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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam bab ini akan diuraikan metode penelitian yang penulis gunakan 

pada saat pembuatan laporan skripsi, antara lain: Analisis kebutuhan,Metode 

Pengumpulan Data Primer dan Metode Pengumpulan Data Sekunder, Jenis Data , 

Teknik Analisis Data. 

3.1 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan perangkat lunak dilakukan untuk mengetahui 

semua permasalahan serta kebutuhan yang diperlukan dalam  pengembangan 

aplikasi sistem pendukung keputusan Seleksi PenerimaanBeasiswa. Analisis 

dilakukan dengan mencari dan  menentukan permasalahan yang dihadapi, 

serta semua kebutuhan seperti  analisis masalah, analisis sistem, masukan dan 

keluaran sistem, antarmuka  sistem, serta fungsi-fungsi yang dibutuhkan. 

Metode analisis merupakan langkah penting dalam perancangan  

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. 

3.1.1 Analisa Sistem Berjalan 

Sistem yang berjalan di SMK N 1 Sukoharjo, untuk 

melakukan proses Seleksi Penerima Beasiswa  tersebut dilakukan 

dengan cara membuka pendaftaran, dan menimbang-nimbang siapa  
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yang termasuk Siswa yang memenuhi syarat-syarat  yang ditentukan 

panitia  seleksi penerima beasiswa di SMK  N 1 Sukoharjo. 

Banyak kriteria-kriteria yang digunakan dalam proses  

pemilihan didasarkan pada persepsi seseorang dan dalam pengambil 

keputusan masih mengandalkan intuisi (subjektif). 

3.1.2 Analisa Sistem yang Diusulkan 

Sistem yang diusulkan penulis adalah membuat sistem  untuk 

pendukung keputusan dalam Seleksi Penerima  Beasiswa di SMK N 1 

Sukoharjo. Dengan menggunakan metode Simple Additive weighting 

(SAW), yang   memiliki kriteria-kriteria yang terukur didalamnya 

untuk  menentukan Calon Penerima Beasiswa . 

3.2 Jenis Data 

3.1.1 Data Primer 

  Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

perusahaan/instansi yang menjadi obyek penelitian. Data tersebut 

diantaranya adalah data siswa, data beasiswa dan data data yang 

berkaitan dengan penentuan penerimaan beasiswa di SMK N 1 

Sukoharjo seperti nilai-nilai rapot, nilai prestasi non akademik, jumlah 

penghasilan orang tua dan jumlah tanggungan orang tua.  

3.1.2 Data Sekunder 

  Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku yang 

mendukung penelitian.Dalam menyelesaikan laporan ini, data 
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diperoleh dari media pustaka tentang teori-teori sistem aplikasi 

beasiswa di SMK N 1 Sukoharjo.Aplikasi ini menggunakan bahasa 

pemrograman PHP sehingga dapat dijadikan aplikasi yang baru sesuai 

dengan kaidah-kaidah sistem yang benar. 

3.1.3 Metode Penelitian 

  Sebagaimana yang telah di uraikan pada tujuan penulisan, 

bahwa untuk mewujudkan tujuan dari penelitian ini diperlukan data-

data calon penerima beasiswa dan data kriteria yang digunakan 

sebagai parameter penerimaan beasiswa penuh yang oiptimal, lengkap 

dan benar sehingga sistem yang dihasilkan nantinya benar-benar 

mampu menjawab semua permasalahan yang muncul. Metode 

penelitian yang dilakukan adalah dengan cara : 

1. Metode Pengumpulan Data  

Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan 

penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat, 

dilakukan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut. 

a. Observasi (Observation) 

Pada tahap ini dilakukan penelitian dengan cara mengamati 

secara langsung proses penyeleksian calon penerima beasiswa 

yang bertujuan untuk memperoleh data secara langsung di 

SMK N 1 Sukoharjo bagian Kesiswaan. Data yang penulis 

dapatkan yaitu prosedur dalam menentukan beasiswa untuk 

siswa berprestasi,kriteria-kriteria yang layak mendapatkan 

beasiswa berprestasi. 
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b. Wawancara (Interview) 

Pengumupulan data yang dilakukan menggunakan  metode 

wawancara langsung dengan pihak bersangkutan, sehingga 

data yang didapat lebih akurat. Pihak yang akan diwawancarai  

dalam  pengumpulan data adalah bagian Kesiswaan di SMK N 

1 Sukoharjo. Data yang diperoleh adalah sejarah sekolah. 

c. Studi Pustaka  

Pada tahap ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku 

referensi atau sumber-sumber yang berkaitan dengan skripsi 

ini, baik dati text book maupun internet.Dari studi pustaka 

yang dilakukan penulis mendapat data berupa data siswa yang 

mengajukan beasiswa. 

3.3 Metode Pengembangan Sistem 

Tahap pengembangan sistem ini antara lain sebagai berikut : 

3.1.1 Analisis Sistem 

 Analisis sistem adalah penguraian daris uatu informasi yang utuh 

kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, 

hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat 

diusulkan perbaikan dalam analisa sistem tersebut. 

3.1.2 Desain Sistem 

Dalam desain sistem menggunakan teknik sebagai berikut : 

a. Desain Input  
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Desain input adalah desain pengolahan data yang akan direkam 

dan selalu memerlukan adanya interface. 

b. Desain output  

Desain output adalah desain tata letak keluar data-data yang 

hendak diterima agar mudah dibaca, diringkas tapi lengkap. 

c. Desain database 

Desain database merupakan salah satu komponen penting dalam 

menyusun aplikasi  komputer. Desain ini digunakan untuk 

mengidentifikasi isi dari tiap-tiap database dalam desain database 

terdapat : 

1. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) sering disebut dengan 

ERD dengan tujuan untuk menghubungkan antara suatu tabel 

dengan tabel yang lain masih berhubungan dari tabel yang 

dibuat. 

2. Diagram Alir Data 

DAD (Diagram Arus Data) adalah suatu modelling tool yang 

memungkinkan sistem analisis menggambarkan suatu sistem 

sebagai suatu jaringan kerja proses dan fungsi yang 

dihubungkan satu sama lain oleh penghubung yang disebut 

alur data.   

3. Pengembangan Sistem (Coding) 

Pada tahap ini dilakukan pengkodean untuk 

mengimplementasikan perancangan system pendukung 
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keputusan menggunakan website dengan bahasa Pemrograman 

(PHP). 

4. Pengujian Program (Testing) 

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.. 

5. Pembuatan Laporan  

Pembuatan laporan ini bertujuan untuk dijadikan sebagai   

dokumentasi hasil penelitian agar dapat dipelajari lagi di 

kemudian hari kelak. 

 


