
BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang tepat dan akurat yang nantinya berguna 

untuk kesempurnaan system yang akan dibuat, maka penulis menggunakan teknik 

wawancara, studi pustaka dan browsing internet. Dalam penyusunan proyek akhir, 

penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan pokok-pokok 

pembahasan. Data yang dikumpulkan harus memiliki kebenaran yang nantinya 

akan dipertanggungjawabkan. Dalam pengumpulan data harus melakukan 

penelitian, baik secara langsung maupun dari sumber-sumber lain yang ada 

kaitannya dengan Skripsi ini.

Untuk mendukung penelitian, diperlukan adanya data-data serta 

infomasi yang dapat dipercaya. Karena hal ini sangat penting guna mencapai 

tujuan penelitian yang diharapkan. Dengan memperhatikan kualitas data yang 

akan digunakan dalam pengujian, diharapkan dapat memperoleh hipotesa yang 

lebih tepat.Adapun cara yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah 

sebagai berikut:

3.1. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi adalah :

3.1.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung dan diperoleh dari 

sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk tujuan khusus 

(Dr.Winardi, SF, 1989).
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Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau 

pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun 

dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau 

dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan obyek 

penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan 

informasi ataupun data.

Dari pemasalahan di atas penulis melakukan wawancara 

(interview) langsung kepada Kepala Sekolah SMA N Kebakkramat 

yang dalam akhir tahun setiap penerimaan siswa baru kepala sekolah 

belum mendapatkan laporan yang di inginkan. Maka dari itu penulis 

akan membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi kepala 

sekolah laporan yang disajikan antara lain : Informasi grafik dan angka 

mutu peningkatan pendaftaran siswa baru dari tahun ke tahun, 

Informasi grafik dan angka nilai rata-rata siswa baru yang mendaftar 

ke SMA N Kebakkramat, Informasi grafik dan angka siswa baru yang 

mendaftar berdasarkan daerah asal sekolah masing-masing siswa, 

Informasi grafik dan angka status pekerjaan orang tua / wali, siswa 

baru yang mendaftar ke SMA N Kebakkramat, Informasi grafik dan 

angka berdasarkan jenis kelamin siswa baru yang mendaftrar ke SMA 

N Kebakkramat.
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3.1.2 Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan 

dan dilaporkan oleh seorang dari luar peneliti sendiri, walaupun yang 

dikumpulkan itu sesungguhnya data asli (Jogiyanto H.M, 1993).

Data Sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita 

tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder dapat kita peroleh 

dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia, misalnya di 

perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi 

perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintah.

Data sekunder yang didapatkan dari penulisan skripsi ini didapat 

dari instansi SMA N Kebakkramat yaitu dengan melakukan data yang 

telah ada kemudian dikembangkan dalam bentuk laporan grafik dan 

angka yang kemudian di laporkan kepada kepala sekolah yang dari 

tahun ke tahun kepala sekolah selalau mengalami kesulitan daam hal 

penerimaan siswa baru.  

3.2. Metode Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan diatas dilakukan dengan cara :

3.2.1 Metode Wawancara

Pengumpulan data secara wawancara adalah usaha untuk 

mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 

secara lisan untuk mengumpulkan data secara bertatap muka langsung 

dengan yang diwawancarai. Dengan teknik ini peneliti dapat 

memperoleh jawaban dari setiap pertanyaan secara bebas dan terbuka 
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serta tingkat kebenarannya dapat diperoleh dari hasil jawaban yang 

diwawancarai.

Mewancarai Kepala Sekolah dalam pendaftaran siswa baru apa 

saja laporan yang dibutuhkan kepala sekolah dan apa saja masalah yang 

dihadapi kepala sekolah dalam pendaftaran siswa baru. Dan mewancarai 

seorang pendaftar yang datang ke SMA dan guru panitian yang melayani 

pendaftaran yang sering mengalami kewalahan karena banyaknya 

pendaftar yang harus balik dan harus mendaftar besoknya. Dan cara-cara 

apa yang tepat digunakan.

3.2.2 Metode Observasi 

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang cukup 

efisien untuk mempelajari suatu sistem, yaitu pengamatan secara 

langsung terhadap suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan. Kelebihan 

dari teknik ini adalah data yang didapat mempunyai kehandalan yang 

tinggi, karena secara langsung dapat melihat apa yang sedang 

dikerjakan.

3.2.2  Metode Pustaka

Yaitu cara pengumpulan data dengan mengamati, meneliti, dan 

memahami benda-benda yang ada kaitannya dengan penelitian. Studi ini 

dilakukan dengan cara mencari sekaligus mempelajari literature  yang 

ada untuk memperoleh data yang berhubungan dengan program   

aplikasi yang dibuat untuk penunjang.
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3.2.3  Browsing Internet

Pengumpulan data dengan menggunakan media internet seperti 

www.google.com dalam mencari artikel serta web yang mengulas 

tentang pendaftaran online.

3.3  Teknik Pengolahan Data 

Teknik yang  digunakan peneliti untuk mengerjakan aplikasi sistem  

Pendaftaran online untuk memecahkan masalah pada antrian penafataran 

yang panjang dilakukan dengan teknik berikut :

a. Analisa data

Dari data yang terkumpul ditentukan kelompoknya menurut informasi 

yang akan ditampilkan. Kelompok informasi tentang macam-macam 

pendaftaran, permasalahan – permasalahan yang terjadi pada pendaftaran

dan cara mengatasi dan solusinya. Dalam menganalisa data menggunakan 

metode kuantitatif dimana yang diutamakan adalah mutu dari hasil 

pengolahan data dengan menggunakan komputer sebagai perbandingan 

dengan pengolahan data secara manual. Adapun pembuatan program 

menggunakan software-software yang berupa PHP, PHP Myadmin, 

MySQL, Dreamweaver untuk server menggunakan Apache.

Sebagai dasar pembuatan program perlu adanya suatu sistem perancangan 

langkah yang meliputi : desain secara umum, desain output secara umum, 

desain input secara umum, desain database secara umum, desain teknologi 

secara umum dan perancangan sistem secara terperinci dibagi menjadi 
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beberapa bagian, yaitu : desain input, desain output, desain database, dan 

desain teknologi.

b. Pembuatan Informasi Text

Data yang perlu ditampilkan dalam bentuk infomasi diskripsi , akan dibuat 

dalam format text yang disimpan dalam database My Sql   dan Informasi 

teks tersebut akan dibaca dengan menggunakan komponen dari PHP.

c. Pembuatan Informasi Gambar

Data gambar akan diolah dengan menggunakan software photoshop dan 

coreldraw sehingga dapat dipakai sebagai informasi dalam bentuk file 

gambar., data gambar akan disimpan dalam file BMP, file JPG maupun 

GIF yang dibaca dengan komponen Image php.

d.   Basis Pengetahuan

Desain database dilakukan menentukan dulu desain dari Reperentasi 

Pengetahuan yang dibuat, Representasi pengetahuan dibuat dengan model 

tree. Pemilihan Representasi pengetahuan dengan model tree,dikarenakan 

model struktur data ini sama bentuknya dengan representasi pengetahuan 

model jaringan samantik. Dari desain representasi pengetahuan Kemudian 

akan dibuat desain databasenya. Desain Database yang terbentuk 

kemudian dibuat databasenya kedalam My Sql.

d. Teknik Penelusuran ( mesin Inferensi )

Teknik Penelusuran digunakan  penalaran forward chaining dimana 

penelusuran dimulai dengan mencari informasi-informasi untuk bias 

menyimpulkan solusi berdasarkan informasi yang ada dan dalam hal ini 

fakta atau aturan-aturan haruslah bernilai benar adapun tehnik atau metode
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yang lain adalah dengan metoda DFS (Depth First Search) yaitu dengan 

menelusuri semua kemungkinan sampai kedalaman maksimal untuk 

mencapai suatu konklusi atau goal. Dalam teknik penelusuran digunakan 

pada bagian konsultasi.

e. Pengkodean

Aplikasi Sistem Pendaftarn Online akan dibuat dengan menggunakan 

Bahasa PHP, dengan databasenya menggunakan My SQL.
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