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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian sangat diperlukan untuk kesempurnaan sistem yang 

penulis akan buat. Diperlukan metode - metode penelitian agar diperoleh data 

yang tepat dan akurat, diantaranya adalah : 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

 

 Data merupakan sesuatu yang belum mempunyai arti bagi 

penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa 

berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa 

ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk 

melihat lingkungan, objek, kejadian ataupun suatu konsep. Jenis data 

berdasarkan cara memperolehnya antara lain : 

3.1.1 Data Primer 

 Data primer merupakan secara langsung diambil dari 

objek/objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. 

Data primer yang dibutuhkan yaitu jenis-jenis bibit tebu yang 

menghasilkan kualitas unggulan, teknik penanaman bibit tebu. 

Untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara : 

3.1.1.1 Observasi 

 

Metode ini diterapkan penulis dengan mengamati 

langsung ke lapangan, aktifitas yang terjadi mengenai 
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penanaman bibit tebu dan pemilihan bibitnya agar 

menghasilkan kwalitas yang unggulan. Penulis mengamati 

langsung dari salah satu tempat / lahan pertanian tebu 

yang ada di daerah Sragen. Dalam meode observasi ini 

bertujuan untuk mendapatkan data yang benar dengan 

pengamatan secara langsung. 

3.1.1.2 Wawancara 

 

Pengumpulan data secara wawancara merupakan suatu 

alat untuk memperoleh fakta/data informasi dari salah satu 

karyawan PG. Tasikmadu Karanganyar yaitu Bp. 

Suwondo dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara 

lisan dan untuk dijawab secara lisan pula. Dalam hal ini 

penulis melakukan wawancara dengan Bp. Suwondo 

karyawan PG. Tasikmadu Karanganyar khususnya pada 

bagian tanam untuk mendapatkan informasi dan data 

mengenai jenis bibit apa saja yang menjadi unggulan dan 

bagaimana teknik penanamanya, serta teknik pemilihan 

bibit yang baik untuk ditanam dilihat dari ruas-ruas batang 

bibitnya. 

3.1.2 Data Sekunder  

 

 Data  sekunder merupakan data yang didapat tidak secara 

langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang 

sudah jadi yang di kumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara 
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atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Contoh 

data sekunder adalah dengan mengumpulkan sejumlah informasi 

dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yaitu mempelajari 

buku-buku, literature dan artikel lainya yang berkaitan dengan 

masalah. Data sekunder yang dibutuhkan yaitu :  

a. Tentang Jenis-jenis Bibit Tebu 

Peneliti mendapatkan beberapa data tentang jenis-jenis bibit 

tebu yang menjadi unggulan sehingga menghasilkan kwalitas 

tebu yang unggulan pula dengan membaca dari beberapa 

referensi buku dan jurnal serta internet. 

b. Teknik Penanaman 

Peneliti mendapatkan beberapa informasi tentang teknik 

penanaman tebu yang baik sehingga mendapatkan kwalitas gula 

yang unggulan dari beberapa referensi buku dan jurnal serta 

internet.  

3.1.3 Studi Pustaka 

 

 Penulis mengamati studi pustaka untuk menghimpun 

informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang 

diteliti. Informasi itu meliputi jenis-jenis bibit tebu yang menjadi 

unggulan, teknik penanamannya, serta gambaran sistem 

pengolahan tebu.  
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3.2 Analisa Data 

 

Untuk menganalisa data dalam perancangan sistem pendukung keputusan 

ini penulis mengunakan metode Naïve bayes. Dalam proses menganalisa 

data menggunakan metode Naïve Bayes penulis mengamati dan kemudian 

menghitung dan mengolah data menggunakan metode tersebut. Adapun 

tahapan dalam melakukan sebuah analisa sebagai berikut : 

1. Mencari data jenis-jenis bibit tebu yang unggulan 

2. Mencari data tentang teknik penanaman tebu  

3.3 Perancangan Dan Desain Sistem 

 

3.3.1 Analisa Sistem dan Desain Sistem 

 

Pengembangan sistem informasi yang direalisasikan dengan 

bantuan komputer melalui suatu tahapan biasa disebut sistem analis 

dan desain sistem. Sistem analis dan desain sistem ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi dengan tujuan 

memperbaiki prosedur-prosedur dan metode lebih baik.    

a. Analisa sistem 

Penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk 

merancang sistem - sistem baru atau diperbarui. 

b. Desain sistem 

Membuat bagan perancangan sistem sesuai hasil analisa sistem 

yaitu diagram konteks, diagram alid data (DAD) dan diagram 
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ERD kemudian merancang desain database, desain input dan 

desain output.  

3.3.2 Analisa Kebutuhan Sistem  

 

a. Analisa Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat keras merupakan suatu sistem utama dari sebuah 

sistem komputer secara fisik yang terdiri komponen-komponen 

yang saling terkait dari masukan, proses dan keluaran. 

Perancang dan implementasi sistem menggunakan spesifikasi 

perangkat keras sebagai berikut : Komputer Sltellite Pro C640, 

Processor Intel Atom Core i3, RAM 1 Gb, Display Card 500 

Mb, Harddisk 320 GB, OS Windows 7, Mouse dan Keyboard, 

Monitor (resolusi 800 x 600).  

b. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak merupakan sekumpulan perintah-perintah untuk 

menjalankan perangkat keras. Perangkat lunak yang penulis 

gunakan untuk membuat dan mengoperasikan aplikasi adalah 

Microsoft Office 2007, Macromedia Dreamweaver dan MySQL. 

3.4 Perancangan Basis Data 

 

 Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu 

dengan yang lain. Selain itu basis data merupakan komponen penting dalam 

sistem informasi. Perancangnan basis data disini dilakukan dalam 

pembuatan Diagram Alir Data. Pada tahap ini akan dilakukan suatu 
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perancangan basis data dalam pembuatan Diagram Alir Dokumen (DAD), 

Entity Relationship Diagram (ERD), Desain Database, Desain Input, Desain 

Output, Desain Teknologi. 

3.5 Pembuatan Aplikasi 

 

 Dalam Pembuatan aplikasi penulis menggunakan bahasa pemrogaman 

PHP dengan software adobe dreamweaver dengan bantuan xampp untuk 

membuat databasenya dengan MySQL serta membuat jaringan local untuk 

menjalankan uji coba progam. 

3.6 Uji Coba Dan Evaluasi Hasil 

 

 Pada tahap uji coba penulis menerapkan sistem pendukung keputusan 

dengan menggunakan metode Whitebox untuk memastikan bahwa semua 

bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan (error) 

dan memastikan sistem pendukung keputusan yang dihasilkan sesuai 

dengan yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

 


