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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Model Penelitian 

Pada tahap ini penulis merancang pengembangan sistem menggunakan 

model prototype. Prototype sebuah metode pengembangan software yang 

digunakan pengembang agar dapat saling berinteraksi dengan pengguna selama 

proses pembuatan sistem yang berjalan. Berikut beberapa tahapan model 

prototype: 

1. Tahapan Identifikasi Masalah 

a. Melakukan observasi dan pengamatan di SMA Negeri 1 Namang. 

b. Melakukan wawancara dengan Guru di SMA Negeri 1 Namang. 

c. Mempelajari refrensi dan dokumen yang digunakan. 

2. Tahapan Membangun dan Mengembangkan 

a. Merancang sistem menggunakan metode OOP. 

b. Merancang sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

c. Menggunakan database MySQL. 

3. Tahap Pengujian, Menguji sistem yang telah di Implementasikan dengan 

menggunakan pengujian blackbox testing. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan 

penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil 

tidaknya suatu penelitian, Sehingga dalam Teknik pengumpulan data harus 

cermat. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah: 

1. Data Primer 

a. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh penulis kepada Guru SMA Negeri 1 

Namang dan jawaban di catat atau direkam. 

b. Observasi 
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Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung pada objek kajian yaitu sistem absensi Guru 

SMA Negeri 1 Namang berbasis android. 

2. Data Sekunder 

a. Studi Pustaka 

Studi Pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai 

berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar dalam proses 

penelitian. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan 

mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artiket surat kabar, 

buku maupun karya ilmiah penelitian sebelumnya. 

b. Teknik Analisis Data 

Proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain. 

 

3.3 Alat Bantu Pengembangan Sistem 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat bantu pengembangan 

sistem UML (Unified Modelling Language) yang terdiri dari: 

1. Use Case Diagram 

Use case diagram adalah deskripsi fungsi dari sebuah sistem dari 

prespektif pengguna. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan 

tipikal interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri 

melalui cerita bagaimana sebuah sistem di pakai. 

2. Class Diagram 

Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan 

objek beserta hubungan satu sama lain.  

3. Activity Diagram 

Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan sifat dinamis 

secara alamiah sebuah sistem dalam bentuk model aliran dan control dari 

aktivitas ke aktivitas lainnya. Activity diagram menggambarkan berbagai 

alir aktivitas dalam sistem yanag sedang dirancang, bagaimana masing-
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masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana 

mereka berakhir. 

4. Sequence Diagram 

Interaksi dari objek yang disusun dalam suatu urutan waktu atau kejadian 

tertentu dalam suatu proses, dapat digambarkan dengan sequence diagram. 


