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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dipaparkan langkah-langkah yang digunakan untuk

membahas permasalahan yang diambil dalam penelitian. Dibagian ini juga

dijelaskan alat dan metode yang digunakan untuk melakukan perencanaan dan

mendapatkan spesifikasi kebutuhan pengguna, dan dibagian akhir dituliskan

rencana pengerjaan tugas akhir.

3.1. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan

prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga

merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian

merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah

pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk

menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian

dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian

untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan  adalah

waterfall. Ada beberapa tahap yang peneliti lakukan dimulai dari merumuskan

masalah, pengumpulan data-data sampai didapatkannya hasil akhir dalam

penelitian ini. Adapun tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut :
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Gambar 3.1 Metodologi Penelitian
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3.2 Langkah-langkah Metodologi Penelitian

3.2.1 Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan adalah tahap awal yang dilakukan dalam penelitian.

Berikut kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan :

1. Latar Belakang

Melakukan observasi langsung ke tempat penelitian yaitu SMK Dar El

Hikmah Pekanbaru untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada

penyeleksian beasiswa sampai ditentukannya judul penelitian. Judul

yang akan dibahas yaitu Implementasi perangkingan Penerima

Beasiswa Menggunakan Metode Technique for Order Preference by

Similarity to Ideal Solution (TOPSIS).

2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dilakukan untuk menentukan permasalahan yang

akan dibahas atau dikaji didalam penelitian ini. Adapun permasalahan

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana  menganalisis

dan membangun sistem perangkingan beasiswa menggunakan metode

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution

(TOPSIS) di SMK Dar El Hikmah Pekanbaru.

3. Penentuan Batasan Masalah

Penentuan batasan masalah ini bertujuan untuk memberikan batasan-

batasan agar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya

sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

4. Penentuan Tujuan

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas tentang apa saja yang

menjadi sasaran dari penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini yaitu

Untuk memberikan kemudahan bagi pihak sekolah dalam melakukan

penyeleksian penerima beasiswa dengan menggunakan metode

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution

(TOPSIS).
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5. Landasan Teori / Studi Pustaka

Studi pustaka di lakukan untuk mendapatkan teori-teori yang

mendasari dalam pelaksanaan penelitian.

1.2.2 Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini di bagi atas jenis pengumpulan data dan teknik

pengumulan data, sebagai berikut:

1.2.2.1 Jenis Pengumpulan Data

Berkut adalah pembagian jenis pengumpulan data:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber

atau yang menjadi objek penelitian dan mempunyai hubungan erat

dengan permasalahan yang dihadapi meliputi data wawancara, data

observasi, data kuesioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat

penelitian maupun yang diperoleh dari berbagai sumber buku-buku,

jurnal ilmiah dan internet yang berhubungan dengan topik

penelitian.

1.2.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Berikut adakah pembagian teknik pengumpulan data:

1. Observasi

Mengadakan pengamatan langsung ke obyek penelitian yaitu

SMK Dar El Hikmah Pekanbaru. Dalam penelitian ini dilakukan

observasi dengan melihat langsung proses-proses kerja

sebelumnya yang dilakukan oleh bendahara.

2. Wawancara

Peneliti bertatap muka langsung dengan sumber informasi untuk

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Wawancara

dilakukan kepada Bendahara Sekolah.
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3. Studi Literatur

Bertujuan untuk mengetahui metode apa yang akan digunakan

untuk menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, serta

mendapatkan dasar-dasar referensi yang kuat bagi peneliti untuk

mencapai tujuan penelitian sebagai panduan untuk menyusun

tugas akhir.

3.2.3 Tahap Analisis dan Perancangan

1. Analisa

Analisa permasalahan berkaitan dengan mengidentifikasi kebutuhan

dalam suatu penelitian. Analisa dapat di bagi atas beberapa tahapan

antara lain sebagai beriut:

a. Analisa Sistem Lama

Pada tahapan ini di lakukan analisa terhadap sistem lama atau

metode pengerjaan yang sedang berlangsung termasuk untuk

mengetahui kelemahan yang dimiliki oleh sistem lama. Untuk

memperoleh beasiswa yang selama ini dilakukan adalah secara

manual yaitu berdasarkan berapa penghasilan orang tua.

b. Analisa Sistem Baru

Setelah menganalisa sistem lama, maka tahapan dapat di

lanjutkan dengan menganalisa sistem yang baru. Dalam

tahapan ini, akan diidentifikasi cara kerja dari sistem baru yang

akan di bangun menggunakan konsep orientasi objek yang

terdiri dari yaitu use case diagram, activity diagram, sequential

diagram dan class diagram. Kemudian membuat Sistem

Pendukung Keputusan yang proses perhitungan nilai-nilainya

menggunakan metode TOPSIS.

2. Hasil Analisa

Hasil analisa berupa nama-nama penerima beasiswa berdasarkan

perhitungan data siswa-siswi SMK Dar El Hikmah dengan kriterianya

yaitu rata-rata nilai umum dan kejuruan, penghasilan orang tua, dan
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tanggungan orang tua dengan menggunakan metode Technique for

Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS).

3.2.4 Tahap Implementasi dan Pengujian

1. Pada tahap implementasi ini melakukan pengkodean pada program,

adapun tools yang digunakan adalah pemrograman PHP Framework

CodeIgniter dan menggunakan database MySql.

2. Tahap pengujian merupakan tahap dimana aplikasi akan dijalankan.

Tahap ini diperlukan untuk mengetahui apakah sistem sesuai dengan

tujuan yang ingin di capai. Pada pengujian ini dilakukan pengujian

terhadap sistem. Pengujian sistem dilakukan dengan cara

menggunakan Black Box. Pada Black Box pengujian ini berfokus pada

perangkat lunak untuk mendapatkan serangkaian kondisi input yang

seluruhnya menggunakan persyaratan fungsional dalam suatu

program.

1.2.5 Tahap Penulisan Tugas Akhir

Pada tahap ini dilakukan penyusunan Tugas Akhir berdasarkan dokumen-

dokumen yang telah dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai

Implementasi dan Pengujian Sistem.


