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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 METODE PENELITIAN 

 Pada dasarnya suatu penelitian berjutuan untuk 

menemukan,mengembangkan, atau mengkaji suatu pengetahuan. 

Menemukan dapat diartikan sebagai usaha untuk mendapatkan sesuatu, 

dalam usaha untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Metode 

penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilaluli oleh peneliti mulai 

dari perumusan masalah sampai kesimpulan yaitu membentuk sebuah alur 

yang sistematis. Metode penelitian ini digunakan sebagai pedoman 

penelitian dalam pelaksanaan penelitian agar hasil yang dipacapai tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

 Pada tahap ini dilakukan peninjauan ke sistem yang akan diteliti 

untuk mengamati serta penelitian lebih dalam dan menganalisa 

permasalahan yang ada pada sistem yang berjalan. Untuk mendukung 

penelitian dibutuhkan data yang diperoleh dari sumbernya. Adapun data 

yang dibutuhkan berasal dari. 

3.1.1. Lokasi Penelitian 

 penelitian ini penulis mengambil lokasi di SMA Negeri 1 Cepogo 

Boyolali myang beralamatkan di ngarsopuro mliwis cepogo 
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boyolali. Sedangkan data yang diperoleh dengan melakukan survey 

langsung ke SMA Negeri 1 Cepogo Boyolali. 

3.1.2. Metode Pengumpulan Data 

 1.    Studi Pustaka (Library Reseach Menthod) 

Studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data dengan 

jalan membacabuku atau majalah dan sumber data lainya yang 

berhubungan denngan masalah yang diteliti. Penulis mencari 

buku serta browsing melalui internet tentang sistem penelitian 

yang sesuai dengan yang diterapkan di SMA Negeri 1 Cepogo. 

 2.    Studi Lapangan (Field Reseach Menthod) 

Studi lapangan yaitu suatu pengamatan langsung pada objek 

yang diteliti, untuk mendapatkan data-data yang diperlukan 

antara lain: 

a. Interview 

Penulis melakukan wawancara langsung dengan bagian 

kurikulum SMA Negeri 1 Cepogo tentang hubungannya 

sistem pengolahan nilai raport. 

Data-data yang penulis peroleh dalam interview di SMA N 

1 Cepogo adalah : 

1. Sejarah SMA N 1 Cepogo  

2. Visi dan Misi  
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3. Struktur Organisasi 

4. Data guru, siswa dan karyawan 

5. Cara perhitungan nilai raport secara manual 

b. Pengamatan/observasi 

Mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan secara 

sistematika terhadap fenomena atau gejala yang diselidiki 

dalam hal ini sistem pengolahan nilai raport di SMA Negeri 

1 Cepogo. 

3.2 Perancangan Sistem 

Dalam perancangan system ini akan melewati beberapa tahap diantaranya: 

1. Analisa Sistem  

a. Analisa Sistem Berjalan 

sistem yang berjalan di SMA Negeri 1 Cepogo yaitu proses 

pengolahan nilai raport masih dilakukan secara manual artinya 

dalam proses pengolahan nilai masih menggunakan perhitungan 

yang memakan waktu lama dimana membutuhkan alat bantu 

kalkulator serta dalam pembuatan laporan-laporannya masih dibuat 

dengan tulis tangan atau dengan excel. Kegiatan manual yang 

selama ini dilakukan, dirasakan memiliki banyak kelemahan, 

antara lain proses penjumlahan nilai semester yang memerlukan 

formulasi standar yang sangat memerlukan ketelitian dan 

kecermatan dalam proses perhitungannya, maka dari itu perlu 
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diubah cara sistem kerjanya agar lebih mudah cepat serta 

menhemat waktu. 

2. Desain Sistem 

a. Diagram Konteks (Contexs Diagram) 

Diagram konteks adalah suatu bagan yang menggambarkan aliran 

data yang dijabarkan secara global yang menggambarkan aliran 

data sumber pada SMA Negeri 1 Cepogo yang selanjutnya diolah 

dalam proses pengolahan data untuk menghasilkan sebuah aplikasi 

komputerisasi sistem pengolahan nilai raport secara multiuser pada 

SMA Negeri 1 cepogo. 

b. Diagram Alir Data (Data Flow Diagram) 

Diagram arus data level 0 merupakan penjabaran dari diagram 

konteks. Tetapi pada DAD ini lebih mengarah pada suatu proses 

dan merupakan gabungan proses secara keseluruhan yang 

melibatkan semua kesatuan luar secara lengkap. 

3. Desain Interface 

a. Desain Input 

Desain input dipergunakan untuk menjelaskan tata letak 

dialog layar secara terinci. Sedang yang dimaksud dalam desain ini 

adalah desain tampilan yang nantinya akan digunakan untuk 

menginput data-data dalam sistem komputerisasi pengolahan nilai 

raport secara multiuser SMA Negeri 1 Cepogo. 
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b. Desain Output 

Output adalah produk dari sistem informasi yang dapat 

berupa hasil media kertas, hasil media lunak, dan hasil dari suatu 

proses yang akan digunakan oleh proses lain yang tersimpan pada 

suatu media seperti tape, disk atau lainya. Sedangkan output yang 

dimaksud dalam desain ini adalah output yang berupa tampilan 

dimedia kertas atau layar video. Desain output pada komputerisasi 

sistem pengolahan nilai raport secara multiuser di SMA Negeri 1 

Cepogo meliputi desain laporan-laporan yang diinginkan serta 

menu-menu yang terdapat dalam program aplikasi nantinya. 

c. Desain Database 

Desain database merupakan salah satu komponen yang 

penting dalam penyusunan aplikasi computer. Table-tabel database 

yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi pengolahan nilai raport 

pada SMA Negeri 1 Cepogo. Dalam desai ini terdapat 

1. ERD ( Entity Relation Diagram ) 

Entity relation diagram atau sering disingkat dengan ER 

diagram dibuat dengan tujuan untuk menggambarkan relasi 

antara satu table dengan table yang lainya saling berhubungan, 

sehingga nantinya dapat terlihat batasan-batasan hubungan dari 

semua table yang dibuat. 

 

 



21 
 

 

2. Diagram Arus Data (DAD) 

Diagram pada metodologi pengembangan komputerisasi 

pengolahan nilai raport pada SMA Negeri 1 Cepogo yang 

terstruktur karena dapat menggambarkan arus data didalam 

system yang terstruktur dan jelas. 

d. Desain Teknologi 

Spesifikasi perangkat keras yang penulis gunakan untuk 

membuat komputerisasi sistem pengolahan nilai raport di SMA 

Negeri 1 cepogo adalah sebagai berikut : 

SMA Negeri 1 Cepogo adalah sebagai berikut : 

 Processor intel Pentium IV 2.4 GHz 

 Mainboard tipe INTEL 

 RAM DDR 2 ukuran 1 GB 

 Piranti simpanan harddisk berkapasitas 160 GB 

 Piranti masukan berupa keyboard dan mouse 

 Piranti keluaran berupa monitor Samsung 15” 

 Printer canon IP2770 

Perangkat lunak merupakan salah satu pendukung dalam 

pembuatan pengolahan nilai raport, perangkat lunak merupakan 

sekumpulan perintah untuk menjalankan perangkat keras.  
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Perangkat lunak yang digunakan antara lain : 

 Sistem operasi windows xp 

 Microsoft visual basic 

 Microsoft office acces 

4.  Implementasi Sistem 

Perancangan dan implementasi program yang sudah siap akan 

dilakukan pada tahap ini,dengan kriteria adalah program mudah dalam 

penggunaan dan program dapat mudah dipahami oleh pemakai. 

Perancangan program ini mengacu pada diagram alir data (DAD). 

Pada tahap ini perlu dijelaskan mengenai pemakaian program pada 

calon operator. 

5. Pengujian program dengan blackbox 

Pengertian black box adalah pengujian yang dilakukan hanya 

mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional 

dari perangkat lunak. 

Jadi dianalogikan seperti kita melihat suatu kotak hitam, kita hanya 

bias melihat penampilan luarnya saja, tanpa tau ada apa dibalik 

bungkus hitamnya.sama seperti pengujian black box. 

 


