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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 

tepat dan akurat guna kesempurnaan sistem yang dibuat,maka digunakan 

beberapa metode pengumpulan data diantaranya sebagai berikut: 

3.1.1 Metode Observasi. 

Penulis melakukan survey dan  pengamatan langsung sistem 

monitoring hasil belajar siswa di SMK IT Smart Informatika secara 

terfokus, sehingga penulis akan dapat menyempitkan data atau 

informasi yang diperlukan dan dapat mengetahui kriteria-kriteria 

yang ada untuk terpenuhinya data-data yang nantinya akan 

dibutuhkan. 

3.1.2 Metode Wawancara. 

Penulis bertanya langsung kepada pihak-pihak yang terkait 

khususnya Waka Kurikulum  yaitu Ibu Winda Sririyanti, S.Pd. 

dalam memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan 

monitoring hasil belajar siswa. Metode ini dilakukan dengan lisan. 

Cara ini dilakukan untuk mendapat keterangan-keterangan 

pelengkap guna kelancaran kegiatan penelitian. 

3.1.3 Metode Pustaka. 

Penulis memperoleh dan mengumpulkan data serta informasi 

dari berbagai macam buku-buku, jurnal dan berbagai referensi yang 
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mempunyai keterkaitan dengan metode Analytical Hierarchy Process 

(AHP). 

3.1.4 Metode Literatur 

Penulis mempelajari literatur berhubungan dengan 

pembuatan Skripsi penulis yang berkaitan dengan teori sistem 

monitoring hasil belajar siswa berbasis Web dengan Metode Analytic 

Hierarchy Process (AHP). 

 

3.2.  Metode Pengolahan Data 

Metode yang digunakan dalam pembangunan perangkat lunak adalah 

metode (Process Oriented) berbasis perancangan terstruktur. Alat bantu 

yang digunakan yaitu Entity Relationship Diagram (ERD) untuk relasi data, 

dan Data Flow Diagram (DFD) untuk alur data dalam proses di dalam 

sistem. 

3.3. Metode Analisa dan Perancangan Sistem 

Tahap analisa merupakan tahap dimana dilakukannya perhitungan 

atau pengolahan data dengan metode AHP untuk menentukan prioritas 

utama dari kriteria dan alternatif yang ada dalam permasalahan. Berikut 

akan diterangkan tahap pengolahan data dengan metode AHP yang disertai 

dengan contoh kasus. Metode analis yang dilakukan antara lain adalah 

sebagai berikut: 

1. Analis Masalah 

2. Analis Pemakai 

3. Analis Kebutuhan Input 
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4. Analis Kebutuhan Output 

5. Analis Perangkat Keras 

6. Analis Perangkat Lunak 

 

Penentuan re-grouping kelas berdasarkan hasil belajar siswa di SMK 

IT Smart Informatika yang akan ditentukan oleh beberapa kriteria dan sub 

kriteria siswa serta alternatif yang ditawarkan untuk penentuan re-grouping 

kelas. Kriteria yang digunakan adalah Rata-rata nilai Normatif (K1), rata-

rata nilai adaptif (K2), rata-rata nilai produktif (K3) dan rata-rata nilai 

muatan lokal (K4). Sedangkan sub kriteria dari masing-masing kriteria 

dilambangkan dengan (Sk). Alternatif atau pilihan yang ditawarkan yaitu A 

(A1), B (A2), C (A3), D (A4) dan E (A5). Untuk membantu pengambil 

keputusan untuk re-grouping kelas   berdasarkan tingkat kecenderungan 

kecerdasan masing- masing siswa,  maka dibuatlah susunan hirerki. Tingkat 

pertama adalah tujuan, kedua adalah tingkatan kriteria, ketiga adalah sub 

kriteria, dan keempat alternatif. Adapun susunan hirarki yang dapat dibuat 

dari proses pengambilan keputusan penentuan re-grouping kelas adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Struktur Hirarki Permasalahan 

Setelah penyusunan struktur hirarki selesai, langkah selanjutnya 

adalah penyusunan matriks perbandingan berpasangan kriteria yang telah 

dinormalkan (normalisasi): 

 

Tabel 3.1 Normalisasi Matriks Perbandingan Kriteria 

 K1 K2 K3 K4 K5 

K1 k1b1 k2b1 k3b1 K4b1 K5b1 

K2 k1b2 k2b2 k3b2 K4b2 K5b2 

K3 k1b3 k2b3 k3b3 K4b3 K5b3 

K4 k1b4 k2b4 k3b4 K4b4 K5b4 

K5 k1b5 k2b5 k3b5 K4b5 K5b5 

Jumlah      

 

Keterangan : 

k1b1 = nilai dari setiap elemen yang telah dinormalkan 

Sk 

Tujuan 

K1 K2 K3 

Sk 

Sk 

Sk 

Sk 

Sk 

Sk 

Sk 

Sk 

A1 A3 A2 A4 A5 

K4 

Sk 

Sk 

Sk 
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Cara untuk mencari nilai normalisasi dari setiap elemen pada tabel 

diatas bisa menggunakan cara yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.  

3.4. Penerapan /Implementasi Sistem 

Implementasi sistem adalah tahap penerapan sistem yang akan 

dilakukan jika sistem disetujui termasuk program yang telah dibuat pada 

tahap perancangan sistem agar siap untuk dioperasikan. Implementasi 

Sistem Sistem Monitoring Hasil Belajar Siswa SMK IT Smart Informatika 

Surakarta ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 

basis data yang digunakan adalah MySQL. Aplikasi PHP tersebut dapat 

dijalankan pada berbagai platform sistem operasi dan perangkat keras, serta 

menggunakan aplikasi bantu Macromedia Dreamweaver dan XAMPP.  

3.5. Pengujian  Sistem 

Pengujian sistem merupakan proses menampilkan sistem dengan 

maksud untuk menemukan kesalahan pada sistem,  sebelum sistem tersebut 

diberikan kepada user. Selain itu pengujian ini sangatlah diperlukan untuk 

mengetahui tingkat keakuratan sistem yang dirancang. Pengujian dikatakan 

baik dan berhasil jika memiliki peluang untuk memunculkan dan 

mendapatkan kesalahan yang belum diketahui. Bukan untuk memastikan. 

Pengujian dalam sistem ini ada 2 macam pengujian: 

1. Pengujian Fungsional 

Yaitu pengujian untuk beberapa proses input dan proses output.   

Pengetesan program menggunakan pengujian fungsional di gunakan 

untuk menguji fungsi dari menu yang terdapat di dalam Sistem 

Monitoring Hasil Belajar Siswa SMK IT Smart Informatika. Pada 
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pengujian ini kebenaran aplikasi yang di uji di lihat berdasarkan 

keluaran yang dihasilkan dari data masukan yang di berikan. Seperti 

proses input login maka akan menghasilkan data sesuai dengan 

masukan data saat login, jika tidak sesuai maka akan ada sebuah 

peringatan bahwa data yang dimasukan tidak sesuai. 

2. Pengujian Validitas 

Yaitu mengarahkan pengujian untuk menentukan keakuratan 

sistem dan sebagai uji banding antara sistem terkomputerisasi dengan 

sistem manual atau persepsi secara langsung yang dinilai oleh 

manusia, yaitu apakah sistem terkomputerisasi akan memberikan hasil 

aktual yang sesuai dengan hasil yang dibutuhkan. 

 

3.6. Alat Dan Bahan Penelitian  

3.6.1. Alat Penelitian 

1. Sistem komputer dengan spesifikasi minimum, sebagai berikut.  

a. Processor Pentium III 700Mhz atau lebih  

b. Memory 256 Mb 

c. VGA Card 32 Mb  

d. Harddisk 2 GB  

e. Monitor dengan resolusi 800×600 pixel   

f. Mouse dan Keyboard 

2. Sistem operasi Microsoft Windows XP Professional atau sistem 

operasi Microsoft Windows versi yang lebih tinggi dan 

mendukung aplikasi XAMPP . 
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3. Perangkat lunak untuk perancangan sistem, diantaranya sebagai 

berikut.  

a. XAMPP 1.6.6a (PhpMyadmin, Apache, Mysql)  

b. Text editor (Macromedia Dreamweaver 8, Notepad ++)  

c. Web Browser untuk membuka halaman website 

menggunakan Mozilla firefox. 

d. Perangkat keras penyimpan data berupa flasdisk. 

3.6.2. Bahan Penelitian 

Data lengkap siswa dan data nilai siswa yang berupa raport    

(rata-rata nilai normatif, rata-rata nilai adaptif, rata-rata nilai 

produktif  dan rata-rata nilai Muatan Lokal). 

 

 

 

 

 


