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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

3.1.1 Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari instansi, 

baik melalui pengamatan maupun pencatatan terhadap obyek penelitian, 

meliputi : 

a. Observasi 

Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala 

atau peristiwa yang diselidiki pada obyek penelitian secara langsung dan 

dilakukan SMP 3 Jekulo Kudus 

b. Wawancara 

Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab dengan pihak 

sekolah SMP Negeri 3 Jekulo Kudus dengan menemui guru yang terkait 

yaitu guru BK, guru bagian kesiswaan dan guru TIK yang berhubungan 

dengan permasalahan untuk mendapatkan data yang lebih rinci dan detail. 

3.1.2 Sumber Data Sekunder 

Adapun data yang diambil dari buku-buku, dokumentasi, dan literatur -

literatur, meliputi : 

a. Studi Kepustakaan 

Metode pencarian data dari buku-buku yang berkaitan dengan tema 

permasalahan dari sistem yang sedang dibuat. 

b. Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data dari literatur-literatur dan dokumentasi dari internet dan  

sumber informasi lain yang berhubungan dengan permasalahan antara lain: 

a. Kedisplinan dengan subkriteria pelanggaran dan keterlambatan. 

b. Kreativitas dengan subkriteria lomba class meeting yaitu futsal, 

bola voli, bola pimpong estafet, menyanyi tunggal, daur ulang 

hiasan gantung, lingkar holahob estafet, kebersihan kelas. 

c. Absensi dengan subkriteria sakit, ijin, absen (1 semester). 

d. Nilai dengan subkriteria nilai UTS dan UAS (1 semester). 
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e. Keaktifan dengan subkriteria absensi kegiatan pramuka dan 

prestasi (1 semester). 

 

3.2 Metode Pengembangan sistem Pendukung Keputusan 

Metode pengembangan sistem merupakan suatu kerangka kerja yang 

digunakan untuk menstrukturkan, merencanakan,dan mengendalikan proses 

pengembangan suatu sistem informasi. Banyak ragam kerangka kerja yang telah 

digunakan selama ini,yang masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan 

sendiri-sendiri. 

Berikut adalah tanggapan dalam pengembangan sisitem pendukung keputusan: 

a. Tahap Intelegensi 

Pada tahap intelegensi dalam tugas akhir ini, adapun kriteria-kriteria itu 

meliputi kedisiplinan, kreatifitas, absensi, nilai dan keaktifan, 

b. Tahap perancangan 

Dalam tugas akhir ini, tahap perancangan meliputi menganalisis, 

mengumpulkan data kelas untuk penentuan keputusan kelas terfavorit. 

c. Tahap Choice (pemilihan) 

Pada tahap ini, setelah kriteria-kriteria dalam penentuan kelas terfavorit 

didapatkan maka selanjutnya menentukan pemodelannya yaitu dengan 

menggunakan medote Multifactor Evaluation Process (MFEP). 

d. Tahap Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan implementasi sistem komputerisasi untuk 

pemilihan kelas terfavorit dengan metode Multifactor Evaluation Process 

(MFEP). 
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3.3 Metode Multifactor Evaluation Process (MFEP) 

   Proses perhitungan menggunakan metode MFEP yaitu: 

Menentukan faktor dan bobot faktor dimana total pembobotan harus sama 

dengan 1 (Σ pembobotan = 1), yaitu factor weight. Mengisikan nilai untuk setiap 

faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dari data-data yang 

akan diproses, nilai yang dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan 

merupakan nilai objektif, yaitu sudah pasti yaitu factor evaluation yang nilaianya 

antara 0 -1. Proses perhitungan weight evaluation yang merupakan proses 

perhitungan bobot  antara factor weight dan factor evaluation dengan serta 

penjumlahan seluruh hasil weight evaluations untuk memperoleh total hasil 

evaluasi.  

 

Perhitungan nilai bobot evaluasi: 

Nbe = Nbf x Nef ....................................................................................(1) 

Keterangan : 

Nbe = Nilai Bobot Evaluasi (merupakan nilai bobot evaluasi yang merupakan             

hasil bobot kriteria x nilai kriteria 

Nef = Nilai Evaluasi Faktor (merupakan nilai hasil kriteria yang meliputi 

kedisiplinan, kreativitas, absensi, nilai, keaktifan)  

Nbf = Nilai Bobot Faktor ( merupakan hasil darii bobot kriteria) 

 

Perhitungan total nilai evaluasi 

Tne = Nbe1 + Nbe2 + Nbe3... ........................................................................(2) 

Keterangan : 

Tnb = Total nilai evaluasi (merupakan total hasil evaluasi) 

Nbe = Nilai bobot evaluasi (merupakan nilai bobot evaluasi yang merupakan 

hasil bobot kriteria dikali nilai kriteria) 

 

 

 

 

 


