
25 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang terdiri dari kegiatan 

pengumpulan, pengelolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara 

sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan serta untuk menguji 

suatu hipotesis dalam mengembangkan prinsip-prinsip umum. Untuk memperoleh 

data yang tepat serta akurat berguna dalam menyempurnakan sistem yang akan 

dikerjakan, maka penulis menggunakan beberapa metode teknik yang digunakan 

dalam peoses pengumpulan data-data yang akan digunakan dalam proses 

pembuatan sistem. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 

3.1 Jenis Data 

Data yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. 

3.1.1 Data Primer 

 Yaitu data yang diperoleh langsung dari obyeknya yaitu Desa 

Jendi. Data tersebut antara lain adalah data Rumah Tangga Desa Jendi. 

3.1.2 Data Sekunder 

 Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui 

perantara serta sumber-sumber literatur lainnya sebagi dasar teori 

penulisan laporan ini. Misalnya dari catatan, laporan-laporan tertulis 

serta buku yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan 

menggunakan simple additive weighting. 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode 

dalam pengumpulan data, adapun metode tersebut adalah sebagai berikut: 

3.2.1 Metode Observasi 

Merupakan suatu cara pengumpulan data dimana penelitian 

mengadakan pengamatan secara langsung pada objek atau tempat yang 

diteliti dengan melalukan observasi pada penyaluran subsidi beras di 

Desa Jendi. 

3.2.2 Metode Wawancara 

Pengumpulan data dengan metode wawancara ini dilakukan untuk 

mencari data dan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

raskin dengan berkonsultasi kepada dosen pembimbing dan 

mengadakan tanya jawab kepada petugas kelurahan bagian Kepala 

Urusan Kesejahteraan Sosial, Kepala Dusun Desa Jendi. 

3.2.3 Metode Pustaka 

Penelitian yang dilaksanakan berdasarkan data yang diperoleh dari 

teori-teori atau rumus-rumus yang diperlukan dalam kaitannya untuk 

menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW). Hal ini dapat 

diperolah dari buku-buku dan literatur lainnya. 

 

3.3 Analisa Kebutuhan 

Analisa kebutuhan perangkat lunak dilakukan untuk mengetahui semua 

kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi sistem pendukung 

keputusan penentuan calon penerima beras. Analisis dilakukan dengan 
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mencari dan menentukan permasalahan yang dihadapi. Metode analisis 

merupakan langkah penting dalam perangcangan perangkat lunak. Langkah 

ini sangat mempengaruhi perancangan yang dibuat beserta implementasinya. 

Kesalahan dan kurang sempurna pada tahap ini dapat mengakibatkan 

kesalahan pada perancangan perangkat lunak, sehingga program tidak dapat 

diimplementasikan seperti yang diinginkan. 

3.3.1 Analisa Sistem Berjalan 

Sistem yang berjalan di Desa Jendi dalam musyawarah untuk 

melakukan proses seleksi calon penerima beras dilakukan dengan cara 

melihat keseharian yang ada dilapangan dan menimbang-nimnbang 

siapa yang termasuk, belum menggunakan kriteria yang terukur yang 

digunakan untuk mementukan siapa yang menerima beras tersebut. 

Banyak kriteria yang digunakan dalam proses pemilihan didasarkan 

pada persepsi seseorang dan dalam pengambilan keputusan masih 

mengandalkan intuisi. 

3.3.2 Analisa Sistem yang Diusulkan 

Sistem yang diusulkan adalah membuat sistem yang berbasis 

komputerisasi untuk pendukung keputusan dalam penentuan calon 

penerima beras di Desa Jendi dengan menggunakan metode SAW, 

yang memeliki kriteria yang terukur didalamnya untuk menentukan  

Rumah Tangga berhak menerima beras. 
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3.4 Desain Sistem Informasi 

Tahap selanjutnya adalah membentuk sistem yang telah dianalisis 

dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

3.3.1 Sistem 

Desain sistem berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas 

dan rancang bangun yang lengkap agar mudah dalam pembuatan 

aplikasi, desain sistem yang dibuat meliputi: 

a. Data Flow Diagram Context Level (Context Diagram) 

Data flow diagram context level adalah kasus khusus dari 

data flow diagram (DFD) yang berfungsi untuk memetakan model 

lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. 

b. Data Flow Digram 

Data flow diagram adalah gambaran sistem secara logical. 

Gambaran ini tidak tergantung pada perangkat keras, perangkat 

lunak, struktur data dan organisasi file. Keuntungan menggunakan 

data flow dokumen adalah memudahkan pemakai yang kurang 

menguasi bidang komputer untuk mengerti sistem yang akan 

dikerjakan atau dikembangkan. 

3.3.2  Desain Database 

Database merupakan kumpulan dari tabel-tabel yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya dan salah satu komponen yang 

penting ke sistem informasi karena berfungsi sebagai basis penyedia 

informasi bagi para pemakainya. 
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Database dibentuk dari kumpulan tabel. File didalam pemrosesan 

aplikasi dapat dikategorikan kedalam beberapa file diantaranya: Tabel 

Induk, Tabel Trasnsaksi, Tabel Laporan. 

Dalam struktur data dan himpunan antar data dalam database 

penulis memakai pemodelan Entity Relationship Diagram (ERD). 

Desain database dipengaruhi oleh: Context Diagram, Data Flow 

Digram dan Entity Relationship Diagram (ERD) 

3.3.3  Desain Interface 

Ada beberapa interface dalam desain sistem yang akan dibuat 

penulis antara lain: 

a. Desain Input 

Desain input digunakan untuk menjelaskan tata letal dialog 

layar secara terperinci, sedangkan yang dimaksud dalam desain ini 

adalah desain tampilan yang nantinya akan digunakan untuk 

menginput data dalam sistem baru. Desain input dalam sistem baru 

ini diantaranya: desain input data rumah tangga, desain input 

kriteria. 

b. Desain Output 

Output yang dimaksud adalah berupa tampilan yang 

dihasilkan oleh proses sistem pendukung keputusan penentuan 

calon penerima beras untuk keluarga miskin yaotu berupa laporan-

laporan seperti laporan data penduduk, laporan hasil perhitungan 

dengan metode simple additive wighting, laporan data berdasarkan 

nilai tertinggi. 
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3.3.4 Metode Simple Additive Weighting (SAW) 

 Dalam perencanaan program ini akan menggunakan metode Simple 

Additive Weighting (SAW) konsep dasarnya mencari penjumlahan 

terbobot dan rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut.  

 Langkah penyelesaian dalam penelitian ini menggunakan FMADM 

metode SAW. Langkah-langkah dalam menggunakan metode SAW 

adalah:  

1. Memberikan nilai disetiap alternatif (Ai) pada setiap kriteria (Cj) 

yang sudah ditentukan, dimana nilai i=1,2,...m dan j=1,2,...n.  

2. Memberikan niali bobot (W) yang juga didapatkan berdasarkan 

nilai crisp.  

3. Melakukan normalisasi matriks dengan cara menghitung nilai 

rating kinerja ternormalisasi (rij) dari alternatif Ai pada atribut Cj 

berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut 

(atribut keuntungan/benefit = MAKSIMUM atau atribut biaya/cost 

= MINIMUM). Apabila berupa atribut keuntungan maka nilai crisp 

(Xij) dari setiap kolom atribut dibagi dengan nilai crisp MAX 

(MAX Xij) dari tiap kolom, sedangkan untuk atribut biaya, nilai 

crisp MIN (MIN Xij)n dari tiap kolom atribut dibagi dengan nilai 

crisp (Xij) setiap kolom.  

4. Melakukan  proses perangkingan untuk setiap alternatif (Vi) 

dengan cara mengalikan nilai bobot (wi) dengan nilai rating kinerja 

ternormalisasi (rij).  
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3.3.5 Implementasi 

Implementasi akan menjelaskan tentang apa saja yang dibutuhkan 

dalam pembuatan aplikasi sistem pendukung keputusan penentuan 

calon penerima raskin dan bagaimana user menjalankan aplikasi ini 

diantaranya: 

a. Visual Basic.Net 

Dalam pembuatan aplikasi ini penulis menggunakan bahasa 

pemograman visual basic.Net 

b. SQL Server 

Dalam pembuatan aplikasi ini penulis menggunakan SQL Server 

sebagai databasenya kerana lebih lengkap daripada Microsoft 

Access. 

c. User (Pemakai) 

Hasil dari aplikasi ini adalah sebuah sistem yang dapat memproses 

data penduduk dalam penyeleksian calon penerima beras untuk 

keluarga miskin. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat lebih 

mengefisienkan penentuan calon penerima beras. 

d. Cara Menggunakan Aplikasi 

Dalam tahap implementasi ini juga dijelaskan mengenai cara 

penggunaan aplikasi yang dibuat. Langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Install aplikasi sistem pendukung keputusan penentuan calon 

penerima beras di komputer. 
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2. Jalankan lewat menu start (seperti menjalankan aplikasi 

lainnya). 

3.3.6  Pengujian Sistem 

Pengujian sistem merupakan proses menampilkan sistem dengan 

maksud untuk menemukan kesalahan pada sistem, sebelum sistem 

tersebut diberikan kepada user.  

Pengujian sistem ini mengunakan pengujian black box yaitu 

dengan memperhatikan hasil pengeluaran apakah telah berjalan 

sebagimana yang diharapkan, dimana pengujian ini hanya dilakukan 

oleh responden yang bukan merupakan pemakai yang sesungguhnya. 

 

 

 


