
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tahap Penelitian 

 Pada tahap ini akan diuraikan tahapan penelitian yang berkaitan dengan 

Sistem Pendukung Keputusan dan penerapannya dengan menggunakan  metode 

Promethee dan metode SAW. Tujuan dari tahapan tersebut diharapkan dapat 

membuat penelitian ini agar mendapatkan hasil dan manfaat penelitian sesuai 

dengan yang diharapkan serta memudahkan dalam melakukan penelitian. Tahapan 

penelitian yang digunakan dalam Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja 

Guru MTsN Pangkalan Kerinci, Riau dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan penelitian
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3.2  Perumusan Masalah 

 Pada tahap ini merupakan tahap dasar yaitu merumuskan permasalahan 

tentang topik penelitian dalam penilaian kinerja guru yang akan dioperasikan 

dengan sistem pendukung keputusan. 

 

3.3 Tahapan Pengumpulan data 

Pada tahap ini dilakukan dengan pengumpulan data-data yang ada di 

perusahaan tersebut. Semua tahap pada proses pengumpulan data-data tersebut 

diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi pustaka. 

1. Wawancara 

 Pengumpulan data dilakukan dengan cara datang langsung ke 

MTsN Pangkalan Kerinci tersebut menanyakan tentang kriteria apa saja 

yang  dijadikan indikator penilaian kinerja guru. Data ini digunakan 

sebagai bahan dalam menentukan kriteria alternatif dan sebagai bahan 

dalam implementasi. 

2. Observasi 

 Kegiatan observasi dengan melakukan pengamatan langsung ke 

objek penelitian untuk lebih mengetahui permasalahan dan kondisi di 

tempat penelitian.  

3. Studi Pustaka 

 Pencarian Studi Pustaka dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui gambaran dalam menyelesaikan permasalahan yang akan 

diteliti, serta mendapatkan dasar-dasar referensi yang kuat dalam 

menerapkan suatu metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

dengan mempelajari buku-buku, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

 

3.4  Analisa Sistem  

Analisa sistem dilakukan dengan membahas tentang proses yang berkaitan 

dengan sistem yang digunakan atau akan digunakan dalam penelitian. Dalam hal 

ini, penulis akan merumuskan pengembangan informasi yang didapat dari 
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wawancara dan studi pustaka. Analisa sistem dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

analisa sistem lama dab analisa sistem baru. 

3.4.1 Analisa Sistem Lama 

Analisa sistem lama adalah segala sesuatu pembahasan tentang proses 

yang berlangsung dalam sistem yang telah digunakan sebelumnya oleh MTsN 

Pangkalan Kerinci. 

3.4.2 Analisa sistem Baru 

Analisa sistem baru dijelaskan dalam bentuk usecase diagram yang berisi 

perencanaan sistem pendukung keputusan yang akan dibangun.  

A. Subsistem Data 

Analisa ini dilakukan terhadap data-data yang diperlukan agar sistem dapat 

berjalan sesuai harapan. 

B. Analsia Subsistem Model 

1. Metode SAW 

- Menentukan alternatif pada setiap kriteria, yaitu Ai. 

- Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan 

keputusan, yaitu Cj. 

- Memberikan nilai rating kecocokan setiap alternatif (Ai) pada setiap 

kriteria (Cj). 

- Menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan (W) setiap 

kriteria. 

- Membuat tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap 

kriteria. 

- Membuat matriks keputusan (X) yang dibentuk dari tabel rating 

kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Nilai X setiap 

alternatif (Ai) pada setiap kriteria (Cj) yang sudah ditentukan, dimana i 

= 1,2,...n dan j = 1,2,...n. 

- Melakukan normalisasi matrik keputusan dengan cara menghitung nilai 

rating kinerja ternormalisasi (Rij) dari alternatif pada kriteria. 
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- Hasil akhir nilai preferensi (Vi) diperoleh dari penjumlahan dari 

perkalian elemen baris matrik ternormalisasi (R) dengan bobot 

preferensi (W) yang bersesuaian elemen kolom matrik (W) . 

- Hasil perhitungan nilai Vi merupakan alternatif guru terpilih yang 

nantinya akan dirangkingkan kembali dengan metode Promethee. 

2. MetodePromethee 

Tahapan metode promethee yaitu : 

- Identifikasi data yang diperlukan, yaitu beberapa alternatif (Ai) yang 

diperoleh dari hasil metode SAW. 

- Menentukan kriteria yang dibutuhkan  

- Menentukan preferensi pada setiap kriteria. 

- Menghitung nilai preferensi antar alternatif. 

- Menghitung arah preferensi dipertimbangkan berdasarkan nilai indeks 

leaving flow, entering flow, dan net flow. 

- Hasil perhitungan diperoleh prioritas tertinggi yang merupakan 

keluaran sebagai guru berprestasi. 

C. Analsia Subsistem Dialog 

Tahap ini dilakukan analisa struktur menu pada system dengan menggunakan 

tools UML (unified modeling language). Ada beberapa analisa terkait yang akan 

dijelaskan, yaitu : 

1. Analisa masukan sistem 

Dalam tahap ini data yang dianalisa adalah data yang dimasukkan 

ke sistem yaitu data guru, data bobot, bidang, kriteria, dll. 

2. Analisa proses sistem 

   Data yang telah dimasukkan kedalam sistem kemudian dilakukan 

proses manipulasi data menggunakan metode promethee dan metode 

SAW, proses pencarian data, serta proses penampilan hasil dari keputusan. 

3. Analisa keluaran sistem 

Analisa pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui hasil output 

pada sistem, yaitu berupa hasil perangkingan penilaian kinerja guru per 

bidang mata pelajaran di MTsN Pangkalan Kerinci. 
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3.5 Pembuatan Aplikasi 

 Setelah melakukan analisa, maka kemudian dilanjutkan dengan 

perancangan sistem berdasarkan analisa permasalahan yang telah dilakukan 

sebelumnya. Perancangan sistem pendukung keputusan merupakan tahapan dalam 

membuat rincian sistem. Dalam hal ini terdapat tiga subsistem yaitu: 

1. Perancangan Subsistem Data 

  Tahapan rancangan dari subsistem data adalah merancang tabel basis data 

yang akan digunakan. Perancangan ini tentang tabel, field data atribut yang 

akan digunakan dalam database system. 

2. Perancangan Subsistem Model 

  Tahapan subsistem model adalah analisa metode yang digunakan pada 

SPK yaitu metode SAW dan Promethee. 

3. Perancangan Subsistem Dialog 

  Tahapan subsistem dialog adalah merancang tampilan antar muka sistem 

(User Interface) dan struktur menu. 

 

3.6 Implementasi Dan Pengujian 

Proses implementasi sistem adalah pembuatan modul yang telah dirancang 

sebelumnya sesuai dengan bahasa pemograman yang digunakan dalam sistem 

yang akan dibangun. Implementasi system akan dilakukan dengan spesifikasi 

berikut: 

Operating System  : Windows 10 

Memory   : 2 Gb 

Bahasa pemrograman : PHP  

Database  : Mysql  

Pengujian merupakan tahapan dimana aplikasi akan dijalankan, tahap ini 

diperlukan untuk mengetahui apakah sistem sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Tahapan pengujian sistem dilakukan menggunakan User Acceptance Test 

(UAT) yang bertujuan untuk menunjukkan fungsi perangkat lunak tentang cara 

beroperasinya, apakah pemasukan data keluaran telah berjalan sebagaimana yang 

diharapkan atau tidak. Kesalahan kinerja 
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3.7 Penyusunan Laporan 

 Adapun tahap terakhir dari tugas akhir ini adalah tahap pembuatan 

laporan. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Melengkapi Laporan Tugas Akhir 

Tahap ini melakukan konsultasi terhadap Pembimbing tugas akhir. 

Hal ini sangat diperlukan karena banyak masukan atau saran dari 

pembimbing yang sebelumnya tidak diketahui oleh penulis, selanjutnya 

menulis laporan sesuai sistematika penulisan proposal. 

2. Mempresentasikan Hasil Tugas Akhir 

Seluruh data yang diperoleh dan telah dianalisa, maka hasil 

akhirnya didokumentasikan dalam bentuk sebuah laporan. 


