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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 METODE PENELITIAN 

Pengumpulan data merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi di 

dalam melakukan penelitian. Dalam usaha untuk mendapatkan data yang 

valid dan sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis menggunakan 

beberapa metode pengumpulan data yang meliputi: 

1. Metode Observasi 

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang cukup efektif 

untuk mempelajari suatu sistem. Metode observasi adalah pengamatan 

langsung terhadap suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Melalui 

observasi ini, penulis mendapatkan data yang diperlukan dalam 

penyusunan Laporan Skripsi. Data tersebut adalah Data tentang 

pengolahan nilai SMA Kristen1 Surakarta. 

2. Metode Wawancara 

Dalam metode ini, cara pengumpulan data melalui wawancara 

langsung atau tanya jawab dengan kepala sekolah SMA Kristen1 

Surakarta, serta meminjam buku-buku di perpustakaan SMA Kristen1 

Surakarta. 

3. Metode Pustaka 

Data-data yang diperoleh dalam metode ini adalah dari buku-buku 

bacaan yang ada kaitannya dengan penelitian. 
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4. Metode Analisis Data 

Tahap Perencanaan (System Planning) 

Dalam tahap ini penulis akan merancang sistem pengolahan nilai yang 

terdiri dari Data master (Nilai Tugas, Nilai Ulangan Harian, Nilai Mid 

Semester, Nilai UjianAkhir, Mata Pelajaran Perkelas, Rapot 

dan,Pengguna(Guru, Siswa,  dan Bag.Admin).  

5. Tahap Analisa Sistem 

Tahap ini penulis akan membuat desain sistem yang terdiri dari : 

a. Flow Dokumen 

Flow dokumen adalah bagan yang menggambarkan arus 

dokumen serta pengolahan data yang terdapat pada dokumen 

tersebut. Pada flow dokumen penggambaran ditekankan pada 

obyek dokumen dan alirannya. 

b. Diagram Konteks 

Diagram konteks adalah suatu diagram alir yang tingkat tinggi 

yang  menggambarkan  seluruh  jaringan,  masukan dan 

keluaran. Sistem yang dimaksud adalah untuk menggambarkan 

sistem yang sedang berjalan. Mengidentifikasikan awal dan 

akhir data awal dan akhir yang masuk dan keluaran sistem. 

Diagram ini merupakan gambaran umum sistem yang nantinya 

akan kita buat. secara uraian dapat dikatakan bahwa diagram 

konteks itu berisi siapa saja yang memberikan data (inputan) 
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kesistem serta kepada siapa data informasi yang harus 

dihasilkan sistem. 

6. Tahap Desain 

Dalam tahap ini penulis akan membuat desain sistem yang terdiri dari: 

a. Data Flow Diagram 

Data flow diagram adalah suatu diagram yang menggunakan 

notasi- notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem, 

yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami 

sistem secara logika, terstruktur dan jelas. 

DFD merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau 

menjelaskan sistem yang sedang berjalan logis. 

b. Desain Database 

Database merupakan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di simpanan 

luar komputer dan digunakan perangkat lunak tertentu untuk 

memanipulasinya. Database merupakan salah satu komponen 

yang penting di sistem informasi, karena berfungsi sebagai 

basis penyedia informasi bagi para pemakainya. Penerapa 

database dalam sistem informasi disebut dengan database 

system. Sistem basis data ini adalah suatu sistem informasi 

yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan lainnya dan membuatnya tersedia 
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untuk beberapa aplikasi yang bermacam-macam di dalam suatu 

organisasi. 

Tujuan dari desain database adalah untuk menentukan data-

data yang dibutuhkan dalam sistem, sehingga informasi yang 

dihasilkan dapat terpenuhi dengan baik. 

c. Desain Input 

Desain input biasanya berbentuk formulir yang merupakan 

dasar untuk memasukkan suatu data ke sistem. 

d. Desain Output 

Desain ouput biasanya berbentuk laporan yang merupakan 

hasil keluaran dari sistem pengolahan nilai 

7. Pengolahan Data dan Pengolahan Nilai 

“Pengolahan adalah sebuah proses mengusahakan atau  mengerjakan 

sesuatu (barang dsb) supaya menjadi lebih  sempurna.”(Tim Penyusun 

Kamus Pusat Pembinaan dan  Pengembangan Bahasa: 1988), 

sedangkan nilai adalah Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nilai 

diartikan sebagai harga, dalam hal ini adalah suatu angka kepandaian. 

Dan adalah Raport adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai 

kepandaian dan prestasi belajar murid di sekolah, yang biasanya 

dipakai sebagai laporan guru kepada orang tua siswa atau wali murid. 

(Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: 

1988). 
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8. Tahap Implementasi Sistem 

Perancangan program dan implementasi program yang sudah siap 

akan dilakukan pada tahap ini, dengan kriteria program dapat 

digunakan dengan mudah dan dipahami oleh user. Perancangan 

program harus mengacu pada alir data yang telah dibuat terlebih 

dahulu. Dan pada tahap ini perlu adanya penjelasan mengenai 

penggunaan sistem kepada user. 

9. Pengujian Sistem 

Metode pengujian yang digunakan adalah pengujian alpha dengan 

metode pengujian Black Box.  Pengujian Black Box adalah pengujian 

aspek fundamental sistem tanpa memperhatikan struktur logika 

internal perangkat lunak. Metode ini di gunakan untuk mengetahui 

apakan perangkat  lunak berfungsi dengan benar. Pengujian Black Box 

merupakan metode perancangan data uji yang didasarkan pada 

spesifikasi perangkat lunak. Data uji di bangkitkan, dieksekusi pada 

perangkat lunak  dan  kemudian keluaran dari perangkat lunak di cek  

apakah  sudah  sesuai  dengan  yang  diharapkan. 

 

 

 

 


