
16 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

3.1.1 Sejarah Berdirinya 

Objek pada penelitian ini adalah Bimbingan Belajar Sinar Gemilang. 

Bimbingan belajar ini berdiri sejak tahun 1993. Bimbingan belajar Sinar Gemilang 

beralamat di Jl. Sinar Waluyo Raya 456, Semarang. Sinar Gemilang adalah badan 

usaha yang bergerak di bidang jasa bimbingan belajar untuk anak-anak yang duduk di 

bangku sekolah Taman Kanak-Kanak-SMA.  Sinar Gemilang awalnya menyediakan 

bimbingan belajar bagi siswa-siswi SD-SMA. Namun, dengan perkembangan 

teknologi, metode pengajaran, dan perubahan kurikulum pelajaran yang terus 

berkembang, membuat siswa-siswi TK pun banyak yang ingin ikut bimbingan 

belajar. Seiring dengan banyaknya permintaan, Bimbel Sinar Gemilang pun 

menyediakan tutor-tutor khusus untuk siswa-siswi Taman Kanak-Kanak. 

Bimbel Sinar Gemilang memberikan lowongan kerja yang baik bagi para 

mahasiswa baik yang masih kuliah maupun yang sudah lulus. Tutor yang ada 

kebanyakan dari kalangan mahasiswa. Bagi para pengajar yang ingin bergabung, 

dapat langsung mendaftarkan diri di Bimbel Sinar Gemilang. Data pribadi para tutor 

dicatat secara manual dalam sebuah buku. Sedangkan, untuk siswa-siswi yang ingin 

mengikuti bimbingan belajar juga mendaftar langsung dan akan dicatat dalam buku 



17 
 

peserta didik secara manual juga. Proses pembayaran menggunakan kartu bayar 

peserta didik dan dibagikan melalui tutor. Penjadwalan waktu bimbingan belajar dan 

penempatan tutor masih dilakukan secara manual dalam buku penjadwalan dan 

disampaikan secara lisan. 

   

3.1.2 Struktur Organisasi 

  Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap 

bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi 

merupakan cerminan dari kondisi organisasi yang bersangkutan dalam melaksanakan 

tugas-tugas guna mencapai tujuan organisasi. 

 Struktur organisasi Bimbingan belajar Sinar Gemilang adalah sebagai berikut: 
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 Adapun tugas masing-masing yang ada pada struktur organisasi Bimbingan 

Belajar Sinar gemilang adalah sebagai berikut : 

1. Pemilik 

Pemilik meupakan orang yang memiliki wewenang besar dalam Bimbel Sinar 

Gemilang. Tugas dari pemilik antara lain : 

a) Menerima tutor untuk bergabung dalam Bimbel Sinar Gemilang. 

b) Mengatur penjadwalan les atau bimbingan belajar bagi peserta didik. 

c) Mengatur penempatan tutor  untuk masing-masing peserta didik. 

d) Mengotorisasi pengeluaran dan pemasukan kas. 

2. Bagian Pencatatan  

Bagian pencatatan bertugas untuk mengurus data-data yang berkaitan 

dengan kegiatan di Bimbel Sinar Gemilang. Tugas bagian pencatatan, 

antara lain: 

a. Mencatat data tutor 

b. Mencatat data peserta didik 

c. Mencatat penjadwalan 

3. Tutor 

Tutor adalah pengajar bagi peserta didik, yang menjalankan tugas sesuai 

jadwal yang telah diatur oleh pemilik Bimbel Sinar Gemilang. 
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3.1.3 Sistem yang Berjalan Saat Ini 

3.1.3.1 Bagan Alir Proses Penggajian 
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3.1.3.2 Bagan Alir Proses Pendapatan 
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3.2.Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis data dibedakan menjadi dua, yaitu : data kuantitatif dan data kualitatif 

(Marrzuki, 2002). 

a) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dapat dihitung dan 

biasanya berupa angka-angka atau bilangan. Dalam penelitian ini data 

kuantitatif yang digunakan adalah data peserta didik dan data tutor, data 

tarif yang dikenakan pada tiap peserta didik, data gaji tutor setiap bulan, 

data pengeluaran per bulan. 

b) Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur secara langsung, 

bentuknya informasi atau keterangan. Data yang digunakan adalah 

gambaran umum Bimbingan Belajar Sinar Gemilang, prosedur 

pendaftaran baik untuk menjadi tutor maupun peserta didik, dan sistem 

pencatatan data yang masih manual. 

3.2.2 Sumber Data 

  Sumber data dibedakan menjadi dua macam, yaitu data primer dan 

data sekunder (Indrianto dan Supomo, 1999). 

a) Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Data 

primer yang diperoleh adalah adalah struktur organisasi, prosedur untuk 

dapat menjadi tutor atau peserta didik di Bimbingan Belajar Sinar 

Gemilang, data mengenai sistem informasi akuntansi manual yang ada di 

Bimbingan Belajar Sinar Gemilang, serta bagaimana objek menjalankan 

aktivitas operasionalnya. 
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b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau 

melalui media perantara. Data sekunder yang diperoleh adalah catatan 

mengenai data diri para tutor dan data diri para peserta didik, catatan 

penjadwalan kegiatan bimbingan belajar, dan catatan pemasukan dan 

pengeluaran tiap bulan. 

 

3.3.Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. 

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan secara langsung dengan pemilik dan 

tutor Bimbingan Belajar Sinar Gemilang. Dengan wawancara diperoleh informasi 

tentang struktur organisasi, tugas tiap pekerja, dan proses kegiatan yang dilakukan 

selama ini. 

2. Metode Observasi 

Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan 

cara mengamati langsung secara cermat dan sistematik. Observasi dilakukan dengan 

mengamati proses pembelajaran yang berlangsung, proses penjadwalan bagi peserta 

didik yang baru, dan proses pembayaran peserta didik. 

3. Metode Dokumentasi 

Merupakan metode pengumpulan data melalui catatan atau arsi yang terdapat pada 

pihak perusahaan. Pengumpulan data diperoleh dari  kartu pembayaran, buku catatan-

catatan, laporan pemasukan dan pengeluaran kas.  
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3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan Model Driven 

Development (MDD). Pendekatan Model Driven Development (MDD) merupakan 

strategi pengembangan sistem secara cepat. 

Tahap-tahap dalam pendekatan Model Driven Development (MDD) adalah : 

1. Tahap Investigasi Awal 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi pada kegiatan Bimbingan 

Belajar Sinar Gemilang yang belum memakai sistem informasi 

yang terintegrasi. 

2. Tahap Analisis Masalah 

Tahap ini peneliti menentukan dan menganalisis masalah yang 

dihadapi oleh Bimbingan Belajar Sinar Gemilang. Tahap ini 

menganalisis kelemahan sistem manual yang digunakan selama ini  

3. Tahap Analisis Kebutuhan Sistem 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui kebutuhan sistem 

yang akan diterapkan pada Bimbingan Belajar Sinar Gemilang, 

sehingga sistem yang dirancang dapat memenuhi kebutuhan 

Bimbingan Belajar Sinar Gemilang. 

4. Tahap Analisis Desain  

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengubah pernyataan 

persyaratan bisnis dari tahap persyaratan analisa sampai spesifikasi 

desain untuk pengembangan. Dengan kata lain tahap ini ditujukan 

pada bagaimana teknologi akan diterapkan pada sistem baru. 

Dengan menggunakan identifikasi kebutuhan sistem fungsional 

yang ada, kemudian dibuat desain logis dengan tahapan sebagai 

berikut: 

a) Desain Logis Data 
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Tahap desain data dilakukan dengan diagram E-R (Entity 

Relationship Diagram). Langkah-langkah yang dilakukan 

untuk membuat diagram E-R adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan entitas.  

2. Menentukan hubungan antar entitas. 

3. Jika terdapat hubungan many to many gunakan asosiative 

entity. 

4. Menentukan kunci utama, kunci tamu dan atributnya. 

b) Desain Logis Proses 

Desain logis proses adalah suatu model yang menggambarkan 

aliran data dalam suatu sistem (Mulyadi, 2001). Desain login 

proses dilakukan dengan membuat DFD Bimbingan Belajar 

Sinar Gemilang. 

c) Desain Interface 

Desain interface adalah tahapan yang mengatur control sistem 

sehingga dapat dikontrol oleh user dengan baik. Desain 

interface dilakukan dengan menggunakan Microsoft Access. 

Adapun interface output yang nantinya dihasilkan meliputi: 

a. Data peserta didik 

b. Data tutor 

c. Data mata pelajaran 

d. Data transaksi pendapatan 

e. Data transaksi penggajian 

f. Laporan penerimaan kas 

g. Laporan pengeluaran  kas 

h. Laporan laba-rugi 

i. Neraca 
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