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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Data 

3.1.1 Data Primer 

 Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

perusahaan/instansi yang menjadi obyek penelitian. Data tersebut 

adalah data kelulusan mahasiswa. 

3.1.2 Data Sekunder 

 Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku yang 

mendukung penelitian. Dalam menyelesaikan laporan ini, data 

diperoleh dari media pustaka tentang teori–teori sistem aplikasi yang 

digunakan dalam pembuatan Aplikasi Prediksi Kelulusan Mahasiswa 

Pada STMIK Sinar Nusantara Surakarta . Aplikasi ini menggunakan 

Bahasa Pemrograman PHP. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data yang tepat dan akurat guna 

kesempurnaan sistem yang akan dibuat, maka digunakan beberapa 

metode penelitian data.  Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut  

3.2.1 Metode Observasi 

 Terjun langsung ke STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Dengan  

cara observasi ini akan diperoleh data yang lengkap dan tepat. Dalam 

hal ini peneliti mengamati jumlah mahasiswa yang mendaftar dan 
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mahasiswa yang lulus tiap periode kelulusan. Selain itu, metode 

observasi mempunyai kelebihan yaitu peneliti mengetahui sendiri 

tantang Data-data yang berpengaruh terhadap kelulusan mahasiswa 

yang nantinya data tersebut akan dijadikan sebagai dataset dan data 

training proses prediksi tingkat kelulusan. 

3.2.2 Metode Wawancara 

 Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, dengan 

mengajukan pertanyaan kepada petugas bagian Informasi STMIK Sinar 

Nusantara, yang ditanyakan peneliti kepada petugas Informasi adalah 

sejarah berdirinya STMIK Sinar Nusantara, Visi dan Misi STMIK Sinar 

Nusantara,  berapa banyak mahasiswa yang mendaftar pada setiap tahun 

ajaran baru dan yang lulus tepat waktu pada setiap periode kelulusan. 

Metode ini dilakukan dengan lisan sehingga dijawab dengan lisan oleh 

petugas Informasi STMIK Sinar Nusantara. Cara ini untuk 

mendapatkan keterangan-keterangan pelengkap guna kelancaran 

kegiatan penelitian pada bidang yang akan diteliti. 

3.2.3 Metode Studi Pustaka 

 Pengumpulan data dan informasi serta pengetahuan yang 

didapatkan dari buku-buku tentang teori KNN, pengembangan sistem, 

perancangan database, pemograman PHP. 
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3.3 Pengembangan Sistem 

 Pada proses pengolahan data ini, akan merancang alat-alat yang 

digunakan dalam Aplikasi Prediksi Kelulusan Mahasiswa Pada STMIK 

Sinar Nusantara Surakarta, dengan terlebih dahulu melakukan : 

3.3.1  Analisa 

 Analisa digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan yang 

dibutuhkan dalam perancangan sistem yang baik. Adapun tahapan 

dalam melakukan sebuah analisa sebagai berikut : 

1. Identify (mengidentifikasi) 

2. Understand (memahami sebuah masalah) 

3. Analize (menganalisa sebuah masalah) 

4. Report (membuat laporan tentang Analisa) 

3.3.2 Desain Sistem 

a. Bagan Alir Dokumen. 

Bagan alir (flowchart) adalah bagan yang menunjukkan alir 

didalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir 

ini digunakan terutama untuk mendefinisikan hubungan antara 

bagian (pelaku proses), proses manusia maupun proses komputer 

dan aliran data (dalam bentuk masukan dan keluaran). 

b. Diagram Alir Data 

Diagram Alir Data adalah diagram yang menggunakan 

notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem manual yang 

ada maka perlu dibuat sistem yang dapat mengatasi masalah 

tersebut. 
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Diagram Alir Data merupakan suatu gambaran sistem 

secara logical. Gambaran ini tidak tergantung pada perangkat 

keras, perangkat lunak, struktur data/organisasi file. Keuntungan 

menggunakan data flow adalah memudahkan pemakai yang 

kurang menguasai bidang komputer untuk sitem yang akan 

dikerjakan  atau dikembangkan. 

c. Perancangan Input Output 

Perancangan input/output digunakan untuk merancang 

interface inputan data serta output data berupa laporan dari  

Aplikasi Prediksi Kelulusan Mahasiswa Pada STMIK Sinar 

Nusantara Surakarta. 

d. Perancangan Database 

Perancangan Database digunakan untuk merancang 

penyimpanan data Aplikasi Prediksi Kelulusan Mahasiswa Pada 

STMIK Sinar Nusantara Surakarta, sesuai dengan inputan 

datanya menggunakan BAD dan DAD. 

e. Implementasi 

Implementasi program yang sudah siap akan dilakukan 

pada tahap ini, dengan kriteria adalah program mudah dalam 

penggunaan dan program mudah dipahami oleh pemakai. 

Perancangan program ini mengacu pada desain-desain sistem 

yang telah kita buat pada langkah sebelumnya. Pada tahap ini 

perlu dijelaskan mengenai pemakaian program pada pengguna. 
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f. Pengiujian Sistem 

Pengujian Sistem dilakukan dengan cara membandingkan 

antara perhitungan manual dengan perhitungan yang dihasilkan 

oleh sistem. Selain pada pengjian sistem juga dilakukan 

pengujian sistem terhadap akurasi algoritma dengan 

menggunakan data testing yang sudah disediakan. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

a. Analisa proses dan syarat kelulusan pada STMIK Sinar Nusantara 

Surakarta. 

b. Analisa kebutuhan sistem, yang bertujuan untuk mengidentifikasikan 

apa saja yang masih kurang dari sistem tersebut untuk kemudian 

dilakukan langkah-langkah perbaikan. 

c. Data yang diperoleh berupa Nama Mahasiswa, Jenis Kelamin, Status 

Nikah, Status Kerja, Umur, IP Smester I-V1, capaian SKS dan Status 

Kelulusan. 

d. Database yang digunakan adalah database MySql, selanjutnya database 

tersebut akan dikoneksikan dengan program.  

e. Setelah pembuatan database kemudian membuat beberapa kelompok 

tabel berdasar data yang terkumpul, sehingga berakhir pada rincian 

Input/Output. 

f. Setelah rincian Input/Output, maka akan dilakukan pembuatan program 

dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan dengan database 

MySQL. 


