
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Bab ini berisikan tentang pengembangan perangkat lunak yang 

mendukung penelitian, metode penelitian dalam pengembangan perangkat lunak, 

alat bantu pengembangan sistem dan teknik-teknik penggumpulan data. 

 

3.1 Model Pengembangan Sistem 

SDLC (System Development Life Cycle) merupakan siklus yang 

menggambarkan perangkat lunak yang dibangun. SDLC juga merupakan pola 

yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak. Dalam rekayasa 

perangkat lunak konsep SDLC mendasari berbagai jenis perangkat lunak, dan ini 

membentuk suatu kerangka kerjada untuk perancangan dan pengendalian 

pembuatan sistem informasi yaitu proses pengembangan perangkat lunak. 

Di penelitian ini peneliti menggunakan model pengembangan sistem yang 

paling mudah dan sering digunakan. Model pengembangan ini bersifat linear dari 

tahap awal pengembangan sistem yaitu tahap perencanaan sampai tahap akhir 

tetapi disini penulis hanya menggunakan tahap analis, tahapan desain dan tahap 

Implementasi dalam pembuatan karya ilmia ini karna model waterfall ini sangat 

cocok dipakai dalam pembuatan sebuah website karna tidak memerlukan biaya 

yang besar dan pembuatannya juga tidak membuhkan waktu yang lama. 

 

3.2 Metode Pengembangan Sistem 

Pengembangan sistem merupakan tindakan mengubah, menggantikan, atau 

menyusun kembali sistem lama menjadi sistem yang baru baik secara sebagian 

maupun keseluruhan untuk memperbaiki sistem yang selama ini berjalan (yang 

telah ada). 

 Di penelitian ini penulis menggunakan metode berorientasi objek (Object-

oriented programming) karena merupakan paradigm pemprograman yang 

berorientasikan kepada objek, diman Semua data dan fungsi di dalam class-class 

atau objek-objek. Setiamep objek dapat memberikan pesan, memproses data, 



mengirim, menyimpan dan memanipulasi data. Beberapa objek berinteraksi 

membrikan informasi satu terhadap lainnya. 

 

3.3 Tools Pengembangan Sistem 

Alat bantu pengembangan sistem adalah perangkat bantu atau kakas 

otomatis dan semi-otomatis yang digunakan untuk mendukung proses dan metode 

di sini penulis menggunakan UML (Unified Modelling Languange). UML adalah 

himpunan stuktur dan teknik-teknik untuk pemodelan desain program berorientasi 

objek (OOP) serta aplikasinya. UML adalah metodelogi untuk mengembangkan 

sistem OOP dan sekelompok perangkat tool untuk mendukung pengembangan 

sistem tersebut. 

UML memiliki diagram – diagram pendukung yang terbagi menjadi 2 

bagian, bagian pertama adalah analisa dan bagian kedua adalah rancangan yang 

dimana masing-masing bagian memiliki diagram masing-masing. Pada bagian 

analisa terdapat Use Case Diagram, Activity Diagram, Entity Relationship 

Diagram dan Package Diagram. Pada bagian rancangan Class Diagram Sequence 

Diagram dan Deployment Diagram. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

proses penelitian, teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjukan suatu kata yang 

abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapa dilihat 

penggunaanya memalui: angket wawancara, pengamatan, ujian(tes). Dokumentasi 

dan lain-lan. Penelitian dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik 

tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti. 

 Data juga dapat dibagi menjadi bermacam-macam klasifikasi. Tergantung 

dari jenis, teknik, kegunaan dan analisisny. Disini penulis menggunakan jenis data 

menurut cara memperolehnya : 

 

 



1. Data Primer 

Date primer adalah data secara langsung diambil dari objek penelitian oleh 

peneliti baik perorangan maupun organisasi. 

 

2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek 

penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh 

pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non 

komersial. 

 

Kedua jenis data tersebut di dapat dengan cara melakukan wawancara, dan 

Survey langsung ke SD Negeri 15. 

  



 


