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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. ANALISA SISTEM 

 
Tahap analisa sistem merupakan tahap yang sangat penting 

karena kesalahan pada tahap ini akan berakibat kesalahan pada tahap 

selanjutnya. Dalam menganalisa sistem digunakan beberapa cara antara 

lain: 

3.1.1. Pengumpulan Data Primer 

Data utama yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem 

penunjang   keputusan ini meliputi: data kiper yang akan di seleksi 

dan kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan kiper mana yang 

akan di pilih. Agar dalam penelitian nantinya dapat diperoleh data-

data yang relevansi pada kasus yang dibahas penulis menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data. Teknik–teknik tersebut 

diantaranya: 

1. Metode Observasi 

Pengumpulan data yang tepat sasaran untuk mempelajari 

suatu sistem yang  dimaksud. Melakukan pengamatan langsung 

terhadap suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Penulis 

melaksanakan observasi untuk mengumpulkan data-data 

dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan proses 

pendataan kiper pada SSB PESAT Karanganyar.
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2. Metode Wawancara 

Penulis melakukan wawancara terbuka dengan mengajukan 

pertanyaan kepada Pak Wawan atau coach wawan yang menjabat 

sebagai pelatih SSB PESAT Karanganyar, dengan penentuan 

apa saja kriteria yang akan di seleksi untuk kiper nantinya. Cara 

ini untuk mendapatkan keterangan-keterangan pelengkap guna 

kelancaran kegiatan penelitian proses pemilihan kiper . 

Dengan cara wawancara ini akan diperoleh data yang lengkap 

dan tepat. 

3. Library Research 

Penulis melakukan pengumpulan data dengan mempelajari 

literatur, paket modul dan panduan, buku-buku pedoman, buku-

buku perpustakaan dan segala kepustakaan lainnya yang 

dianggap perlu dan mendukung. Cara ini digunakan penulis 

untuk menambah informasi tentang pedoman sistem pendukung 

keputusan, cara  membuat aplikasi sehingga dapat lebih 

membantu dalam membuat sistem pendukung keputusan 

pemilihan kiper pada SSB PESAT Karanganyar. 

3.1.2. Pengumpulan Data Skunder 

Data  variable  yang  dibutuhkan  sebagai  penunjang  

dalam pembuatan Sistem Pendukung Keputusan yang meliputi: 

pengertian Sistem  Pendukung  Keputusan,  langkah-langkah  

pemodelan  untuk mengambil keputusan, dan unsur-unsur 

pembuatan Sistem Pendukung Keputusan. 
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3.2. PERANCANGAN SISTEM 

3.2.1 Analisis Sistem 

Analisis sistem memegang peranan yang sangat penting 

dalam proses pengembangan sistem untuk memahami perilaku 

organisasi beserta fungsi-fungsinya, pemahaman tersebut akan 

membantu dalam mengidentifikasi kemungkinan terbaik serta 

menganalisis penyelesaian permasalahan. Proses analisis sistem 

dimulai dengan menganalisa sistem yang berjalan sekarang, 

mencari permasalahannya, merumuskan dan kemudian membuat 

sistem baru yang lebih baik. 

3.2.2. Perhitungan AHP 

Perhitungan manual pemilihan kiper menggunakan metode 

AHP yang akan dijadikan dasar pembuatan perhitungan program. 

Metode ini meggunakan pembobotan untuk masing-masing 

kriteria. 

3.2.3. Perancangan Database 

Database digunakan untuk merancang penyimpanan data 

aplikasi pemilihan kiper pada klub sepak bola di SSB PESAT 

Karanganyar sesuai dengan inputan datanya. Perancangan 

database dilakukan dengan menentukan entitas dan atribut 

selanjutnya menentukan relasinya menggunakan Entity 

Relationship Diagram (ERD). Selain itu digambarkan juga relasi 

antar tabelnya. 
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3.2.4. Perancangan input 

Digunakan untuk menjelaskan tata letak dialog secara 

terinci. Sedang yang dimaksud dalam desain ini adalah desain 

tampilan yang nantinya akan digunakan untuk menginputkan 

data-data dalam sistem baru. 

3.2.5. Perancangan output 

Digunakan untuk menjelaskan tata letak dialog layar 

untuk output sistem secara terinci. Yang dimaksud perancangan 

output dalam desain ini adalah  desain tampilan yang digunakan 

untuk mencetak laporan atau keluaran output hasil inpitan data.  

3.2.6. Desain teknologi 

Digunakan untuk menentukan kebutuhan software dan 

hardware yang kedua komponen ini digunakan sebagai 

penunjang dalam penggunaan pembuatan dan perancangan 

aplikasi sistem pemilihan kiper pada klub sepak bola di SSB 

PESAT Karanganyar. 

3.2.7. Perancangan program dan pembuatan 

Perancangan program dan pembuatan program yang 

sudah siap akan dilakukan pada tahap ini, dengan kriteria 

program mudah dalam penggunaan dan program dapat dipahami 

oleh pemakai. 

3.2.8. Pengujian dan implementasi program 

Program di uji terlebih dahulu sebelum di implemetasikan. Hal 



25 

 

 

 

ini diperlukan untuk mengetahui jika ada kesalahan atau 

kekurangan yang ada pada program sehingga dikemudian hari 

tidak terjadi kesalahan yang dapat mengganggu proses pemilihan 

kiper. 

3.3. Pengujian Sistem 

Pengujian merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya dalam 

siklus pembangunan perangkat lunak. Pengujian dilakukan untuk 

menjamin kualitas dan juga  mengetahui  kelemahan  dari  perangakat  

lunak. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menjamin bahwa 

perangkat lunak yang dibangun dapat berjalan dengan lancar, yaitu 

mampu merepresentasikan   kajian pokok dari spesifikasi, analisis, 

perancangan dan pengkodean dari perangkat lunak itu sendiri. 

Pengujian perangkat lunak ini menggunakan metode pengujian  

black box. Dimana pengujian black box berfokus pada persyaratan 

fungsional perangkat lunak yang dibuat. Dan juga menggunakan 

pengujian validitas, disini akan diuji seberapa akurat sistem dapat 

melakukan pekerjaannya dibandingkan secara manual, akan diperoleh 

berapa persen keakuratan dari uji sistem SPK Pemilihan Kiper Pada 

Klub Sepak bola 

3.3.1. Uji Fungsional 

Uji coba sistem dilakukan untuk mencari kesalahanatau 

kekurangan dari program atau aplikasi yang dibuat agar dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. Pengujian sistem dilakukan 

dengan metode Black Box yaitu pengujian yang berfokus pada 
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spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Penguji dapat 

mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan 

pada spesifikasi fungsional program. Pengujian Black Box 

berusaha menemukan kesalahan dalam kategori: 

 Fungsi yang hilang atau tidak benar 

 Kesalahan dari antar-muka 

 Kesalahan dari struktur data atau akses eksternal database 

 Kesalahan dari kinerja atau tingkah laku 

 Kesalahan dari inisialisasi dan terminasi 

3.3.2. Uji Validitas 

Pengujian secara validitas membahas tentang kebenaran 

cara perhitungan menggunakan metode Analytic Hierrarchy 

Process (AHP) sebagai dasar penentuan keadaan yang akan di 

tuangkan kedalam sebuah bahasa pemograman agar hasil 

perhitungan dapat dipakai oleh pengguna. 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi dari 

metode Analytic Hierrarchy Process (AHP) dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: Kinerja SPK = x 100% 


