
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian digunakan dalam memperoleh berbagai data untuk

diproses menjadi informasi yang lebih akurat sesuai permasalahan yang akan

diteliti. Metodologi penelitian disajikan dengan mendeskripsikan masalah yang

dilengkapi dengan penyajian diagram alur pelaksanaan penelitian. Untuk

memudahkan dalam memahami tahapan penelitian perhatikan gambar 3.1 dengan

penjelasan tahap pertahap sebagai berikut.

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian
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3.1 Perumusan Masalah

Tahap ini adalah tahap yang paling mendasar dalam penelitian ini yaitu

merumuskan masalah penentuan penerima bantuan program Bidikmisi yang

dioperasikan oleh suatu sistem pendukung keputusan.

3.2 Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data tentang Bidikmisi. Semua

tahap pada proses pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara, observasi, dan

studi pustaka.

A. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini yaitu

wawancara personal. Proses wawancara dilakukan kepada Kasubag

Kemahasiswaan UIN Suska Riau ibu Rosmiati, S.Ag. Wawancara yang

dilakukan tentang prosedur penerimaan mahasiswa program bidikmisi

mulai dari prosedur pengajuan, hingga penentuan bobot kriteria ideal

setiap calon penerima bantuan program bidikmisi.

B. Studi Pustaka (Library Research)

Studi pustaka dilakukan untuk mencari dan menganalisis metode yang

digunakan dalam menyelesaikan pokok permasalahan pada penelitian.

Serta mendapatkan dasar rujukan yang kuat untuk penerapan metode

dalam tugas akhir ini. Cara yang digunakan dalam studi pustaka ini adalah

dengan mempelajari buku-buku terkait, artikel dan jurnal nasional maupun

internasional yang berhubungan dengan topik permasalahan dalam tugas

akhir ini.

3.3 Analisa Sistem

Analisa sistem dalam tugas akhir ini terbagi dua, yaitu analisa sistem lama

dan analisa sistem baru.
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3.3.1 Analisa Sistem Lama

Analisa sistem lama adalah menganalisa sistem yang sedang dan telah

diterapkan di UIN Suska Riau, yaitu penentuan penerima bantuan program

bidikmisi baik itu secara manual maupun yang sudah menggunakan aplikasi

komputer sederhana. Sebelumnya UIN Suska Riau dalam pengelolaan data

mahasiswa calon penerima bantuan program bidikmisi dilakukan secara manual

yaitu pelamar program mendaftar secara manual melalui form yang didownload

dari situs uin-suska.ac.id lalu melengkapi persyaratan yang diminta kemudian

diantar berkasnya ke bagian kemahasiswaan.

Pada tahun 2015 ini berkas data-data mahasiswa pelamar program

bidikmisi sudah melalui sistem iRaise yang dilakukan secara online. Mahasiswa

pelamar melakukan login pada situs iraise.uin-suska.ac.id kemudian memilih

menu bidikmisi lalu mengisi form data yang disediakan untuk mendaftar. Data

yang diisikan oleh mahasiswa sharing file dengan data UKT yang telah diisi

ketika daftar ulang mahasiswa baru. Meski input data sudah dilakukan secara

online namun proses seleksi penerima bidikmisi masih mengguakan cara manual

oleh panitia yang ditunjuk dalam hal ini adalah bagian Kemahasiswaan.

3.3.2 Analisa Sistem Baru

Analisa sistem baru adalah menganalisa sistem yang dibangun dengan

menggunakan metode Fuzzy - Promethee. Adapun analisa sistem baru yang

digunakan meliputi:

1. Analisa Subsistem Manajemen Model

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Model Fuzzy-Promethe

yaitu dengan penambahan metode fuzzy sebagai konversi pembobotan

nilai kriteria bidikmisi. Proses pembobotan kriteria yang dilakukan

dengan konversi fuzzy sehingga didapat hasil derajat keanggotaan dari

setiap nilai kriteria. Selanjutnya, berdasarkan nilai fuzzy yang

diperoleh dapat ditentukan. Nila total yang dihasilkan kemudian

dirangkingkan dan berdasarkan hasil perangkingan yang telah

diperoleh dapat ditentukan tingkat kelayakan penerima bantuan

program bidikmisi.
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2. Analisa Subsistem Manajemen Pengetahuan

Menganalisa basis pengetahuan yang ada pada penilaian penerima

bantuan program Bidikmisi, baik berupa nilai kriteria ideal maupun

seluruh aspek penilaian yang ada.

3. Analisa Subsistem Dialog

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap kebutuhan pengguna (user)

terhadap sistem. Analisa ini berpengaruh terhadap tampilan antar

muka sistem sehingga dalam menganalisa subsistem dialog haruslah

benar-benar sesuai dengan keinginan user dan mudah digunakan.

Tahap analisa terbagi menjadi dua proses penting yaitu Data Flow

Diagram (DFD) dan Entity Relationship Diagram (ERD).

4. Analisa Subsistem Manajemen Data

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap data-data yang diperlukan

agar sistem dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.4 Perancangan Perangkat Lunak

Tahap perancangan sistem pendukung keputusan penentuan penerima

bantuan program Bidikmisi merupakan tahapan dalam membuat rincian sistem

pendukung keputusan dari ketiga subsistem (basis data, model, dan dialog) agar

dimengerti oleh user.

1. Tahapan rancangan dari subsistem data adalah merancang tabel basis

data yang akan digunakan.

2. Tahapan subsistem model adalah merancang flowchart dan

pseudocode sistem dengan menerapkan model Promethe dan Fuzzy-

Promethe.

3. Tahapan subsistem dialog adalah merancang tampilan antar muka

sistem (user interface) dan struktur menu
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3.5 Implementasi dan Pengujian

Implementasi dan pengujian dalam peneliian ini merupakan bagian

lanjutan dari pembangunan sistem pendukung keputusan yang merupakan langkah

nyata dari tahapan sebelumnya hingga kemudian melalui tahap pengujian.

3.5.1 Implementasi

Pada proses implementasi ini merupakan proses pemrograman

berdasarkan modul – modul yang telah dirancang. Implementasi sistem dilakukan

dengan spesifikasi berikut:

Operating Sistem : Windows 8 x 86

Memory : 2 Giga byte

Bahasa pemrograman : Hypertext Preprocessor (PHP)

Database : Mysql

3.5.2 Pengujian Sistem

Pengujian merupakan tahapan dimana aplikasi dijalankan. Tahap

pengujian diperlukan untuk menjadi ukuran bahwa sistem dapat dijalankan sesuai

dengan tujuan. Model atau pengujian yang dilakukan pada sistem adalah

menggunakan model pengujian Black Box, White Box dan UAT.

3.6 Kesimpulan dan Saran

Dalam tahap ini dapat ditentukan kesimpulan terhadap hasil pengujian

yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah implementasi sistem yang telah

dilakukan dapat beroperasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan

serta memberikan saran-saran untuk menyempurnakan dan mengembangkan

penelitian selanjutnya.




