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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada dasarnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan, atau menguji suatu pengetahuan.  Metode penelitian merupakan 

tahap – tahap yang dilalui penulis mulai dari perumusan masalah sampai dengan  

kesimpulan, yang membentuk sebuah alat yang sistematis. Metode ini digunakan 

sebagai pedoman di dalam pelaksanaan penelitian yang mengamati secara 

langsung proses kegiatan belajar mengajar maupun proses administratif pada 

Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta ini yang nantinya agar 

hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Untuk mendukung penelitian dibutuhkan data yang diperoleh dari 

sumbernya. Adapun data yang dibutuhkan : 

3.1. Jenis Data 

3.1.1 Data primer 

  Yaitu data yang diambil langsung dari obyek penelitian. Data 

primer diperoleh dengan cara melakukan pengamatan langsung 

(observasi) dan melakukan tanya jawab pada pihak yang bersangkutan 

(wawancara) berupa :  

• Data materi / mata pelajaran 

• Data siswa  

• Data guru.    
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3.1.2 Data Sekunder 

  Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui 

kepustakaan dengan cara membaca buku, serta literatur - literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun hal yang 

berkaiatan di dalamnya adalah data sejarah instansi, data visi, dan data 

fasilitas. 

3.1.3 Pengumpulan data 

Untuk dapat mengetahui dan menganalisa masalah yang sedang 

diteliti, diperlukan berbagai macam data yang berkaitan dengan 

masalah penelitian. Agar sesuai dengan pokok masalah yang diteliti, 

dipergunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu: 

1) Metode Observasi 

Yaitu suatu metode yang digunakan dalam mengumpulkan 

data yang dilakukan dengan mengamati obyek penelitian secara 

langsung ke lapangan dalam jangka  waktu selama kurang lebih 1 

minggu. Hal hal yang di amati penulis diantaranya antara lain : 

data materi / mata pelajaran, data siswa dan data guru, data 

sejarah, data visi dan misi dan data fasilitas. 

2) Metode Kepustakaan 

Yaitu cara pengumpulan data – data dengan mencari 

informasi yang dibutuhkan dari buku literatur yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan, mencari dokumen akademik serta 

browsing melalui internet. 
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3) Metode Wawancara. 

Yaitu cara untuk memperoleh keterangan pelengkap guna 

kelancaran kegiatan dengan menanyakan langsung tentang hal – 

hal yang berkaitan dengan bidang yang diteliti kepada Bapak 

Suyanto, M.Pd selaku Kepala Sekolah, Ibu Anik Handayaningsih, 

S.Ag selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang Kurikulum beserta 

pihak lain yang terkait. 

 

3.2. Teknik Penelitian 

3.2.1 Analisa Data 

Pada proses analisa data ini dilakukan pengelompokan data 

sesuai dengan entitas, sehingga dapat diperoleh atributnya. Kemudian 

akan dicari hubungan antar entitas tersebut, yang digambarkan dengan 

ERD. 

3.2.2 Analisa sistem yang berjalan 

Proses analisa sistem yang berjalan bertujuan untuk memperoleh 

kelemahan sistem dan kebutuhan pengguna terhadap sistem yang 

baru. langkah yang dilakukan dalam menganalisa sistem yaitu : 

1. Menanyakan secara langsung kepada bagian akademik tentang 

permasalahan apa saja yang terjadi pada sistem administrasi dan 

proses belajar mengajar yang berjalan secara konvensional. 

2. Mencocokkan data-data fisik yang berhubungan dengan proses 

administrasi dan proses belajar mengajar sekarang ini. 
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3. Melakukan pengamatan secara langsung bagaimana proses belajar 

mengajar yang sedang berlangsung. 

4. Mengevaluasi permasalahan yang terjadi pada proses belajar 

mengajar.  

3.2.3 Analisa Sistem Baru 

Langkah yang penulis lakukan untuk memulai sistem baru meliputi  : 

a. Mencari permasalahan - permasalahan dari sistem lama yang dapat 

diselesaikan secara komputerisasi, melalui media internet sebagai 

penunjang pembelajaran. 

b. Mencari masukan / pendapat dari end user terhadap sistem baru 

yang dapat terkomputerisasi. 

c. Mencari inputan dan proses yang terdapat pada aplikasi ini untuk 

menambah interaksi antara guru dan siswa melalui kuis online, 

konsultasi dan forum diskusi secara online . 

 

3.3. Diagram Kontek ( Contex Diagram ) 

Diagram kontek adalah hubungan masukan atau keluaran yang 

menjadi satu kesatuan dalam suatu sistem. Diagram kontek akan digunakan 

untuk menggambarkan aliran data yang dijabarkan secara global yang 

menggambarkan aliran data sumber pada penginputan siswa, input guru, 

input materi, input kelas yang selanjutnya akan diolah dalam proses 

pengolahan data untuk menghasilkan informasi. 
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3.4. DAD ( Diagram Alir Data ) 

Diagram Alir Data (DAD) atau Flow Diagram (DFD) adalah suatu 

model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana 

asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, dimana data 

disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut dan interaksi antara 

data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. DAD 

memuat proses yang mentrasformasikan data, aliran data yang menggerakkan 

data, obyek yang memproduksi serta mengkonsumsi data store yang menjadi 

tempat penyimpana data. Diagram Alir Data merupakan penjabaran proses 

secara keseluruhan yang melibatkan semua kesatuan luar yang meliputi  

• Admin 

• Guru 

• Siswa 

 

3.5. ERD ( Entity Relation Diagram ) 

Entity Relation Diagram  atau sering disingkat dengan ERD dibuat 

dengan tujuan untuk menggambarkan relasi antara satu tabel dengan tabel 

yang lainnya yang dapat saling berhubungan dengan field kunci / primary key 

pada tiap tabel. 

Dalam akademik terdapat entitas guru, siswa, mata pelajaran, Kelas. 

Entitas siswa memiliki atribut NIS, nama siswa, dan kelas yang akan 

terhubung dengan Entitas guru dan Entitas materi sebagai relasinya, adapun 



30 
 

batasan-batasan hubungan akan terlihat antar tabel. Tabel yang digunakan 

adalah tabel guru, tabel siswa, tabel pelajaran, dan tabel kelas. 

 

3.6. Desain database 

Dalam perancangan database penulis menggunakan ERD, hasil akhir 

database dengan software PHPTriad karena dapat menyimpan data lebih 

banyak serta ada proteksi tabel. 

 

3.7. Implementasi program 

Dalam pembuatan program penulis menggunakan bahasa 

pemrograman adobe dreamweaver CS3, untuk sarana penunjang sistem yang 

akan dibuat penulis menggunakan komputer dengan spesifikasi sebagai 

berikut : 

• Prosessor   : Intel core i3-350, -210 CPU @3.10 GHz 

• Mainboard   : BIOSTAR H 55 HD 

• Memory   : 6.00 GB  

• Hardisk   : 500 GB WDC SATA 

• Keyboard dan mouse 

• Monitor   : LCD Monitor Asus 

• Printer   : Epson T20E 

• Sistem operasi  : Windows 7 
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3.8. Pengujian Sistem 

Metode pengujian ada 2 macam yaitu pengajaran Black Box dan 

pengujian Algoritma.  

Adapun Pengujian Black Box adalah pengujian aspek fundamental 

sistem tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. Metode 

ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi dengan 

benar. Pengujian Black Box merupakan metode perancangan data uji yang 

didasarkan pada spesifikasi perangkat lunak. Data uji dibangkitkan, di 

eksekusi pada perangkat lunak dan kemudian keluaran dari perangkat lunak di 

cek apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. 

 

 


