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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Didalam tahapan desain penelitian ini akan dilakukan sebuah 

perencanaan guna pembangunan dari sebuah sistem informasi, sebelum 

dilakukannya proses coding atau penyusunan kode dari sistem informasi 

tersebut. Pada tahap ini akan terpusat pada penyusunan arsitektur dari 

perangkat lunak yang nantinya akan dibuat. Sistem informasi ini bertujuan 

guna mempermudah dalam mencari informasi terkait keberangkatan ibadah 

umroh dan memudahkan dalam mendaftar ibadah umroh, agar nantinya calon 

jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh dapat mencari informasi dan 

mendaftar dengan mudah.  

 Dalam pembangunan sistem informasi ini, nantinya akan diperuntukan 

untuk pengguna android, maka dari itu dalam pembuatannya, nantinya akan 

menggunakan Framework Flutter, dan akan menggunakan bahasa 

pemrograman Dart. Dan untuk penyimpanan datanya, akan menggunakan 

Firebase, Dan ini akan menjadi sistem informasi dan pendaftaran umroh yang 

menggunakan sistem operasi Android. [21] 

3.2 Pengumpulan Data 

Adapun teknik mengumpulkan data yang digunakan peneliti yaitu sebagai 

berikut : 

a. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mencari data yang dibutuhkan dalam 

membuat suatu aplikasi, melakukan penelitian secara langsung ke lapangan 

yang dilakukan oleh peneliti dengan mencatat informasi yang dibutuhkan 

lembaga tersebut untuk memecahkan masalah yang ada. Pada metode ini 

peneliti melakukan pencatatan data atau informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan penelitian.
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b. Studi Pustaka 

Pengumpulan data ini peneliti mengumpulkan data dengan acuan 

dari buku , jurnal terkait, internet yang berhubungan dengan masalah yang 

ada dalam penelitian yang dibuat. 

c. Kuesioner (Angket)  

Metode kuesioner (angket) merupakan  daftar pertanyaan yang 

disusun secara sistematis untuk diisi oleh responden. Dalam metode ini 

peneliti mengkaji karyawan Dania travel Jepara untuk mengetes dan 

mengisi data-data dari sistem yang telah dibuat oleh peneliti. Metode angket 

ini dilakukan setelah perancangan sistem selesai dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah sistem tersebut layak diterapkan di lembaga tersebut.  

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dania Travel sebagai tempat Penelitian yang 

dipilih oleh peneliti. Dania Travel adalah satu dari sekian banyak jasa Tour & 

Travel Umroh yang berada di Kabupaten Jepara. Beralamat di Jl. Wahid 

Hasyim No. 124, Saripan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 

dengan kode pos 59414. Kosumen Dania Travel berasal dari segala wilayah di 

dalam dan luar Kabupaten Jepara.  

Calon jamaah sangat memerlukan informasi mengenai travel umroh 

secara mudah untuk memilih jasa travel mana yang akan dipilih sebelum 

melakukan pendaftaran. Oleh sebab itu peneliti membuat aplikasi travel umroh 

berbasis android pada Dania Travel. Dengan adanya aplikasi ini, calon jamaah 

dapat mengetahui adanya paket umroh, pengumuman terbaru dari pihak jasa 

tour & travel, apa saja syarat-syarat yang harus diberikan untuk dapat 

berangkat umroh, serta dapat melakukan pendaftaran online melalui aplikasi 

ini dan dpata mengetahui jadwal pemberangkatan. Selain itu calon jamaah 

tidak perlu datang ke Dania Travel hanya untuk bertanya karena dapat 

dilakukan melalui aplikasi.  

Alasan peneliti memilih Dania Travel, dikarenakan di Dania Travel 

sendiri belum ada sebuah sistem informasi atau sebuah aplikasi manajemen 

untuk mencari informasi terkait syarat hingga ketentuan pendaftaran, paket 

umroh serta jadwal keberangkatan dan pendaftaran umroh. Karena itulah, 
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dengan adanya aplikasi manajemen ini diharapkan nantinya dapat 

mempermudah calon jamaah khususnya yang ingin melaksanakan ibadah 

umroh dalam mencari informasi terkait harga, jadwal keberangkatan dan 

memudahkan dalam pendaftaran ibadah umroh. 

3.4 Pengolahan Awal Data  

Data yang didapat dari hasil observasi yang sudah dilakukan dengan 

persetujuan pemilik dari Dania Travel. Data diperlukan sebagai acuan dan 

contoh seperti apa saja yang harus ditampilkan untuk bagian informasi, inputan 

apa yang akan ditampilkan pada bagian pendaftaran serta seperti apa bentuk 

dari jadwal pemberangkatan. Setelah itu dibuat desain  aplikasi dimana dalam 

pembuatan aplikasi ini  menggunakan sistem operasi berbasis android dengan 

menggunakan framework Flutter, bahasa pemrograman Dart dan Firebase. 

Texr editornya menggunakan Visual Studio Code. 

3.5 Metode Yang Diusulkan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode prototype 

yang dapat digunakan untuk menghubungkan ketidak pahaman client 

mengenai hal teknis dan memperjelas kriteria kebutuhan yang diinginkan oleh 

client kepada pengembang atau development. Karena biasanya client hanya 

membayangkan kebutuhan yang diinginkan tetapi tidak menyampaikan nya 

secara detail. Metode prototype dimulai dari mengumpulkan kebutuhan client 

terhadap aplikasi yang di pesan, kemudian seorang programer membuat 

prototype agar client nya lebih bisa membayangkan apa yang diinginkan. [22]  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3. 1 Alur Metode Prototype. [23] 
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Adapun yang akan peneliti lakukan perbagian tersebut dijelaskan 

melalui tahapan berikut ini: 

a. Tahap Comunication  

Tahapan ini adalah tahapan komunikasi dengan user terkait yang 

membutuhkan system. Pada hal ini peneliti melakukan wawancara dengan 

pihak Dania Travel. Tahap wawancara dimulai dengan menanyakan 

bagaimana cara menyebarkan informasi mengenai paket umroh maupun 

promosi, cara pendaftaran dan penyampaian jadwal keberangkatan pada 

calon jamaah. 

b. Tahap Quick plan 

Pada tahap ini adalah tahap perencanaan cepat, setelah di komunikasikan 

maka peneliti mencatat kebutuhan apa yang diperlukan dalam 

pengembangan aplikasi diantaranya adalah kebutuhan sistem dan kebutuhan 

dasar pengembang.  

c. Tahap Modelling  

Pada tahapan ini peneliti membahas tentang pemodelan, pada meodelannya 

menggunakan UML serta alat yang berkaitan dengan UML adalah : Usecase 

diagram, activity diagram, dan sequance diagram. Untuk tahapan ini 

peneliti membuat 2 desain, yaitu desain fitur dari aplikasi dan juga desain 

dari tampilan aplikasi itu nantinya. 

1) Desain fitur Aplikasi  

a) Menu Login  

Sebelum masuk menu utama diharuskan login terlebih dulu 

untuk dapat mengakses seluruh fitur yang ada pada aplikasi. 

b) Menu Dashboard 

Fitur ini berisikan menu utama dari aplikasi yang terdiri dari 

beberapa menu. 

c)  Paket Umroh 

Menu ini nantinya menampilkan daftar paket umroh serta 

informasi mengenai paket. 
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d) Informasi 

Menu ini nantinya terdapat informasi paket yang telah dipilih 

oleh user seperi tanggal keberangkatan riwayat pembayaran, dan 

bila suatu saat terjadi perubahan jadwal. 

e) Pesan  

Menu ini nantinya untuk mengirim pesan dari user untuk pihak 

travel, agar memudahkan komunikasi antara user dengan pihak 

travel. 

2) Desain tampilan aplikasi  

Dalam tahap ini dibuatlah desain tampilan dari aplikasi nantinya 

sesuai dengan rancangan. 

a) Tampilan Login 

Halaman login adalah halaman yang berfungsi untuk masuk ke 

sistem dengan memasukkan email serta password. 

 

Gambar 3. 2 Tampilan Login 
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b) Menu Utama 

Berisikan tamplian awal tentang aplikasi dan Menu – menu yang 

ada di Dania Travel. 

 

Gambar 3. 3 Menu Utama 
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c) Pilih Paket 

Pada halaman ini berfungi untuk menampilkan pilihan macam – 

macam paket yang ada di Dania Travel umroh 

 

Gambar 3. 4Paket Umroh 
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d) Mendaftar Paket Umroh 

Pada halaman ini berfungsi untuk user mendaftar paket umroh 

dengan cara mengisi form yang sudah disediakan dengan 

lengkap.  

 

Gambar 3. 5 Mendaftar Paket Umroh 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 
 

  

e) Menu Informasi 

Pada halaman ini terdapat informasi paket yang telah dipilih oleh 

user seperi tanggal keberangkatan riwayat pembayaran, dan bila 

suatu saat terjadi perubahan jadwal dan juga terdapat riwayat 

pembayaran. 

 

Gambar 3. 6 Menu Informasi 
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f) Tambah Paket 

Pada tampilan ini hanya pihak travel atau admin yang bisa 

mengakses, menu ini untuk menambah daftar paket umroh untuk 

dipilih pendaftar nantinya. 

 

Gambar 3. 7 Tambah Paket 
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g) Edit Paket 

Pada halaman ini berguna untuk admin mengubah jadwal atau 

harga umroh bila terjadi perubahan sewaktu –waktu. 

 

Gambar 3. 8Edit Paket Umroh 
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h) Riwayat pembayaran 

Menu ini berguna untuk admin memasukkan riwayat 

pembayaran terhadap user yang telah melakukan pembayaran. 

 

Gambar 3. 9 Riwayat Pembayaran 

d. Construction  

Pada tahapan inilah aplikasi di buat.  

e. Deployment  

Pada tahapan ini hasil dari produk yang sudah jadi akan diuji untuk 

memperoleh perbaikan guna evaluasi selanjutnya. Pengujian aplikasi ini 

menggunakan metode Black box testing, metode ini adalah pengujian yang 

dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa 

fungsional dari perangkat lunak.  
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Hal yang diuji adalah : 

1. Menjalankan fungsi umum aplikasi.   

2. Menjalankan kesesuaian alur kerja apliksi. 

3. Mencari eror yang mungkin asih ada. 

Untuk mengkur validasi pengujian Black Box, peneliti menentukan 

kriteria penelitian sebagai berikut: 

Tabel 3. 1 Tabel  Instrumen Pengujian Black Box 

No Kategori pengujian 
     Jumlah 

butir 

1. Data yang ditampilkan dalam beranda sudah baik 1 

2. Fitur Pendaftaran berfungsi dengan baik 1 

3. 
Data yang ditampilkan pada fitur laporan sudah 

sesuai 
1 

4. Fitur lapor barang hilang dapat tampil dengan baik 1 

5. Fitur promo berfungsi dengan baik 1 

6. Fungsi hapus fitur promo berfungsi dengan baik 1 

7. Fungsi hapus laporan berfungsi dengan baik 1 

8. Fitur bantuan berfungsi dengan baik 1 

9. 

Perubahan status laporan dapat diterima dan 

ditampilkan dengan baik oleh fitur beranda dan 

fitur laporan. 

1 

10.Fungsi button berfungsi dengan baik 1 

Jumlah 10 

3.6 Evaluasi dan Validasi Hasil  

Setelah dilakukan pengujian maka selanjutnya peneliti melakukan 

validasi hasil pengujian. Pada tahapan ini diharapkan responden memberikan 

tanggapan dan masukan terhadap aplikasi yang telah dibuat. Pada penelitian ini 

Input  Output  
Black Box  

Gambar 3. 10 Gambar Black Box Testing [24] 
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peneliti melibatkan 2 penguji yang pertama yaitu pihak ahli sebagai ahli 

penguji aplikasi, dan masyarakat sebagai calon pemakai aplikasi.  

3.6.1 Validasi Ahli  

Tabel 3. 2 Tabel Instrumen Ahli. 

Tabel Indikator 
Jumlah 

Butir 

 
VTR VR TV 

A.  Aspek Tampilan 

1.  
Tampilan sudah sesuai 

kebutuhan  
1 

    

2.  Tampilan Mudah Dipahami  1     

3.  
Kesesuaian gambar dengan 

materi  
1 

    

4.  Kesesuaian komposisi warna  1     

5.  
Kesesuaian jenis huruf dan 

ukuran font  
1 

    

6.  
Teks dalam tampilan terbaca 

dengan baik  
1 

    

7.  

Tata letak antara teks dengan 

gambar sesuai dengan 

kebutuhan   

1 

    

8.  

Logo dan tanda yang 

digunakan dalam aplikasi 

sudah mewakili fungsi.  

1 

    

B.  Aspek Fungsi 

9.  Fungsi berjalan dengan baik 1     

10.  
Fungsi pendaftaran berjalan 

lancar  
1 

    

11.  Fungsi login berjalan lancar  1     
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Tabel Indikator 
Jumlah 

Butir 

 
VTR VR TV 

12.  
Fungsi beranda berjalan 

lancar 
1 

    

13.  
Fungsi unggahan laporan 

berjalan baik  
1 

    

14.  
Fungsi hapus laporan 

berjalan baik  
1 

    

15.  
Fungsi edit laporan berfungsi 

dengan baik  
1 

    

16.  
Fungsi upload produk 

berfungsi dengan baik  
1 

    

17.  
Fungsi penulisan deskripsi 

produk berfungsi dengan baik  
1 

    

C.  Aspek performa 

18.  Kecepatan menampilkan data  1     

19.  Ketepatan mengunggah data  1     

Jumlah 19     

 

3.6.2 Angket Responden Pengguna dan Masyarakat Umum 

Masyarakat umum adalah pengguna aplikasi kedepannya, oleh 

karena itu guna mengetahui bagaimana respon dari masyarakat, peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan terkait aplikasi ini diantaranya : 

Tabel 3. 3 Tabel Instrumen Pengujian Responden Umum 

No Kategori pengujian 
Jumlah 

butir 
SS S TS STS 

1.  

Apakah anda setuju jika aplikasi 

Travel Umroh ini dijadikan 

sebagai aplikasi android?  

1     
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No Kategori pengujian 
Jumlah 

butir 
SS S TS STS 

2.  
Apakah aplikasi ini membantu 

dalam pencarian informasi? 
1 

    

3.  

Apakah aplikasi ini memudahkan 

dalam menerima dan mengetahui 

informasi Travel Umroh? 

1 

    

4.  

Apakah aplikasi ini lebih 

memudahkan pemilik usaha travel 

Umroh dalam memasarkan 

produknya?  

1 

    

5.  
Apakah aplikasi ini mudah 

dipahami 
1 

    

6.  
Apakah tampilan sudahsesuai 

kebutuhan 
1 

    

7.  
Apakah data data yang ditampilkan 

dalam aplikasi ini cukup? 
1 

    

8.  
Apakah anda setuju jika aplikasi 

ini terus dikembangkan? 
1 

    

9.  
Apakah aplikasi ini menarik dan 

tidak membosankan?  
1 

    

10.  

Apakah aplikasi ini dapat 

digunakan dimana saja dan kapan 

saja?  

1 

    

11.  
Apakah aplikasi ini mudah 

digunakan ?  
1 

    

12.  

Apakah penggunaan font, ukuran 

huruf dan warna dalam gambar 

aplikasi terlihat dengan jelas?  

1 

    

Jumlah 12     
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3.6.3 Validasi Data Angket  

Untuk memperoleh data kuantitatif angket yang berupa pernyataan 

dan juga pertanyaan yang difokuskan pada tampilan aplikasi, dan juga fungsi 

aplikasi. Instrumen yang digunakan adalah angket dalam bentuk checklist 

dengan rincian skor sebagai berikut:  

Tabel 3. 4 Tabel Nilai Ahli 

Angket Ahli Nilai 

Validasi Tanpa Revisi (VTR) 3 

Validasi Dengan Revisi (VR) 2 

Tidak Valid (TV) 1 

Tabel 3. 5 Tabel Nilai Angket Responden 

Angket Responden Nilai 

Sangat Setuju (RS) 4 

Setuju (S) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Untuk menentukan pengukuran validasi peneliti menggunakan 

pengukuran skala likert. Adapun langkah-langkah dalam pengukuran skala 

likert adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan kriteria penilaian  

2. Penghitungan jumlah responden  

3. Intepretasi skor perhitungan  

4. Menentukan rumusan indeks (%) 

5. Menghitung hasil responden  

Rumus Skala Likert: 

𝑝 =
𝑓

𝑛
𝑥100% 
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Keterangan : 

P  = Presentase 

F = Frekuensi dari setiap jawaban angket  

n  = jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item.  

100   = Nilai Tetap  

Untuk memperoleh frekuensi (f ) adalah sebagai berikut: 

𝑓 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑥 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 

Untuk memperoleh frekuensi skor kroterium (n) dengan skor paling tinggi 

adalah 5 (apabila semua responden menjawab “SS”) jumlah pertanyaan = 6 

dan jumlah responden = 30 menjadi: 

5𝑥6𝑥30 = 900 

  Setelah data dari angket didapat, peneliti kemudian menghitung hasil 

jawaban dari pertanyaan tersebut, setelah didapatkan nilai presentase dan 

kriterium pada setiap angket, hasil tersebut peneliti simpulkan dan mengambil 

kesimpulan untuk masing-masing pertanyaan para ahli dan responden. [25] 

Tabel 3. 6 Penilaian Kelayakan Berdasarkan Presentase 

No Presentase (%) Kriteria 

1.  76 % - 100 % Sangat Layak  

2.  51 % - 75 % Layak  

3.  26 % - 50 % Cukup Layak  

4.  1 % - 25 % Kurang Layak  

 

 


