
 

17 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Untuk memperoleh data yang tepat dan akurat guna kesempurnaan sistem yang 

akan dibuat, digunakan beberapa metode pengumpulan data. Metode-metode tersebut 

antara lain : 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data tersebut secara lengkap dan akurat dibutuhkan 

kerjasama dengan pihak - pihak yang terkait, adapun langkah – langkah yang 

dilakukan untuk pengumpulan data adalah : 

a. Studi Kepustakaan 

Metode ini dilakukan dengan caara memperoleh data dari buku – buku, 

literatur, majalah, jurnal tentang hal – hal pokok yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dihadapi dan nantinya dapat mendukung 

kelengkapan informasi yang dibutuhkan. 

b. Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pihak – 

pihak yang terkait yaitu dengan Kader Posyandu. 

c. Observasi 

Pengumpulan data dari pengamatan terhadap suatu proses atau objek 

dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari 

sebuah gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan 

informasi – informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. 

3.2 Metodologi Pengembangan Sistem 

Metodologi pengembangan sistem merupakan suatu kerangka kerja yang 

digunakan untuk menstrukturkan, merencanakan dan mengendalikan proses 

pengembangan suatu sistem informasi. Banyak ragam kerangka kerja yang 

telah dikembangkan selama ini, yang masing – masing memiliki kekuatan dan 

kelemahan sendiri – sendiri. 

Berikut adalah tahapan dalam pengembangan Sistem Pendukung 

Keputusan : 

a. Tahap Intelegensi (Intelligence Phase) 

Pada tahap intelegensi dalam tugas akhir ini, meliputi kriteria – kriteria 

yang meliputi : 
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1. Status Gizi Balita (Dilihat dari KMS) 

2. Penghasilan Orangtua 

3. Jumlah Tanggungan Anak 

4. Biaya Pembayaran Listrik 

b. Tahap Perencanaan (Design Phase) 

Dalam tugas akhir ini, tahap perencanaan meliputi menganalisis data 

balita untuk penentuan penerima bantuan PMT Pemulihan. 

c. Tahap Pilihan (Choice Phase) 

Pada tahap ini, setelah kriteria – kriteria dalam penentuan penerima 

bantuan PMT Pemulihan didapatkan, selanjutnya menentukan 

pemodelannya yaitu dengan menggunakan Metode Simple Additive 

Weighting (SAW). 

d. Tahap Implementasi (Implementation Phase) 

Pada tahap ini dilakukan implementasi pada sistem komputerisasi untuk 

menentukan kelayakan balita menerima bantuan PMT Pemulihan 

menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW). 

3.3 Metode Simple Additive Weighting (SAW) 

Metode Simple Additive Weighting (SAW) membutuhkan proses 

normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan 

ke semua rating alternatif yang ada. 

Rij = 
   

       
 .......... (1) 

Keterangan  : 

Rij : Rating kinerja ternormalisasi dari alternatif (i) pada atribut  

   kriteria (j); 

   Dimana i=1,2,3,...dst dan j=1,2,3...dst. 

R : Rata – rata kinerja ternormalisasi. 

i : Alternatif yaitu data balita. 

j : Kriteria yaitu antara lain : status gizi balita, penghasilan orangtua,   

   jumlah tanggungan anak dan biaya pembayaran listrik. 

Xij : Bobot nilai pada kriteria. 

Max Xij : Bobot nilai terbesar dari kriteria pada tiap – tiap alternatif  

   yang digunakan dalam perhitungan normalisasi. 
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Selanjutnya dilakukan dengan pencarian nilai preferensi (V) untuk 

menentukan proses akhir dalam suatu perhitungan metode Simple Additive 

Weighting (SAW). Berikut rumus untuk mencari nilai preferensi : 

Vi = ∑ Wj Rij .......... (2) 

Keterangan : 

Vi : Nilai preferensi untuk setiap alternatif (i). 

V : Nilai preferensi. 

Wj : Bobot persentase yang diberikan pada tiap kriteria (j). 

W : Bobot persentase. 

Rij : Rating kinerja ternormalisasi dari alternatif (i) pada atribut. 

   Dimana i=1,2,3,...dst dan j=1,2,3,...dst. 

R : Rating kinerja ternormalisasi. 


