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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 instansi

yang menjadi obyek penelitian dalam hal ini adalah STMIK Sinar

Nusantara Surakarta. Data yang diperoleh seperti data semester

mahasiswa, indeks prestasi kumulatif mahasiswa, penghasilan orang

tua mahasiswa, tanggungan orang tua mahasiswa, serta data-data

tambahan yang berkaitan dengan prosses penentuan calon penerima

beasiswa di STMIK Sinar nusantara Surakarta.

3.1.2. Data Sekunder

Data Sekunder: data sekunder berupa data-data yang sudah

tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca,

melihat atau mendengarkan. Dalam penyelesaian laporan ini data

diperoleh dari media pustaka tentang teori-teori sistem aplikasi yang

digunakan dalam pembuatan aplikasi dengan menggunakan bahasa

pemrograman PHP.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang tepat dan akurat guna kesempurnaan

sistem yang telah dibuat, maka digunakan beberapa metode pengumpulan

data.  Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut:
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3.2.1 Metode Observasi

Terjun langsung ke instansi STMIK Sinar Nusantara

Surakarta. Dengan  cara observasi ini diperoleh data yang lengkap dan

tepat. Selain itu, metode observasi mempunyai kelebihan yaitu

peneliti mengetahui sendiri dengan jelas tentang proses penentuan

beasiswa berdasarkan kriteria-kriteria yang ada.

3.2.2 Metode Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, dengan

mengajukan pertanyaan kepada Bagian Adminitrasi di STMIK Sinar

Nusantara Surakarta yang bertugas menentukan dan memutuskan

mahasiswa yang mendapat beasiswa. Metode dilakukan dengan lisan

sehingga dijawab dengan lisan oleh Bagian Adminitrasi. Cara ini

untuk mendapatkan keterangan-keterangan pelengkap guna

kelancaran kegiatan penelitian pada bidang yang diteliti.

3.2.3 Metode Studi Pustaka

Pengumpulan data dan informasi serta pengetahuan yang

didapatkan dari buku cetak maupun elektronik tentang teori yang

bersangkutan dalam pembuatan aplikasi yang dibuat.

Dari metode-metode pengumpulan data yang dilakukan di

STMIK Sinar Nusantara untuk menentukan calon penerima beasiswa

ditemukanlah atribut-atribut yang menjadi pertimbangan untuk

mentukan calon penerima beasiswa seperti  :

a) Data semester mahasiswa.

b) Indeks prestasi kumulatif mahasiswa.
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c) Penghasilan orang tua mahasiswa.

d) Tanggungan orang tua mahasiswa.

3.3 Metode Analisa Dan Perancangan Sistem

Pada proses pembuatan sistem ini, terlebih dahulu merancang alat-

alat yang digunakan dalam membuat Aplikasi Penentuan Calon Penerima

Beasiswa di STMIK Sinar Nusantara Surakarta, dengan terlebih dahulu

melakukan :

3.3.1 Analisa

Suatu permasalahan akan terselesaikan jika suatu kebutuhan

terpenuhi. untuk merancang sebuah sistem komputerisasi yang

bertujuan untuk memudahkan pengguna sistem dengan melakukan

proses pengolahan data dan mengakses informasi yang dapat diambil

dari sistem yang telah dibuat. Perancangan sistem penentuan

penerima beasiswa ini diperlukan pertimbangan dan analisis

kebutuhan sistem agar sistem yang dihasilkan sesuai. Adapun analisa

dari permasalahan tersebut dapat digambarkan dalam struktur

hierarki dibawah.
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Gambar 3.1. Struktur Hirarki Masalah

Keterangan :

Tujuan yang dicapai yaitu menentukan calon penerima beasiswa

sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pihak akademik

berdasarkan data pelatihan yang diberikan.

3.3.2 Perancangan Sistem

3.3.2.1 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, dalam hal ini sistem aplikasi penentuan penerima
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beasiswa. Diagram Alir Data merupakan suatu gambaran sistem

secara logical. Gambaran ini tidak tergantung pada perangkat

keras, perangkat lunak, struktur data/organisasi file.

Keuntungan menggunakan Diagram Alir Data adalah

memudahkan pemakai yang kurang menguasai bidang komputer

untuk sistem yang dikerjakan  atau dikembangkan.

3.3.2.2 Perancangan Input Output

Perancangan input/output digunakan untuk merancang

interface inputan data serta output data berupa laporan dari

Aplikasi Penentuan Penerima Beasiswa di STMIK Sinar

Nusantara Surakarta dengan menggunakan software Macromedia

Dreamweaver MX2004, Notepad ++, dan Adobe Photosop CS3.

Input adalah sebuah masukan data dan perintah yang diolah

oleh sistem dan tersimpan ke dalam database atau memori

komputer yang kemudian menjadi suatu informasi. Output yaitu

data yang dihasilkan dari proses masukan yang diterima oleh

proses keluaran pada sistem dan dapat digunakan atau dicetak.

a. Inputnya adalah sebagai berikut :

1. Input Data Siswa.

2. Input Data Sampel.

b. Outputnya adalah :

1. Laporan Cetak.

2. Pengumuman Beasiswa.
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3.3.2.3 Perancangan Database

Perancangan Database digunakan untuk merancang

penyimpanan data Aplikasi Penentuan Calon Penerima Beasiswa

di STMIK Sinar Nusantara Surakarta sesuai dengan inputan

datanya menggunakan BAD dan DAD menggunakan Database

MySQL .

3.4 Alat dan Bahan Penelitian

1. Alat Penelitian

Hardware dan software yang digunakan untuk membangun

aplikasi adalah sebagai berikut Hardware : Netbook dengan spesifikasi

standard (Processor Intel Atom 1.5 GHz, RAM 1 GB, Harddisk 160 GB),

dan Printer. Software : (Sistem Operasi Windows 7, Microsoft Office

2007, XAMPP 1.7.3, Macromedia Dreamweaver 8, Notepad++. Aplikasi

Browser Mozilla Firefox dan Google Chrome.

2. Bahan Penelitian

Bahan Penelitian berupa daftar kriteria yang menjadi parameter

pihak akademik dalam menentukan calon penerima beasiswa di STMIK

Sinar Nusantara Surakarta serta data mahasiswa penerima beasiswa

sebelumnya yang digunakan sebagai data sampel.

3. 5 Pengujian Penelitian

Untuk menguji aplikasi menggunakan Black Box Testing yaitu

pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji

dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak, dan uji validitas data

sampel yang ada dengan data sampel itu sendiri untuk melakukan
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peninjauan ulang dan pencarian program yang salah atau belum sesuai

dengan sistem, sistem dinyatakan valid apabila hasil uji validitas lebih dari

90%.

Pengujian internal disini dilakukan oleh penulis sendiri yaitu

dengan cara menguji sistem yang telah dibuat dengan cara melakukan

penginputan pada masing-masing menu, sehingga pada setiap menu

tedapat form yang diuji dengan melakukan event simpan, proses, ubah,

dan hapus jika event tersebut berhasil dilakukan maka semua sistem telah

berhasil dan berjalan dengan baik dan siap untuk di uji coba yang

kemudian di implementasikan. Namun jika sistem memilki kendala yaitu

kesalahan sehingga sistem tidak dapat tampil dan berjalan dengan baik

maka perlu dilakukan peninjauan ulang dan pencarian program yang salah

atau belum sesuai dengan program lainya. Untuk itu pengujian dilakukan

dengan menggunakan black box testing, dimana metode ini untuk mencari

kesalahan pada fungsi yang salah satu hilang, kesalahan pada interface,

kesalahan pada struktur data atau akses database, kesalahan performansi

,kesalahan inisialisasi dan tujuan akhir.

3.6 Prosedur Penelitian

a. Analisa terhadap sistem penentuan beasiswa di 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.
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c. Data yang diperoleh berupa kriteria-kriteria beasiswa dan data lain yang

berkaitan  dengan penentuan penerima beasiswa di STMIK Sinar

Nusantara Surakarta.

d. Database yang digunakan adalah database MySql, selanjutnya database

tersebut dikoneksikan dengan program yang dibuat dengan bahasa

pemrograman PHP dan menggunakan k-Nearest Neighbor sebagai

algoritma dalam membuat keputusan pada program yang dibuat.

e. Setelah tahap pembuatan database kemudian membuat beberapa

kelompok tabel berdasar data yang terkumpul, sehingga berakhir pada

rincian Input/Output.

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

dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Algoritma k-

Nearest Neighbor Neighbor sebagai algoritma dalam membuat

keputusan pada program yang dibuat.

g. Setelah program dibuat kemudian program di uji dengan pengujian

Black Box Testing dan uji validitas data sampel yang ada dengan data

sampel itu sendiri untuk melakukan peninjauan ulang dan pencarian

program yang salah atau belum sesuai dengan sistem, sistem dinyatakan

valid apabila hasil uji validitas lebih dari 90% .


