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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Untuk memperoleh data yang tepat dan akurat guna kesempurnaan program 

aplikasi yang akan dibuat, maka penulis  menggunakan teknik wawancara dan 

studi kepustakaan. Metode penelitian ini digunakan sebagai pedoman bagi penulis 

dalam melaksanakan penelitian agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif dan penelitian action (tindakan), 

kedua penelitian ini biasanya banyak digunakan pada penelitian yang 

berhubungan dengan bidang teknologi informasi. 

1. Penelitian Deskriptif 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti secara objektif. 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan masalah, kondisi, 

atau fenomena yang sering dialami saat ini. 

Langkah-langkah penelitian deskriptif secara garis besar tidak berbeda 

dengan penelitian-penelitian yang lain. Langkah-langkah tersebut 

sebagai berikut :  

a. Definisikan tujuan secara jelas dan spesifik 

b. Tentukan masalah yang akan diteliti 
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c. Merumuskan dan membuat batasan masalah 

d. Merumuskan dan memilih teknik pengumpulan data 

e. Menentukan dan memilih alat pengumpulan data 

f. Melaksanakan penelitian dan pengumpulan data 

g. Menarik kesimpulan 

h. Menyusun dan mempublikasikan laporan penelitian 

2. Penelitian Action (tindakan) 

“Penelitian tindakan adalah sebuah metode penelitian yang 

didirikan atas asumsi bahwa teori dan praktik dapat secara tertutup 

diintegrasikan dengan pembelajaran dari hasil intervensi yang 

direncanakan setelah diagnosis yang rinci terhadap konteks 

masalahnya.”(Davison, Martinsos & Kock, 2004) 

Menurut Davison, Martinsons 7 Kock (2004) membagi 

Action Research ada 5 tahapan yang merupakan siklus yaitu : 

a. Melakukan diagnosa 

Melakukan isentifikasi masalah-masalah yang ada guna menjadi 

dasar kelompok sehingga terjadi perubahan. Untuk tahap 

pengembangan aplikasi sistem informasi, peneliti 

mengidentifikasi kebutuhan akan aplikasi sistem informasi 

dengan cara observasi untuk melihat prosedur-prosedur yang 

ada kaitannya dengan pengembangan sistem informasi.  
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b. Membuat rencana tindakan 

Dengan meneliti pokok masalah yang ada kemudian dilanjutkan 

dengan menyusun rencana tindakan yang tepat untuk 

menyelesaikan masalah yang ada. Pada tahap ini pengembangan 

sistem informasi memasuki tahap design yaitu tahap penerjemah 

dari keperluan-keperluan yang dianalisis ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dimengerti oleh pemakai. 

c. Melakukan tindakan  

Penelitian mengimplementasikan rencana tindakan dengan 

harapan dapat menyelesaikan masalah. Selanjutnya setelah 

model dibuat berdasarkan prototype lalu dilanjutkan dengan 

melakukan pengujian. Pengujian dilakukan agar mengetahui bug 

atau error pada sistem informasi. 

d. Melakukan evaluasi 

Setelah masa implementasi dianggap cukup kemudian penelitian 

melaksanakan evaluasi dari hasil implementasi, dalam tahap ini 

dilihat bagaimana sistem menjalankan fungsi-fungsinya dengan 

baik. 

e. Pembelajaran 

Tahap ini merupakan bagian akhir siklus yang telah dilalui 

dengan melaksanakan review tahap-pertahap yang telah berakhir 

kemudian penelitian ini dapat berakhir. Seluruh kriteria dalam 

prinsip pembelajaran harus dipelajari, perubahan dalam situasi 



30 
 

organisasi dievaluasi oleh peneliti dan dikomunikasikan kepada 

klien, peneliti dan klien merefleksikan kepada klien, peneliti dan 

klien merefleksikan terhadap hasil proyek, yang nampak akan 

dilaporkan secara lengkap dan hasilnya secara eksplisit 

dipertimbangkan dalam hal implikasinya terhadap penerapan 

Canonical Action Research (CAR).  

 

3.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat guna 

kesempurnaan sistem yang akan dibuat, maka penulis menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data. Teknik-teknik tersebut diantaranya : 

1. Sumber Primer 

 Yaitu sumber bahan laporan yang diperoleh penulis sendiri baik 

secara langsung maupun tidak langsung pada suatu instansi. 

a. Metode Observasi 

Yaitu terjun langsung ke SMA Negeri 2 Sukoharjo. 

Dengan observasi ini akan diperoleh data yang lengkap dan 

tepat, misalnya bagaimana sistem penjurusan siswa yang saat ini 

berlangsung di SMA Negeri 2 Sukoharjo. 

 Metode Observasi mempunyai kelebihan antara lain : 

1. Peneliti mengetahui secara langsung tentang sistem 

penjurusan siswa yang ada pada SMA Negeri 2 Sukoharjo. 

2. Data yang dikumpulkan diyakini kebenarannya.  
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b. Metode Wawancara ( Interview ) 

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 

wawancara. Usaha untuk mengumpulkan data-data dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan 

penelitian, misalnya : cara penentuan penjurusan siswa, data 

yang diambil, sejarah dan stuktur organisasi sekolah. Cara ini 

untuk mendapatkan keterangan-keterangan pelengkap guna 

kelancaran kegiatan pada bidang yang akan diteliti. 

Metode wawancara memilliki kelebihan, diantaranya : 

- Memungkinkan pewawancara untuk mengembangkan 

pertanyaan yang diajukan. 

- Pewawancara dapat berbicara langsung dengan pegawai 

yang menangani proses berjalannya sistem sehingga lebih 

mudah untuk memahaminya. 

2. Sumber Sekunder 

Yaitu sumber-sumber yang telah mengandung data yang dapat 

digunakan sebagai bahan laporan yaitu : 

a. Teknik Dokumentasi 

 Yaitu cara mengumpulkan data dengan mengamati, membaca, 

meneliti dan memahami benda-benda tertulis atau catatan yang 

ada di SMA Negeri 2 Sukoharjo. 
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b. Teknik Kepustakaan 

 Yaitu dalam memperoleh data penulis juga menggunakan 

literature atau buku-buku yang ada diperpustakaaan yang ada 

hubungannya dengan permasalahan yang ada. 

3. Analisa Data  

Data-data yang diperoleh baik dari studi  lapangan ( hasil 

wawancara / interview ), observassi maupun studi dokumen / studi 

kepustakaan, diteliti dan digambarkan sesuai keadaan yang 

sebenarnya. Data yang diperoleh akan dilakukan pemrosesan dan 

penyusunan data dalam satuan tertentu sebelum dilakukan 

pengeluaran data.  

 

3.3 Analisis Sistem 

Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu 

sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponenya untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, hambatan yang terjadi 

dan kebutuhan yang diharapkan. 

Pada penyeleksian penjurusan siswa dengan metode Simple 

Additive Weighting (SAW) diperlukan kriteria-kriteria dan bobot untuk 

melakukan perhitungan sehingga akan didapatkan alternative terbaik. 

Adapun kriteria yang telah ditentukan yaitu minat siswa, nilai kemampuan 

akademis khusus semester II, bakat siswa, test IQ dan angket minat 

orangtua. 
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3.4 Perancangan Sistem 

Perancangan merupakan tahap merancang analisis yang telah 

dilakukan dalam bentuk desain sistem agar dapat dipahami dalam 

implementasi. Perancangan sistem dilakukan untuk membantu alur program, 

sehingga program yang akan dibuat dapat disusun dengan mudah dan sesuai 

kebutuhan yang diinginkan. Adapun komponen yang mendukung 

perancangan sistem antara lain : 

1. Diagram Konteks 

Diagram konteks merupakan tingkatan tertinggi dalam 

diagram aliran data yang menunjukkan  gambaran sistem secara 

keseluruhan dan hanya bisa memuat satu proses saja. Aliran data 

dalam diagram konteks berupa sebuah masukan menuju ke sistem dan 

sebuah keluaran dari sistem. Aliran data hanya digambarkan jika suatu 

sistem membutuhkan data untuk menghasilkan sebuah respon. Selain 

itu, aliran data dalam diagram konteks digunakan untuk 

menggambarkan transportasi antara sistem dan terminator (entitas 

luar). 

2. Hierarchy Input Process Output (HIPO) 

Hierarchy input process output (HIPO) merupakan alat 

dokumentasi program yang berisikan suatu set diagram yang secara 

grafis menjelaskan fungsi sebuah sistem dari tingkatan umum sampai 

ke tingkatan khusus. Setiap fungsi utama diidentifikasi lalu kemudian 

dibagi menjadi fungsi yang lebih khusus (detail). HIPO dikembangkan 
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oleh IBM. Seperti halnya beberapa peralatan terstruktur lainnya, HIPO 

merupakan alat dokumentasi program yang memiliki tujuan : 

a. HIPO memberikan struktur yang membantu dalam memahami 

fungsi-fungsi dari sistem. 

b. HIPO memberikan gambaran dari input yang akan digunakan 

dan output yang akan dihasilkan oleh fungsi pada tiap tingkatan. 

c. Menguraikan fungsi-fungsi yang akan dikerjakan oleh suatu 

program, bukan menunjukkan pernyataan-pernyataan program 

yang digunakan untuk melaksanakan fungsi tersebut. 

Pada hierarchy input process output, hubungan antar input-proses-

output yang saling tergantung atau yang independen bisa diketahui, 

sehingga pengembangan modul dapat ditentukan apakah berurutan 

atau bisa dikerjakan secara paralel. 

3. Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram adalah suatu alat yang digunakan untuk 

menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baruyang 

akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan 

lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir atau lingkungan fisik 

dimana data tersebut akan disimpan. Data flow diagram (DFD) terdiri 

dari beberapa komponen, diantaranya adalah : 

a. Komponen Terminator / Entitas Luar 

Merupakan simbol yang mewakili entitas luar yang 

berkomunikasi dengan sistem yang telah dikembangkan. 
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b. Komponen Proses 

Merupakan komponen yang menggambarkan bagian dari sistem 

yang mentransformasikan dari input menjadi output. 

c. Komponen Data Store / Penyimpanan 

Merupakan komponen yang berkaitan dengan penyimpanan-

penyimpanan suatu file dalam database. 

d. Komponen Data Flow / Alur Data 

Merupakan komponen yang digunakan untuk menunjukkan arah 

menuju ke dan keluar dari suatu proses. 

Simbol-simbol yang digunakan dalam membuat data flow diagram, 

antara lain sebagai berikut : 

Tabel 3.1.  Simbol-simbol dalam DFD 

Simbol Keterangan 
  

Entitas eksternal berupa orang 
atau unit yang berinteraksi dengan 

sistem 
  

Orang atau unit yang melakukan 
transformasi data 

 
Aliran data 

 
 

Aliran data dari sumber ke tujuan 
 

 
     data store 

 
Tempat penyimpanan data 

 
 

Data flow diagram memiliki aturan yang harus ditetapkan pada saat 

menggambarkan suatu sistem supaya tidak terjadi kekeliruan dan 

 

      
 

 

  Proses 
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mudah dipahami. Adapun aturan yang dipakai dalam membuat data 

flow diagram sebuah sistem adalah sebagai berikut : 

a. Entitas tidak boleh terhubung langsung dengan entitas lainnya. 

b. Data store tidak boleh terhubung langsung dengan data store 

lainnya. 

c. Data store tidak boleh terhubung langsung dengan entitas 

(begitu sebaliknya). 

d. Setiap proses harus memiliki minimal satu data flow yang 

masuk dan satu data flow yang keluar. 

e. Data flow tidak boleh bercabang menjadi dua data flow yang 

berbeda. 

f. Semua objek harus mempunyai nama 

g. Semua aliran data harus diawali dan diakhiri oleh proses dan 

harus memiliki tanda panah. 

4. Desain Database 

Desain database ini ditujukan untuk menampung data yang terkait 

dalam kegiatan evaluasi. Desain yang dipakai adalah Entity Relational 

Diagram (ERD). ERD mengilustrasikan struktur logis dari basis data 

a. Entity Relation Diagram (ERD) 

Entity relationship diagram merupakan salah satu metode 

permodelan data yang digunakan untuk menunjukkan hubungan 

antar data yang terdapat dalam sebuah sistem. Seperti halnya 

yang terdapat dalam data flow diagram, ERD juga memiliki 
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simbol-simbol khusus yang digunakan untuk menggambarkan 

elemen-elemen ERD. Berikut ini simbol-simbol yang digunakan 

dalam membuat ERD : 

Tabel 3.2.  Simbol-simbol dalam ERD  

Simbol Keterangan 
 
 
 

Entitas, adalah suatu objek yang 
dapat diidentifikasikan dalam 

lingkungan pemakai. 
 Atribut, berfungsi 

mendeskripsikan karakter dari 
entitas. 

 Relationship, menunjukkan 
adanya hubungan diantara sejumlah 

entitas yang berbeda. 
 Garis, sebagai penghubung antara 

relasi dengan entitas dengan atribut. 
  

b. Stuktur Tabel  

Struktur tabel berisikan nama-nama field, tipe field, dan 

ukurannya. Dalam menentukan struktur tabel khususnya 

penetapan tipe data dan feature tambahan untuk setiap field kita 

akan sering dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti: 

• Data Angka : Numerik atau Alfanumerik (Teks) 

Field yang isinya berupa angka, tapi tidak menunjukkan 

jumlah.  

• Data Numerik : Bilangan Bulat (integer) atau Bilangan 

Nyata (Real) Integer merupakan pilihan pertama untuk tipe 

data numeric.  

atribut 

entitas 

relations
hip 
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• Data Bilangan Bulat (integer): Byte (1 byte), Small-Integer 

(2 byte) atau Long-Integer (4 byte) 

• Data Bilangan Nyata : Single (4 byte) atau Double (8 byte) 

Tipe data single dapat menumpang hingga 7 dijit pecahan, 

sedangkan Double hingga 15 dijit pecahan.  

• Data Uang : Pemakaian tipe data ini dinyatakan dengan 

pemisahan ribuan/jutaan/milyaran pada pemakaian tanda 

mata uang. 

• Data Teks : Ukuran Tetap (fixed-character) atau Ukuran 

Dinamis (variable-character) 

Data teks yang ukurannya pasti atau pendek, sebaiknya 

menggunakan fixed-character, sedangkan yang berukuran 

panjang menggunakan Variable-character. 

 

3.5 Desain Input Output 

1. Desain input 

Desain input merupakan awal proses informasi. Dokumen dasar 

biasanya berbentuk form yang digunakan untuk menampung data. 

Tujuannya agar data dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai. 

2. Desain output 

Desain output yang dimaksud untuk menentukan kebutuhan output 

dari sistem yang dirancang dari proses pembentukannya. Bentuk 
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output sistem ini adalah data hasil perangkingan dan laporan penilaian 

siswa yang dijuruskan. 

 

3.6 Implementasi (Coding) 

Implementasi merupakan tahap menterjemahkan rancangan ke 

dalam program dalam bentuk kode-kode dengan menggunakan bahasa 

pemrograman yang sudah ditentukan. Tahap ini merupakan proses 

pembuatan sistem pengambilan keputusan dengan melakukan sistem 

coding. 

Pembuatan sistem ini menggunakan database MySQL dan Delphi 7 

sebagai software pembuatan sistem. 

 

3.7 Pengujian (Testing) 

Pada tahap ini, hasil dari perancangan sistem diimplementasikan 

kearah pemrograman pada komputer. Tahap pengujian dilakukan dengan 

testing, trial and error terhadap sistem yang sudah dibuat. Dalam tahap ini 

disertai analisis hasil dari sistem yang dibangun. 


