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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Pengertian Data 

Materi atau kumpulan fakta yang dipakai untuk keperluan suatu 

analisa,  diskusi, presentasi ilmiah, atau tes statistik.data dibagi menjadi 2 

kelompok, yaitu data primer dan data sekunder.  Sehingga setiap penelitian 

pasti memerlukan data sebagai bahan analisa. 

3.1.1. Data Primer 

Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui 

wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sample dalam 

penelitiannya.data-data ini berkaitan dengan proses pembelajaran yang 

ada di sekolah SMA Negeri Karangpandan. 

3.1.2. 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. 
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      3.2   Metode Perancangan 

 Metode   pengembangan  yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan sistem System Development Life Cycle (SDLC).  

 

    

 

Gambar 3.1 Metode Pengembangan Sistem SDLC 

 Metode SDLC ini merupakan metode dengan proses pengembangan 

dan perancangan sistem melalui beberapa tahapan yaitu mulai dari 

perencanaan sistem hingga pengoperasian dan pemeliharaan. 

 Metode SDLC memiliki beberapa tahapan diantaranya yaitu: 

1. Planning yaitu membuat perencanaan yang berkaitan dengan 

proyek sistem ujian dalam perencanaan sistem basis data atau 

konsep yang cocok dan pantas untuk memberikan informasi 

maupun perancangan design aplikasi yang dalam prosedurnya 

tetap diarahkan pada sistem perencanaan ujian. 
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2 Analysis yaitu Tahapan yang meliputi kegiatan analisis 

permasalahan, analisis kebutuhan sistem dan Secara garis besar 

pada tahap ini merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh 

ke dalam bagian–bagian komponennya dengan maksud untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, hambatan yang 

terjadi dan kebutuhan yang diharapkan. 

3.  Desain yaitu meliputi kegiatan mendesain konsep dan fitur-fitur 

perangkat lunak sistem ujian,disertai dengan desain input-output 

berbasis kebutuhan user dengan konsep desain yang demikian 

diharapkan media tersebut dapat direalisasikan sesuai kebutuhan 

pengguna, terutama bagi guru dan siswa. 

4. Implementation adalah penerapan  sistem atau implementasi sistem 

yang merupakan puncak proses dalam perancangan sistem ujian, 

yaitu mengaplikasikan sistem yang sudah terintegrasi atau 

menerapkan sebuah sistem menjadi bentuk yang nyata.  

5. Maintenance yaitu dengan melakukan pemeliharaan dan 

Pengelolaan sistem agar tetap berjalan dan berfungsi sesuai dengan 

yang diharapkan. 

 

3.3  Peralatan Utama 

Hardware dan software yang digunakan untuk membangun aplikasi 

adalah sebagai berikut Hardware : Komputer / PC dengan spesifikasi 
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standard (Processor Pentium IV 2.0 GHz, RAM 512 MB, Harddisk 80 

GB, Memori grafis 16 MB, Monitor, Keyboard, Mouse, dan 

Printer).Software : (Sistem Operasi Windows XP sp3, Microsoft Office 

2007, AppServ 2.5.10, database server MySQL,Macromedia 

Dreamweaver 8 dan Macromedia Fireworks 8).Aplikasi Browser Mozilla 

Firefox,DBDesigner4. 

3.4  Pengujian Sistem 

Pengujian sistem merupakan proses menampilkan system dengan 

maksud untuk menemukan kesalahan pada system, sebelum system 

tersebut diberikan kepada user. Selain itu pengujian ini sangatlah 

diperlukan untuk mengetahui tingkat keakuratan system yang dirancang. 

Pengujian dikatakan baik dan berhasil jika memiliki peluang untuk 

memunculkan dan mendapatkan kesalahan yang belum diketahui. Bukan 

untuk memastikan tidak ada kesalahan tetapi untuk mencari sebanyak 

mungkin kesalahan yang ada dalam sistem.Pengujian sistem ujian di 

SMA N Karangpandan ini menggunakan pengujian black box.  

 


