
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan suatu tata cara atau prosedur yang

ilmiah dalam pengumpulan data untuk kemudian diproses menjadi informasi yang

lebih akurat dan sistematis untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Metodologi

penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan melalui

beberapa tahapan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian
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3.1 Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah merupakan tahapan awal dalam penelitian ini

Pada tahap ini peneliti mempelajari tujuan, ruang lingkup dan metodologi

penelitian.

3.2 Perumusan Masalah

Pada tahap ini dirumuskan masalah berdasarkan identifikasi masalah yang

telah dilakukan yaitu dibutuhkannya suatu system pendukung keputusan dengan

menerapkan metode Fuzzy Multi Attribute Decision Making(FMADM)

menggunakan Weighted Product (WP) dalam memberikan rekomendasi pemilihan

anggota PASKIBRAKA Kota Pekanbaru.

3.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan metode yang difungsikan untuk

memperoleh informasi-informasi atau data-data terhadap kasus yang menjadi

permasalahan dalam laporan tugas akhir ini. Hal yang paling perlu dibutuhkan

oleh penulis adalah informasi-informasi mengenai metode yang digunakan dalam

penelitian kasus ini yaitu Fuzzy Multi Attribute Decision Making(FMADM)

menggunakan Weighted Product (WP). Proses pengumpulan data dan informasi

dilakukan dalam beberapa pendekatan, yaitu:

1. Studi pustaka

Studi Pustaka merupakan metode yang dilakukan untuk mengumpulkan

informasi dan data melalui jurnal ilmiah, penelitian sejenis, buku, artikel,

dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data

dan informasi yang diperukan dalam penelitian ini dengan orang-orang

atau narasumber yang memahami topik yang dibahas dalam penelitian.

Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan pihat terkait seperti PPI dan

DISPORA Pekanbaru.
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3.4 Analisa Sistem

Analisa adalah tahapan yang dilakukan setelah pengumpulan data dari

penelitian tugas akhir ini. Dalam analisa sistem tedapat beberapa tahapan dan

beberapa subsistem, diantanya adalah sebagai berikut:

3.4.1 Analisa Sistem Lama

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap sistem lama atau metode

pengerjaan yang sedang berlangsung yang dilakukan tanpa komputasi, termasuk

untuk mengetahui kelemahan yang dimiliki oleh sistem lama.

3.4.2 Analisa Sistem Baru

Setelah melakukan analisa terhadap sistem lama, kemudian dilanjutkan

dengan melakukan analisa terhadap sistem baru yang akan dibangun yaitu dengan

menerapkan metode Fuzzy Multi Attribute Decision Making(FMADM)

menggunakan Weighted Product (WP). Adapun analisa sistem baru yang akan

digunakan meliputi :

1. Subsistem Manajemen Data

Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan analisa terhadap data- data yang

diperlukan untuk kemudian dimodelkan dalam suatu bentuk ERD (Entity

Relationship Diagram). Data yang dianalisa yaitu Data kriteria yang

didapat dari hasil wawancara dengan narasumber.

2. Subsistem Manajemen Model

Pada tahap ini akan dilakukan analisis perhitungan terhadap data-data yang

diperoleh dengan metode Fuzzy Multi Attribute Decision

Making(FMADM) menggunakan Weighted Product (WP) yang diproses

dalam membantu pengambilan keputusan dalam pemilihan calon anggota

PASKIBRAKA.

Langkah-Langkah FMADM Menggunakan WP adalah sebagai berikut :

a. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam

pengambilan keputusan, yaitu Ci.
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b. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap criteria.

c. Menentukan nilai bobot hasil dari setiap nilai kepentingan criteria.

d. Menentukan nilai vektor S dari setiap alternatif, dengan mengalikan

seluruh atribut bagi sebuah alternatif dengan bobot sebagai

pangkat positif untuk atribut manfaat dan bobot berfungsi sebagai

pangkat negatif pada atribut biaya.

e. Menentukan nilai vektor Vi yang akan digunakan untuk perengkingan,

dengan membagi nilai V bagi setiap alternatif.

f. Ditemukan urutan alternatif terbaik yang akan menjadi keputusan.

3. Subsistem Manajemen Dialog

Pada tahap ini akan dianalisa struktur dari sistem yang akan dibangun

menggunakan pemodelan DFD(Data Flow Diagram).

3.5 Perancangan

Perancangan digunakan sebagai metode yang digunakan untuk

menyederhanakan proses analisa dari sistem. Berikut merupakan langkah-

langkahnya :

1. Perancangan Basis Data, merupakan hasil dari analisa data yang

selanjutnya pada bagian ini akan dibuat suatu perancangan tabel secara

utuh dan lengkap dengan berbagai komponennya.

2. Perancangan Subsistem Model, merupakan tahap merancang flowchart

sistem dengan menerapkan model FMADM menggunakan Weighted

Product (WP).

3. Perancangan Subsistem Dialog, merupakan tahap merancang tampilan dari

sitem yang akan dibuat (user interface) sehingga dapat menciptakan

tampilan visual yang baik dan user friendly.

3.6 Implementasi

Merupakan tahap penyusunan perangkat lunak sistem (coding). Untuk

mengimplementasikan aplikasi ini maka dibutuhkan perangkat pendukung,

perangkat tersebut berupa perangkat lunak dan perangkat keras.
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a. Perangkat lunak dan sistem operasi yang akan digunakan dalam pembuatan

dan penerapan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan

database menggunakan My SQL.

b. Perangkat keras yang akan digunakan dalam pembuatan sistem adalah:

1. Processor Intel® Core™ 2 Duo 2.10 GHz

2. Memory 896 MB

3. Harddisk berkapasitas 320 GB

3.7 Pengujian

Tahap pengujian diperlukan untuk menjadi ukuran bahwa sistem dapat

dijalankan sesuai dengan tujuan, yang akan dilakukan dengan cara sebagai

berikut:

a. Pengujian Black box

Pengujian Black box merupakan pengujian yang bertujuan untuk

menunjukkan fungsi perangkat lunak tentang cara beroperasinya, apakah

masukan data dan output telah berjalan sebagaimana yang diharapkan atau

tidak.

b. Pengujian User Acceptance Test

User acceptance test adalah pengujian akhir yang dilakukan oleh calon

pengguna terhadap aplikasi yang akan dipasang atau dipublikasikan

nantinya. Pada proses ini, akan dibuat kuisioner yang didalamnya berisi

pertanyaan seputar tugas akhir ini.

3.8 Kesimpulan dan Saran

Tahapan kesimpulan dan saran adalah langkah terakhir dari pelaksanaan

penelitian tugas akhir ini. Tahapan ini berisi tentang kesimpulan dari hasil

penelitian dan pengujian yang diperoleh serta saran-saran yang dapat dijadikan

penelitian selanjutnya agar terciptanya suatu rancangan sistem pendukung

keputusan yang lebih baik.


