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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang terdiri dari kegiatan 

penyelidikan, pengumpulan, pengelolahan, analisis dan penyajian data yang 

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. 

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 objeknya (SMP Negeri 1 

Wonosegoro). Antara lain data siswa, data kuesioner, data rata-rata 

nilai semester terakhir serta data jumlah point pelanggaran siswa. 

 

3.1.2 Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui 

perantara serta sumber-sumber literatur sebagai dasar teori penulisan 

laporan ini.  
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah : 

3.2.1 Metode Wawancara 

Metode ini merupakan metode pengumpulan data melalui 

wawancara langsung atau tanya jawab dengan pihak yang berhubungan 

dengan BSM antara lain : Siswa, Panitia Pelaksana BSM ( Bendahara 

BOS, Wakasek, Ur. Kesiswaan dan Ur. Kurikulum). 

 

3.2.2 Metode Observasi 

Metode ini merupakan metode pengumpulan data melalui 

pengamatan lapangan bagaimana prosedur yang berjalan. Data yang 

penulis peroleh adalah Data Siswa dan Data Kuesioner Siswa yang 

diperoleh dari siswa; Daftar Pengajuan Calon Penerima BSM terakhir 

dan Gambaran Umum SMP Negeri 1 Wonosegoro Boyolali dari Tata 

Usaha, Data Point Jumlah Pelanggaran dari Ur. Kesiswaan, Rata-rata 

Nilai Semester Terakhir dari Ur. Kurikulum. 

 

3.2.3 Metode Pustaka 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dan rumus-

rumus yang diperlukan dalam kaitannya untuk menerapkan metode SAW 

dalam aplikasi sistem pendukung keputusan yang akan dibuat. Data-data 

tersebut dapat diperoleh dari buku maupun literatur lainnya yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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3.3 Desain Sistem Informasi 

3.3.1 Desain Sistem 

Pada tahap ini penulis akan membuat perancangan sistem yang terdiri 

dari: 

a. Diagram Konteks 

b. Hierarchi Input Process Output(HIPO) 

c. Diagram Alir Data (DAD) 

d. Entity Relations Diagram(ERD) 

e.  Sumber Data dan Variabel Penelitian. 

 

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. Dalam struktur data dan himpunan antar 

data dalam database penulis memakai pemodelan Entity Relationship 

Diagram (ERD). Desain ini dibuat  dengan  tujuan  untuk  

menggambarkan relasi  antara satu tabel dengan tabel yang lainnya saling  

berhubungan,  sehingga  nantinya  dapat  terlihat  batasan-batasan 

hubungan dari semua tabel yang dibuat. Desain database dipengaruhi 

oleh: Context Diagram, Data Flow Digram dan Entity Relationship 

Diagram (ERD) 
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3.3.3  Desain Interface 

Ada beberapa interface dalam desain sistem yang akan dibuat 

penulis antara lain: 

a. Desain Input 

Desain input adalah rancangan tampilan yang nantinya akan  digunakan  

untuk  menginput  data-data  dalam  proses Sistem  Pendukung 

Keputusan Penentuan Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin di SMP 

Negeri 1 Wonosegoro Boyolali. Desain input dalam sistem baru ini 

diantaranya: desain login, desain input data siswa dan desain input data 

kuesioner. 

b. Desain Output 

Output yang dimaksud adalah berupa tampilan yang dihasilkan oleh 

proses Sistem  Pendukung Keputusan Penentuan Calon Penerima 

Bantuan Siswa Miskin di SMP Negeri 1 Wonosegoro Boyolali berupa 

Laporan Data Siswa, Laporan SPK (Sistem Pendukung Keputusan) BSM 

(Bantuan Siswa Miskin), Laporan Daftar Calon Penerima BSM 

Keseluruhan, Laporan Daftar Calon Penerima BSM kategori “Layak” 

dan Laporan Daftar Calon Penerima BSM Kategori “Tidak Layak”. 

 

3.34 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-langkah dalam menggunakan metode SAW adalah:  
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1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam 

pengambilan keputusan ( C ).  

2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria.  

3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria (C), kemudian 

melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang 

disesuaikan dengan jenis atribut (atribut keuntungan ataupun atribut 

biaya) sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R.  

4. Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan dari 

perkalian matriks ternormalisasi R dengan vector bobot sehingga 

diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik (A) 

sebagai solusi. 

 

3.3.5 Implementasi 

Dalam pembuatan aplikasi sistem pendukung keputusan penentuan 

calon penerima BSM  ini diantaranya: 

a. Visual Basic.Net 

Dalam pembuatan aplikasi ini penulis menggunakan bahasa 

pemograman visual basic.Net 

b. SQL Server 

c. Dalam pembuatan aplikasi ini penulis menggunakan SQL Server 

sebagai databasenya. 

d. User (Pemakai) 
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Hasil dari aplikasi ini adalah sebuah sistem yang dapat membantu user 

memproses data siswa dalam penyeleksian calon penerima BSM 

sehingga lebih mengefisienkan penentuan calon penerima BSM. 

 

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 output apakah telah berjalan sebagimana yang 

diharapkan, dimana pengujian ini hanya dilakukan oleh responden yang 

bukan merupakan pemakai yang sesungguhnya. 

 


