mysql) 

3) Text Editor (Sublime) 

4) Web Browser 

3.3.2 Bahan Penelitian 

Data yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah: 

1. Data prosedur bimbingan skripsi (SOP Skripsi) 

2. Data mahasiswa yang melakukan bimbingan skripsi 

3. Data kegiatan bimbingan skripsi beserta durasi dan urutannya. 

Data didapat dengan melakukan observasi dan terjun langsung ke lapangan 

serta mencari sumber dari buku dan internet. 

 



 
 

 
 

 


