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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Pada bab ini penulis akan memaparkan metodologi penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi. Tahapan metodologi penelitian yang dilakukan adalah 

studi literatur, analisa kebutuhan,  perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan 

pembuatan laporan akhir.  

Start

Studi Literatur

Perancangan Sistem

Implementasi

Pengujian

Pembuatan Laporan

Finish

Analisa Kebutuhan

 

Gambar 3.1 Diagram Metodologi Penelitian 

3.2 Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur untuk mendukung penyelesaian 

masalah dan tercapainya tujuan penelitian. Sumber studi pustaka yang digunakan 



 

26 
 

berupa buku, jurnal, laporan penelitian, skripsi yang sudah ada, serta hasil pencarian 

di internet. 

Studi literatur mempelajari mengenai dasar teori yang digunakan untuk 

menunjang penulisan serta pengerjaan tugas akhir. Teori-teori pendukung penulisan 

serta pemahaman tentang tugas akhir diperoleh dari buku, jurnal, e-book, penelitian 

dan paper sebelumnya yang berkaitan tentang topik tugas akhir ini. Referensi utama 

yang diperlukan untuk menunjang penulisan ini diantaranya: 

1. Perancangan Sistem Informasi 

2. Dasar Teori Dana BOS 

3. Dasar Teori Desain Database 

4. Dasar Teori Pengujian Blackbox 

3.3 Analisa Kebutuhan 

 Analisa kebutuhan terhadap kebutuhan sistem dilakukan pada tahap ini. 

Untuk analisa kebutuhan terdiri pengumpulan data,  identifikasi masalah dan analisa 

kebutuhan funsional. 

a. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan tujuan mempelajari 

organisasi, proses bisnis yang sedang berjalan, dan kegiatan yang terjadi di 

lingkungan perusahaan. Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis 

menggunakan 2 metode pengumpulan data yaitu wawancara.: 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan tujuan mempelajari 

organisasi, proses bisnis yang sedang berjalan, dan kegiatan yang terjadi di 

lingkungan perusahaan. Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis 

menggunakan 2 metode pengumpulan data yaitu.: 

i. Wawancara 

Metode wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi, metode ini 

dilakukan dengan cara mewawancarai pihak terkait dengan penelitian.  Dalam 

penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap bagian administrasi dengan 

menggunakan metode wawancara secara tidak terstruktur. Artinya, penulis tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara 

spesifik. Penulis disini hanya memuat poin–poin penting masalah yang ingin digali 

dari narasumber. Tujuannya wawancara ini adalah untuk mengetahui informasi terkait 
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dengan sistem informasi danabos. 

Adapun data yang dikumpulkan dari langkah diatas adalah sebagai berikut: 

a. Data anggaran dana BOS. 

b. Data alokasi dana BOS. 

c. Data Alokasi Biaya. 

d. Data Laporan Dana BOS. 

 

ii. Observasi 

Observasi adalah proses keterlibatan penelitian dalam situasi sosial, kemudian 

dia mengungkapkan seluruh apa yang dilihat, dialami dan dirasakan langsung oleh 

peneliti (Mukhtar, 2013). Observasi langsung merupakan indeks-indeks pembelajaran 

yang valid jika jujur dan terbuka dan jika tidak banyak penyimpulan dari 

pengamatnya. Metode ini akan memberikan hasil terbaik jika perilakuperilakunya 

dapat dikenali karakteristiknya dan kemudian para siswa partisipannya dapat diamati 

untuk memastikan apakah perilaku-perilaku mereka sesuai dengan standar (Schunk, 

2012). Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah proses alur system 

pelaporan dana BOS pada SMP Negeri 2 Satui Tanah Bumbu  Kalimantan Selatan 

yang terdiri dari proses: 

1. Proses Manajemen Anggaran 

2. Proses Manajemen Alokasi 

3. Proses Pelaporan 

b. Identifikasi Masalah 

 Pada tahap ini bertujuan untuk mengenali permasalahan yang dialami sesuai 

dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis. 

c. Analisa Kebutuhan Fungsional 

 Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisikan proses-proses 

apa saja yang di berikan oleh sistem. Kebutuhan fungsional berhubungan dengan fitur 

sistem yang ingin dibuat. 

Daftar kebutuhan fungsional sistem akan ditampilkan pada tabel 3.1 di bawah ini: 
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Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional 

Aktor Kebutuhan Fungsional 

ADMIN BOS - Login Admin BOS 

- Manajemen Anggaran 

- Manajemen Alokasi 

- Manajemen Alokasi Biaya 

TATA USAHA - Login Admin BOS 

- Input Anggaran 

- Input Alokasi 

KEPALA 

SEKOLAH 

- Login Admin BOS 

- Laporan Dana BOS 

3.4 Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pengolahan hasil dari analisa kebutuhan menjadi 

sebuah rancangan sistem baru.  Fase ini berfokus pada perancangan model bisnis 

sistem yang baru, struktur data  dan perancangan interface. berikut merupakan 

gambaran umum sistem yang akan di buat: 

Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS SMPN 2 Satui. Dengan 

memanfaatkan fasilitas ini SMPN 2 Satui dapat menyusun RKAS/M dan 

memperbaharuinya untuk setiap tahun ajaran. Selain itu SMPN 2 Satui dapat 

Mencatat setiap transaksi keuangan yang terdiri dari transaksi tunai, bank, dan 

pajak), dan tentunya mencetak laporan penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh 

SMPN 2 Satui.   

Selain dari sumber pendanaan BOS, SMPN 2 Satui dapat memanfaatkan 

aplikasi ini untuk mengelola sumber pendanaan lain, Secara umum diagram alir yang 

dilakukan dalam proses pengelolaan data keuangan SMPN 2 Satui adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 3.2   Alur Pengelolaan Data Transaksi BOS 

Pada Gambar di atas tampak bahwa alur besar sistem dimulai dari proses 

konfigurasi sistem, persyaratan pengajuan BOS, perencanaan, pembukuan, dan 

pelaporan. Setiap bagian tersebut kecuali bagian konfigurasi sistem memuat berbagai 

dokumen output. Khusus untuk proses perencanaan dan juga pencatatan, proses 

diawali dengan melakukan pencatatan ayat-ayat perencanaan dan transaksi, 

kemudian baru dilanjutkan dengan mencetak berbagai variasi output yang tersedia.  

Selanjutnya akan dijelaskan konsep sistem pengelolaan Keuangan sekolah, 

secara khusus menyoroti program BOS. Sistim Pengelolaan Keuangan Sekolah yang 

dipakai dalam Program BOS adalah sistim yang sangat baik. Pengelolaan keuangan 

sekolah harus terintegrasi, multi sumber, transparan, akuntabel dan partisipatif. 

3.5 Implementasi  

Pada tahap ini membahas tentang implementasi dari proses perancangan yang 

telah dilakukan. Pembahasan terdiri dari penjelasan tentang spesifikasi lingkungan 

(spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak) di mana sistem diimplementasikan, 

implementasi program, implementasi antarmuka sistem, dan implementasi uji coba. 
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3.6 Pengujian 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian aplikasi yang telah dibuat. Proses 

pengujian ini akan dilakukan dengan dua tahap, yakni pengujian black-box Pengujian 

ini akan menggunakan teknik pengujian pada fungsi. Teknik pengujian ini akan 

menguji tiap-tiap fungsi dari setiap fitur yang tersedia di dalam sistem informasi 

yang telah dibuat untuk dicek apakah ada bug/error atau tidak. 

 

3.7 Penulisan Laporan Akhir 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitain. Tahap penulisan laporan ini 

berisi tentang hasil penelitian yang dibuat dari awal hingga akhir penelitian. 

 


