
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang berupa penyelidikan, 

pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara 

objektif untuk memecahkan suatu masalah. Metode penelitian adalah tahapan-

tahapan yang dilakukan peneliti dari mulai merumuskan masalah sampai dengan 

membuat kesimpulan. Metode ini digunakan sebagai pedoman penelitian dalam 

pelaksanaan penelitian sehingga hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian membutuhkan data yang berasal 

langsung dari sumbernya, adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

berasal dari:. 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Penilitian ini dilakukan di Fakultas Teknik Universitas Sebelas 

Maret Surakarta yang beralamat di Jl. Ir. Sutami No.36A Surakarta 57126 

Telp.0271-647069, tepatnya di Sub Bagian Kemahasiswaan dimana Tim 

Seleksi Beasiswa-BBP PPA Fakultas Teknik berada.  

3.1.2 Jenis Data 

1. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian, 

data tersebut diantaranya: data pendaftaran Beasiswa-BBP PPA, data 

kuota Fakultas, data kuota Program Studi, data akademik mahasiswa, 
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jumlah penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, dan data 

pengajuan Beasiswa-BBP PPA beberapa tahun terakhir. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat dari buku-buku 

maupun referensi yang mendukung penelitian. Dalam penyusunan 

laporan ini data diperoleh dari media pustaka tentang teori-teori 

pengambilan keputusan multi kriteria yang diselesaikan menggunakan 

model scoring yang digunakan dalam pembuatan sistem seleksi 

Beasiswa-BBP PPA di Fakultas Teknik UNS berbasis web 

menggunakan model penghitungan skor. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang memiliki relevansi pada kasus yang 

dibahas maka penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data 

berikut ini: 

1. Metode Wawancara 

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan 

wawancara langsung dengan Tim Seleksi Beasiswa-BBP PPA Fakultas 

Teknik UNS. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dan 

permasalahan terkait proses seleksi Beasiswa-BBP PPA agar nantinya dapat 

dirancang suatu sistem yang dapat membantu mempermudah proses seleksi 

tersebut. 
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2. Metode Observasi 

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan 

pengamatan langsung pada Sub Bagian Kemahasiswaan untuk mengetahui 

prosedur pelaksanaan Program Beasiswa-BBP PPA di Fakultas Teknik UNS. 

Kelebihan metode ini adalah data yang terkumpul memiliki keandalan tinggi. 

3. Metode Pustaka 

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan 

pencarian informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas 

dalam pembuatan sistem seleksi Beasiswa-BBP PPA berbasis web pada 

Fakultas Teknik UNS melalui buku, internet, jurnal, dan penelitian terkait. 

 

3.3 Tahap Analisa Sistem 

Tahap analisa sistem menggunakan metode prototyping dengan langkah-

langkah pembuatan sistem seleksi penerima Beasiswa-BBP PPA berikut ini: 

1. Tahap Identifikasi 

Pada tahap ini penulis melakukan penelusuran dan mengidentifikasi 

masalah. Data yang didapatkan adalah data yang dapat digunakan dalam 

membantu proses seleksi. 

2. Tahap Desain 

Pada tahap ini proses seleksi calon penerima Beasiswa-BBP PPA 

dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Setiap kriteria 

diberikan rating dan bobot sebagai dasar acuan dalam proses seleksi untuk 

menghasilkan alternatif keputusan terbaik. 
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3. Tahap Pemilihan 

Tahap pemilihan merupakan tahap analisis dari sistem seleksi 

penerima Beasiswa-BBP PPA dengan menggunakan Model Penghitungan 

Skor (Scoring) berdasarkan kriteria yang ada. Hasil analisis adalah 

mahasiswa pendaftar Beasiswa-BBP PPA terbaik berdasarkan skor tertinggi. 

4. Tahap Implementasi 

Tahap implementasi adalah tahap penerapan dari ketiga fase yang 

telah dirancang. Pada tahap ini pengguna dapat melakukan proses seleksi 

untuk mendapatkan daftar calon penerima Beasiswa-BBP PPA terbaik, 

sehingga pendistribusian Beasiswa-BBP PPA lebih tepat sasaran. 

 

3.4 Tahap Desain Sistem 

Dalam pembuatan sistem seleksi penerima Beasiswa-BBP PPA penulis 

akan membuat desain sistem yang terdiri dari: 

1. Context Diagram 

Penulis akan membuat sebuah diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan sumber serta tujuan data yang akan diproses atau dengan 

kata lain diagram tersebut digunakan untuk menggambarkan sistem secara 

umum atau global dari keseluruhan sistem yang ada. 

2. Hierarchy Input Process Output (HIPO) 

HIPO adalah sebuah bagan berjenjang yang terdiri dari beberapa 

level yang digunakan untuk memperjelas input yang harus digunakan dan 
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output yang harus dihasilkan dari masing-masing fungsi pada tiap-tiap 

tingkatannya. Tingkatan level HIPO terdiri dari top level, level 0, dan level 1. 

3. Data Flow Diagram (DFD) 

DFD digunakan penulis untuk menggambarkan sistem dari level 

yang paling tinggi kemudian menguraikannya menjadi level yang lebih 

rendah. DFD tidak hanya memperjelas arus data dalam sistem tetapi juga 

memperjelas proses-proses yang terjadi dalam sistem tersebut. 

4. Desain Database 

a. Entity Relationship Diagram 

Diagram ini dibuat dengan tujuan untuk menggambarkan relasi 

antar tabel sehingga menghasilkan rancangan database yang tepat dan 

sistem akan berjalan secara optimal. 

b. Desain Tabel 

Pada sistem seleksi penerima Beasiswa-BBP PPA ini desain 

tabel yang akan dibuat antara lain tabel users untuk menyimpan data 

admin pengguna sistem, tabel jenis_beasiswa untuk menyimpan data 

jenis beasiswa, tabel kriteria_beasiswa untuk menyimpan data kriteria, 

tabel skor_kriteria_beasiswa untuk menyimpan data rating kriteria, tabel 

bobot_kriteria_beasiswa untuk menyimpan data pembobotan kriteria, 

tabel import_sibea untuk untuk menyimpan data import pendaftaran dari 

SIBEA, tabel pendaftaran_beasiswa untuk menyimpan data pendaftaran 

beasiswa, tabel kuota_beasiswa untuk menyimpan data kuota beasiswa, 

dan tabel seleksi_beasiswa menyimpan data seleksi beasiswa. 
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5. Desain Input Output 

Desain input berupa desain halaman berisi formulir sebagai dasar untuk 

memasukkan suatu data ke sistem, antara lain desain input jenis beasiswa, desain 

input kriteria beasiswa, desain input rating kriteria, desain input bobot kriteria, 

desain input untuk import file pendaftaran dari SIBEA, dan desain input untuk 

kuota beasiswa. Sedangkan desain output merupakan hasil keluaran dari sistem 

yang berupa laporan, diantaranya laporan pendaftaran beasiswa, laporan seleksi 

beasiswa, dan laporan usulan beasiswa. 

6. Desain Teknologi 

a. Desain Perangkat Lunak 

Perangkat lunak dibutuhkan untuk mendukung proses 

pembuatan sistem seleksi ini antar lain: 

• Sistem operasi seperti Windows 7 dan Windows 8 

• Bahasa pemrograman web seperti HTML dan PHP 

• Pengolah database seperti MySQL 

• Web Server seperti IIS dan Apache 

• Text Editor seperti Notepad++ 

• Web Browser seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox 

b. Desain Perangkat Keras 

Dalam pengembangan sistem seleksi ini dibutuhkan perangkat 

keras komputer terutama digunakan sebagai server karena PHP adalah 

server side script yang membutuhkan web server untuk menjalankannya. 

Spesfifikasi minimum komputer untuk server offline  sebagai berikut: 
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• Prosesor : Intel Dual Core GHz 

• Memory : 1 GB 

• Hardisk : 40 GB 

• VGA : 128 MB share 

• Mouse, keyboard, dan monitor 

 

3.5 Tahap Pengujian dan Implementasi Sistem 

Dalam membangun sistem seleksi penerima Beasiswa-BBP PPA penulis 

akan melakukan pengujian dan implementasi sistem. 

1. Pengujian Sistem 

a. Pengujian Black Box 

Pengujian sistem dilakukan dengan menjalankan sistem dengan 

tujuan untuk menemukan kesalahan pada sistem sebelum sistem tersebut 

siap digunakan oleh pengguna atau user sebenarnya. Pengujian sistem 

menggunakan pengujian black box yaitu dengan memperhatikan hasil 

keluaran sistem apakah telah sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian 

sistem ini hanya dilakukan oleh responden yang bukan merupakan 

pengguna sebenarnya. 

b. Pengujian Validitas 

Pengujian pada algoritma program yang dilakukan untuk 

mengetahui hasil sistem seleksi valid atau tidak. Pengujian dilakukan 

dengan membandingkan hasil perhitungan sistem seleksi dengan 
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perhitungan manual sehingga diketahui tingkat akurasi sistem yang telah 

dibuat 

2. Implementasi Sistem 

Tahap ini dilakukan setelah tahap perancangan program selesai dan 

program siap dijalankan dengan syarat program tersebut dapat digunakan 

dengan mudah dan dipahami oleh pengguna. Perancangan program dibuat 

berdasarkan diagram alir data yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap 

implementasi juga menjelaskan mengenai alur penggunaan sistem kepada 

pengguna. 


