
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metodologi Penelitian 

Tahapan pengembangan sistem mengacu kepada pendekatan air terjun 

(waterfall approach). Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut (Sukamto dan Shalahuddin, 2013 dikutip oleh Yoki Firamansyah dan Udi, 

2018): 

1. Analisis 

Dalam tahap ini penulis mulai menganalisa apa saja kebutuhan dari 

sistem, mulai dari kebutuhan fungsional sistem maupun kebutuhan 

non fungsional dari sistem. 

2. Desain 

Tahap desain merupakan tahapan lanjut dari tahap analisis dimana 

dalam tahap ini disajikan desain-desain dari aplikasi seperti desain 

antar muka, dan desain database yang akan diterapkan kedalam sistem 

penentu penerima BSM yang akan dibuat. 

3. Pengkodean 

Pada tahap ini diterapkan desain database serta desain antar muka 

kedalam bahasa pemograman, dimana bahasa pemograman yang 

dipakai adalah menggunakan bahasa PHP untuk website. 

4. Pengujian 

Tahap uji merupakan tahap akhir dalam metode waterfall dimana 

dalam tahap pengujian ini digunakan teknik pengujian blackbox 

testing dan user acceptance testing.  

3.2 Proses Alur Penelitian 

Berdasarkan alur penelitian yang telah digambarkan diatas, maka dapat 

diuraikan pembahasan masing-masing tahap dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 
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Metodologi Penelitian 
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Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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studi literatur yang telah dipelajari oleh peneliti dan akan 

diimplementasikan pada Data BSM yang terdapat di Sekolah 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kuala Enok. 

2. Studi Pustaka 

Pada tahap ini peneliti memahami studi literatur informasi penelitian 

dari buku maupun jurnal untuk membantu dalam mendukung 

penulisan yang berkaitan dengan topik yang diangkat. 

3. Menentukan Tujuan 

Tahapan selanjutnya adalah penentuan tujuan dari Tugas Akhir ini, 

agar tujuan dalam penulisan lebih terarah. 

4. Menentukan Data yang Diperlukan 

Tahapan selanjutnya adalah menentukan data yang diperlukan agar 

mempermudah penulis dalam melakukan analisis. 

3.2.2 Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis tempuh 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Penelitian dengan menggunakan metode observasi ini dilakukan 

dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan 

diteliti yang bertujuan untuk memperkuat data, mengetahui serta 

mendapatkan informasi secara langsung bagaimana proses penentuan 

calon penerima dana bantuan siswa miskin di MAN 2 Kuala Enok. 

2. Wawancara  

Merupakan teknik pengumpulan data yang langsung dalam bentuk 

tanya jawab dengan pihak Sekolah MAN 2 Kuala Enok bagian 

pengelolaan BSM. 

3. Dokumentasi 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-

dokumen atau arsip-arsip yang ada hubungannya dengan topik 

penelitian yang diteliti. 
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3.2.3 Tahap Analisa dan Perancangan 

Langkah-langkah untuk menganalisa dan merancang sistem sebagai 

berikut: 

1. Analisa Sistem Berjalan 

Tahapan ini berguna untuk ,mengetahui prosedur sistem penentuan 

calon penerima BSM yang berjalan saat ini di MAN 2 Kuala Enok 

2. Identifikasi Masalah Sistem yang Berjalan 

Setelah dilakukan analisa sistem, maka didapatlah maslah yang terjadi 

pada proses penentuan calon penerima BSM, dimana dalam penentuan 

calon penerima BSM tersebut hanya berdasarkan perkiraan dari tim 

verifikasi dan wali kelas tanpa ada nilai variabel yang pasti. 

3. Analisa Sistem Usulan 

Menganalisa permasalahan yang telah dipetakan untuk kemudian 

digunakan sebagai dasar perancangan sistem baru. 

4. Analisa Kebutuhan 

Terdiri dari: 

a. Kebutuhan Fungsional Sistem 

b. Kebutuhan Non-Fungsional Sistem. 

5. Analisa Data Menggunakan Metode MAUT 

Pada tahap ini dilakukan analisa menggunakan metode MAUT untuk 

memudahkan dalam menentukan perangkingan. Pengolahan nilai 

menggunakan metode ini akan menghasilkan hasil akhir dengan 

ranking tertinggi. Adapun langkah-langkah dalam metode MAUT 

adalah sebagai berikut: 

a. Pecah sebuah keputusan kedalam dimensi yang berbeda. 

b. Temukan bobot relatif pada masing-masing dimensi. 

c. Daftar semua alternatif. 

d. Masukkan utility untuk masing-masing alternatif sesuai 

attributnya. 

e. Kalikan utility dengan bobot untuk menentukan nilai masing-

masing alternatif.  
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6. Perancangan Sistem 

Pemodelan perancangan sistem ini menggunakan diagram UML. 

Diagram yang akan digunakan dalam perancangan sistem ada empat 

yaitu use case diagram, activity diagram, class diagram. 

3.2.4 Tahap Implementasi dan Pengujian 

1. Implementasi Sistem 

Pada implementasi sistem dilakukan proes pembuatan database 

menggunakan MySQL, kemudian dilanjutkan pada tahap 

pengkodingan. Bahasa pemograman yang digunakan adalah PHP. 

2. Pengujian Sistem 

Setelah pengkodingan selesai sistem akan ditesting untuk memastikan 

sistem dapat bekerja sesuai tujuan yang diharapkan. Tahap pengujian 

dilakukan menggunakan metode Blackbox Testing. 

3.2.5 Tahap Dokumentasi 

Tahap dokumentasi adalah tahap terakhir dalam penelitian ini yang 

berupa laporan Tugas Akhir dan mempresentasikan hasil penelitian untuk 

mengetahui hasil analisa yang didapat dalam melakukan penelitian. 

Adapun tahap yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Melakukan Bimbingan Dengan Pembimbing Tugas Akhir 

Konsultasi terhadap Pembimbing Tugas Akhir sangat diperlukan dalam 

penulisan laporan, karena banyak masukan atau saran yang diberikan 

pembimbing yang sebelumnya tidak diketahui bagi penulis. 

2. Melakukan Dokumentasi Hasil Penelitian 

Seluruh data yang diperoleh dan dianalisa kemudian didokumentasikan 

dalam bentuk sebuah laporan yang nantinya akan diuji kembali 

dihadapan pembimbing. 


