
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab metodologi penelitian ini menguraikan tahapan-tahapan yang

dilakukan pada proses penelitian agar sesuai dan berjalan dengan baik sehingga

akan mencapai tujuan yang diinginkan. Metodologi yang digunakan dalam

penelitian sesuai dengan judul adalah “Sistem Pendukung Keputusan Menentukan

Penerima Beasiswa Gubernur Riau menggunakan Fuzzy dengan Metode Profile

Matching”. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian digambarkan

sebagai berikut :

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian
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3.1 Perumusan Masalah

Pada tahap ini merupakan tahap dasar yaitu merumuskan permasalahan

tentang topik penelitian dalam menentukan penerima beasiswa Gubernur Riau

yang akan dioperasikan dengan suatu sistem pendukung keputusan.

3.2 Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data tentang topik penelitian.

Semua tahap pada proses pengumpulan data tersebut diperoleh dari wawancara

dan studi pustaka.

a. Wawancara (data primer)

Wawancara dilakukan dengan pihak instansi pemerintahan Provinsi

Riau atau tepatnya pada sub bagian KESRA (Kesejahteraan Rakyat).

Wawancara yang dilakukan terfokus kepada prosedur penentuan penerima

beasiswa Gubernur Riau, khususnya dalam menentukan bobot pada setiap

kriterianya.

b. 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 studi literatur seperti artikel-artikel, dan jurnal-jurnal yang

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3.3 Analisa sistem

3.3.1  Analisa Sistem Lama

Analisa sistem lama adalah menganalisa sistem yang pernah atau

sedang diterapkan di Gubernur Riau, yaitu dalam menentukan penerima

beasiswa dari kriteria-kriteria yang telah ditentukan.
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3.3.2 Analisa sistem baru

Pada Analisa sistem baru ini akan dibangun sistem pendukung

keputusan dengan metode Profile Matching menggunakan Fuzzy untuk

menentukan penerima beasiswa Gubernur Riau. Adapun analisa sistem

baru yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisa Basis Data

Analisa ini dilakukan terhadap data-data yang diperlukan agar

sistem dapat berjalan sesuai harapan yang dimodelkan ke dalam ERD

(Entity Relationship Diagram)

2. Analisa Model

Analisa ini bertujuan untuk menerapkan model Profile Matching

dan Fuzzy kedalam sistem pendukung keputusan. Proses yang dilakukan

yang

a. Pertama, proses pembobotan terhadap kriteria yang dilakukan

dengan fuzzy yang menentukan derajat keanggotaan dari setiap

nilai kriteria yang ada,

b. Selanjutnya, dari nilai fuzzy yang dimiliki pada masing-masing

kriteria tadi dapat dilakukan dengan analisis GAP yang ada

pada Profile Matching dan kemudian diberi bobot berdasarkan

tabel bobot nilai gap.

c. Perhitungan dan Pengelompokan Core (krtiteria atau aspek

yang paling menonjol) dan Secondary Factor (kriteria

pendukung yang kedua).

d. Kemudian Perhitungan Nilai Total Tiap Aspek, yaitu

penjumlahan antara nilai core dan secondary factor

e. Terakhir adalah perangkingan dari nilai yang didapat dari total

nilai tiap aspek yang tertinggi.

Inti dari analisa ini menjelaskan tahapan proses yang terjadi dalam

penentuan alternatif secara optimal.
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3. Analisa Pengetahuan

Menganalisa basis pengetahuan yang ada pada penilaian beasiswa

Gubernur Riau, baik berupa nilai kriteria idealnya maupun seluruh aspek

penilaian yang ada.

3.4 Perancangan Sistem Pendukung Keputusan

Perancangan sistem pendukung keputusan merupakan tahapan dalam

membuat rincian sistem. dalam hal ini terdapat tiga bagian sub sistem, yaitu :

1. Subsistem Data

Tahapan rancangan dari subsistem data adalah merancang tabel basis data

yang akan digunakan.

2. Subsistem Model

Tahapan subsistem model adalah merancang flowchart dan pseudocode

sistem dengan menerapkan model profile matching dan fuzzy.

3. Subsistem User Interface

Tahapan subsistem dialog adalah merancang tampilan antar muka sistem

(user interface) dan struktur menu.

3.5 Implementasi dan Pengujian

3.5.1 Implementasi

Proses implementasi ini merupakan proses pemrograman

berdasarkan pembuatan modul-modul yang telah dirancang. Perangkat

yang digunakan dalam implementasi sistem ini adalah menggunakan PC

atau Laptop, Bahasa pemrograman PHP, dan database Mysql.

3.5.2 Pengujian Sistem

Pada tahap pengujian ini merupakan tahapan dimana sistem akan uji.

Pengujian ini diperlukan untuk mengetahui bahwa sistem dapat dijalankan

sesuai dengan tujuan.
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3.6 Kesimpulan dan Saran

Pada kesimpulan terdapat hasil pengujian yang telah dilakukan untuk

mengetahui apakah tujuan yang diinginkan telah tercapai dalam implementasinya.

Saran-saran yang ada dalam penelitian ini juga dituangkan untuk

menyempurnakan dan mengembangkan penelitian selanjutnya.


