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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Data  

3.1.1 Data Primer 

Dalam penelitian yang ini termasuk dalam data primer adalah 

data yang diperoleh dari Kepala Sekolah SMA N 1 Kawedanan 

melalui wawancara secara lagsung, yang meliputi sejarah berdirinya 

SMA N 1 Kawedanan, Visi-Misi, Struktur Organisai, data jumlah 

kelas IPA, jumlah kelas IPS, dan jumlah siswa di setiap kelas.  

3.1.2 Data Sekunder 

Dalam pembuatan Analisis Algoritma Techique for Order 

Preference by Similarty to Ideal Solution (TOPSIS) pada Sistem 

Pendukung Keputusan Penjurusan Siswa di SMA N 1 Kawedanan 

data yang diperoleh adalah berupa data nilai siswa kelas X semester 

satu dan semester dua tahun ajaran 2012/2013 yang telah diolah dalam 

bentuk Excel seperti data nilai IPA, nilai IPS, haisl tes IQ dan  hasil 

penilaian minat siswa. Selain itu peneliti juga menggunakan studi 

literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh 

berdasarkan catatan – catatan yang berhubungan dengan penelitian 

selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet. 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Salah satu masalah yang terpenting dalam penelitian adalah melalui 

metode tertentu untuk memecahkan suatu masalah yang diperoleh dengan 

tujuan agar mendapat hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun 

langkah-langkah dalam teknik pengumpulan data suatu penelitian adalah 

sebagai berikut : 

3.2.1 Observasi 

Penulis mengerjakan penelitian di SMA N 1 Kawedanan, 

dengan cara melakukan pengamatan terhadap nilai hasil ujian 

semester satu, nilai ujian semester dua, hasil tes IQ siswa dan hasil 

angket minat siswa di kelas sepuluh sehingga dapat di peroleh data 

yang lengkap. 

3.2.2 Wawancara 

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan wawancara, 

yaitu mengajukan pertanyaan mengenai sistem penjurusan kepada 

Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum Bapak Hery Agus. Metode 

yang dilakukan dengan lisan sehingga pertanyaan tersebut dijawab 

dengan lisan oleh Wakil Kepala Sekolah. 

3.2.3 Studi Pustaka 

Mempelajari literatur, paket modul dan panduan, buku-buku 

pedoman, buku-buku perpustakaan dan segala kepustakaan lainnya 

yang diperlukan dan mendukung dalam pembuatan aplikasi. Hal yang 

dipelajari yaitu  teori-teori sistem pakar dengan metode topsis dan 
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teori-teori yang mendukung dalam pembuatan Sistem Pendukung 

Keputusan Penjurusan Siswa SMA N 1 Kawedanan. 

 

3.3 Metode Pengembangan Sistem 

Pengembangan sistem (System development) dapat berarti menyusun 

suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara 

keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah dilaksanakan. Tahapan 

Pengembangan Sistem ini meliputi : 

1. Analisa 

Pada tahap ini, penulis membuat perancangan sistem berdasarkan desain 

yang diusulkan dan analisis sistem yang telah dilakukan . Oleh karena itu 

penulis terlebih dahulu melakukan analisa terhadap kriteria yang 

digunakan pada penjurusan siswa SMA N 1 Kawedanan. Langkah-

langkah melakukan analisa : 

a. Mengumpulkan data siswa sesuai kriteria yang akan digunakan 

untuk menentukan penjurusan, kriteria tersebut anatar lain : 

1. Nilai akademik 

2. Hasil tes IQ 

3. Minat siswa 

b. Melakukan pencarian data untuk kebutuhan sistem. 

1. Pengujian kriteria beserta bobot kriteria apakah dapat digunakan 

sebagai acuan untuk menentukan penjurusan siswa berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan. 

2. Pengajuan bobot kriteria terhadap subkriteria dari masing-

masing kriteria. 
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Hasil penelitian ini digunakan untuk menghitung nilai alternatif 

menggunakan metode TOPSIS berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan diatas. 

2. Perancangan 

Sistem pendukung pengambilan keputusan ini dirancang menggunakan 

visualisasi model UML dimana visualisasi tersebut diperuntukan model 

sistem yang Objek Oriented Programming. Perancangan tersebut 

meliputi : 

a. Perancangan sistem. 

Dalam perancangan sistem pendukung keputusan penjurusan SMA 

N 1 Kawedanan ini akan menyelesaikan beberapa hal yaitu : 

1. Pemodelan Use Case. 

2. Diagram Use Case. 

3. Diagram Sequence. 

4. Diagram Activity. 

5. Class Diagram. 

6. Skema Diagram. 

b. Perancangan database. 

Tahap perancangan database akan menyusunan struktur tabel 

database yang digunakan dalam membangun sistem. Struktur 

tersebut meliputi : 

1. Pemberian nama tabel. 

2. Menentukan Primary Key  pada setiap tabel. 

3. Menentukan tipe data yang digunakan pada setiap Field. 
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c. Perancangan Input. 

Penulis akan merancang interface yang melupti :  

1. Pembagian area. 

2. Menentukan komponen yang digunakan pada form. 

3. Memberikan Indikator field data. 

d. Perancangan Output 

Karena informasi yang dikirimkan kepada para pengguna berupa 

hardcopy dan softcopy, maka penulis akan melakukan beberapa hal 

dalam perancangan output yang meliputi : 

1. Membuat tempilan sistem. 

2. Penggunaan plugin fpdf atau sejenisnya untuk menghasilkan 

informasi berupa  hardcopy. 

e. Perancangan Teknologi 

Penulis akan menentukan kebutuhan perangkat keras ( hardware )  

dan kebutuhan perangkat lunak ( software ) yang digunakan untuk 

menunjang dalam penggunaan sistem pendukung keputusan 

penjurusan siswa SMA N 1 Kawedanan. 

3. Pembuatan 

Pada tahap pembuatan menggunakan software Bluefish, sedangkan untuk  

pembuatan database menggunakan MySQL. Untuk pembuatan program 

menggunakan bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor (PHP) 

sedangkan untuk sistem operasinya menggunakan Linux Mint. 
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4. Pengujian 

Pengujian sistem pundukung keputusan penjurusan siswa SMA N 1 

Kawedanan dengan metode topsis diperlukan untuk mengevaluasi proses 

yang berjalan pada sistem. Hal dilakukan karena suatu sistem belum 

tentu sempurna setelah selesai pembuatannya sehingga proses evaluasi 

diperlukan untuk penyempurnaannya. Tahap pengujian sistem ini 

meliputi : 

a. Uji fungsionalitas 

Pengujian black box dilakukan dengan memberikan input data ke 

sistem pendukung keputusan dan melihat hasil output dari sistem 

tersebut. Apabila hasil output sistem pendukung keputusan ada 

perbedaan dengan output dari perancangan maka dapat disimpulkan 

terjadi kesalahan fungsi dalam sistem atau kesalahan struktur data 

(akses database eksternal). 

b. Uji Validitas 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara hasil 

perhitungan dari sistem pendukung keputusan yang dibuat dengan 

hasil perhitungan manual. Uji ini dilakukan di setiap tahap proses 

perhitungan sehingga akan terlihat bahwa sistem pendukung 

keputusan dibuat sesuai dengan algoritma yang digunakan. 

5. Implementasi 

Pada tahap ini sistem akan jalankan secara online dengan mengunggah 

ke hosting yang mendukung php 5.4. Dengan mengakses alamat web 

tersebut, kemudian dilakukan pengujian sistem. Pengujian sistem yang 
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dilakukan berbeda dengan pengujian sistem sebelumnya. Pengujian kali 

ini dilakukan dengan menggunakan data sesungguhnya dalam jangka 

waktu tertentu yang dilakukan oleh analis sistem bersama-sama dengan 

user. 

 


