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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Desain Penelitian 
Desain penelitian tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Layanan 

Sistem Informasi Administrasi Akademik Menggunakan Codeigniter Di 

Kampung Inggris Jepara ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan 

metode RAD (Rapid Aplication Development). 

Metode Pengembangan RAD adalah sebuah metode metode 

pengembangan aplikasi yang proses mengolahnya sangat pendek sehingga ada 

kemungkinan penelitian dapat selesai dengan cepat dan bisa meminimalkan 

biaya yang ada. Metode RAD merupakan suatu metode pengembangan sistem 

yang menggunakan pendekatan prototyping yang dirancang dengan tujuan 

dapat menghasilkan sistem dengan kualitas tinggi dengan tidak memakan 

waktu yang lama serta dapat menggunakan biaya yang cukup rendah. 

3.2 Pengumpulan Data 
 Adapun teknik mengumpulkan data yang digunakan peneliti yaitu 

sebagai berikut: 

a. Metode Studi Pustaka  

 Metode ini merupakan membaca buku atau jurnal agar dapat 

menemukan masalah yang dihadapi serta dapat mencari referensi 

melalui internet. 

b. Metode Wawancara  

   Pada metode ini dilakukan pengumpulan data dengan cara 

melakukan komunikasi langsung dengan pengajar dan admin yang 

bagian mengelola data pada Kampung Inggris Jepara.
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c. Metode Observasi 

Metode ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke 

Kampung Inggris Jepara agar dapat mencari informasi dan 

mengumpulkan data-data secara langsung.  

d. Metode pengembangan sistem 

    Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga tahap siklus 

pengembangan model RAD (Rapid Aplication Development). 

3.3 Pengolahan Data 
 Semua data yang sudah terkumpul dari Kampung Inggris Jepara 

selanjutnya dibuat desain sistem informasi, dimana bahasa pemrograman yang 

digunakan dalam proses pembuatan aplikasi sistem informasi administrasi 

akademik ini adalah bahasa pemrograman PHP, MySQL dan menggunakan 

Framework Codeigniter. 

3.4 Metode Yang Diusulkan 
 Dalam pembuatan aplikasi sistem informasi administrasi akademik ini , 

metode yang diusulkan adalah metode pengembangan RAD (Rapid 

Application Development). Ada 3 tahap siklus pengembangan model RAD 

dalam penelitian ini, yaitu : 

 

gambar 3. 1 Alur Metode RAD [24] 
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Dalam fase RAD yang melibatkan penganalisis dan penggunaan tahap 

penilaian, perancangan, dan penerapan terdapat tiga fase. Tahap-tahap 

pengembangan aplikasi dari tiap-tiap fase pengembangan aplikasi adalah 

sebagai berikut : 

1. Requirements Planning (Perencanaan Syarat-Syarat) 

Penganalisis dan pengguna bertemu untuk dapat mencatat 

tujuan aplikasi serta sistem agar dapat mengidentifikasi syarat dan 

tujuan informasi yang timbul. Menyelesaikan masalah adalah 

orientasi dalam fase ini. Pada sistem ini fokusnya akan selalu tetap 

di upaya pencapaian tujuan-tujuan dari aplikasi walaupun teknologi 

informasi dan sistem mengarah ke sebagian sistem yang diajukan. 

Adapun informasi dan juga data yang dibutuhkan adalah semua data 

Kampung Inggris yang berasal dari literatur, observasi dan 

wawancara petugas kampung inggris. 

2. RAD Design Workshop (Workshop Desain RAD) 

Tujuan dari fase ini adalah memperbaiki dan merancang 

yang bisa digambarkan sebagai workshop. Dalam fase ini 

pemrogram dan penganalisis bisa membangun dan menunjukkan 

representasi visual desain dan pola kerja terhadap pengguna dimana 

pengguna boleh memberikan komentar secara langsung pada desain 

yang dirasa tidak sesuai, perancangan sistem disini mengacu pada 

kebutuhan pengguna. Hasil dari tahapan ini yaitu rincian software 

yang meliputi organisasi sistem secara umum, struktur data dan yang 

lain. Dalam tahapan ini programmer dan juga petugas kampung 

inggris bekerja sama agar dapat menentukan alur kerja sistem yang 

akan dibuat yang bertujuan agar sistem yang dihasilkan bisa bekerja 

sesuai dengan tujuan supaya sistem yang dihasilkan nantinya dapat 

bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kampung inggris jepara 

dan juga bisa menghasilkan data yang valid. 
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3. Implementation (Implementasi) 

Pada fase ini, penganalisis menjalankan dengan para 

pengguna secara kuat selama workshop dan membuat skema aspek-

aspek perusahaan. Selanjutnya aspek disetujui dan sistem dibangun 

serta disaring. Sistem baru akan diuji coba dan kemudian 

diperkenalkan kepada organisasi. Dalam tahapan terakhir ini dari 

metode RAD ini programmer serta petugas kampung inggris jepara 

melakukan pengujian dari sistem agar dapat mengetahui apakah 

sistem memang sudah benar-benar siap digunakan. 
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3.5 Black Box Testing 
Black Box Testing adalah sebuah pengujian yang dilakukan hanya pada 

kebutuhan fungsional sistemnya atau bisa disebut behavior (perilaku). Yaitu, 

pengujian yang diperoleh dari serangkaian sebuah kondisi input dengan 

keseluruhan yang dapat mengendalikan dari seluruh persyaratan fungsional 

terhadap sebuah program.  

Dan alasan dipilihnya pengujian black box dalam sistem informasi 

administrasi akademik ini adalah agar dapat mendeteksi kesalahan 

fungsionalitas di dalam aplikasi. Pengujian dapat dikatakan berhasil jika pada 

aplikasi dapat melakukan beberapa fungsi berlandaskan spesifikasi yang benar. 

Kebalikannya, pengujian dapat dikatakan gagal ketika mendapati sebuah 

fungsi dari perangkat lunak yang spesifikasinya tidak dapat dijalankan saat 

proses pengujian. [24] 

Table 3 1 Contoh Pengujian Black Box pada menu Login Admin 

No Skenario 

Pengujian 

Hasil yang diharapkan  Kesimpulan 

1 Input Username 

dan Password  

Sistem tidak akan lanjut ke 

menu selanjutnya ketika 

salah satu kolom tidak terisi 

atau salah satu kolom terisi 

tetapi salah, maka akan 

menampilkan “ username 

atau password salah” 

Valid 

2 Klik Login untuk 

masuk ke menu 

selanjutnya 

Sistem sukses, kemudian 

sistem akan masuk ke menu 

selanjutnya setelah login. 

Valid 

3.6 Evaluasi dan Validasi Hasil 
Dalam tahap ini, peneliti menggunakan angket untuk mengumpulkan 

data yang meliputi tampilan, fungsi, penggunaan aplikasi ini untuk Lembaga 
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Kursus Kampung Inggris Jepara beserta ahli. Skala yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala Likert. Skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena 

social ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang disebut sebagai 

variable penelitian. Jawaban dari tiap-tiap item yang menggunakan skala Likert 

ini mempunyai gradasi dari yang sangat positif sampai negatif. 

3.6.1 Validasi Ahli 
Pada tahapan proses validasi ahli, dibutuhkan adanya sebuah ahli 

sebagai penilaian sistem yang akan dikerjakan dengan bertujuan untuk 

mengukur tingkat kelayakan sebuah sistem secara menyeluruh. Langkah-

langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut : 

1. Menyesuaikan kisi-kisi instrument 

2. Mengkonsultasikan kisi-kisi kepada ahli 

3. Menyusun butir-butir instrumen berdasarkan kisi-kisi instrument 

Table 3. 1 Aspek Penilaian Untuk Ahli Materi 

 

NO 

 

INDIKATOR 

 

JUMLAH 

BUTIR 

 A. Apek Tampilan  

1 Tampilan sudah sesuai dengan 

kebutuhan 

1 

2 Tata letak icon pada tampilan sudah 

selaras 

1 

 B. Aspek Fungsi  

3 Fungsi Login berjalan dengan baik 1 

4 Fungsi input biodata siswa berjalan 

dengan baik 

1 
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3.6.2 Angket Responden Admin 
 

Table 3. 2 Aspek Penilaian Untuk Admin 

NO INDIKATOR 
JUMLAH 

BUTIR 

 A. Aspek Kebutuhan  

1 

Apakah sistem yang dibuat 

sudah sesuai dengan 

kebutuhan yang ada di tempat 

kursus ? 

1 

5 Fungsi input data jadwal berjalan 

dengan baik 

1 

6 Fungsi input data tanggal keluar dan 

masuk  

1 

7 Fungsi lihat biodata berjalan dengan 

baik 

1 

8 Fungsi lihat jadwal siswa berjalan 

dengan baik 

1 

9 Fungsi laporan berjalan dengan baik 1 

10 Fungsi button berfungsi dengan baik 1 

11 Fungsi login berjalan dengan baik 1 

12 Fungsi logout berjalan dengan baik 1 

 C. Aspek Performa  

13 Kecepatan dalam menampilkan data 1 

14 Kecepatan dalam memproses perintah 1 

15 Ketepatan dalam perhitungan data 1 

 JUMLAH 15 
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2 

Apakah sistem yang dibuat 

layak digunakan di Kampung 

Inggris Jepara ? 

1 

3 

Apakah sistem ini bermanfaat 

bagi Kampung Inggris Jepara 

? 

1 

 B. Aspek Penggunaan  

4 
Apakah sistem ini nyaman 

digunakan ? 
1 

5 
Apakah sistem ini mudah 

dioperasikan atau digunakan ? 
1 

6 

Apakah anda setuju jika fitur 

yang ada di sistem ini sudah 

berfungsi dengan baik ? 

1 

7 

Apakah sistem ini bisa 

digunakan dimana saja dan 

kapan saja ? 

1 

 C. Aspek Tampilan  

8 

Apakah anda setuju tata letak 

menu yang ada di sistem 

mudah dijalankan ? 

1 

9 

Apakah kebutuhan menu yang 

ditampilkan sesuai dengan 

kebutuhan di Kampung Inggris 

Jepara ? 

1 

 JUMLAH 9 
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3.6.3 Validasi Ahli dan Angket 
1. Untuk keperluan kuantitatif angket pertanyaan dan pernyataan yang 

difokuskan pada tampilan materi, media dan fungsi. Pada penelitian 

ini menggunakan angket dalam bentuk checklist dengan skor 

sebagai berikut : 

Table 3. 3 Nilai Skor Untuk Ahli 

Nilai Skor Untuk Ahli Jumlah 

Valid Tanpa Revisi (VTR) 3 

Valid Dengan Revisi (VDR) 2 

Tidak Valid (TD) 1 

 

Table 3. 4 Nilai Skor Untuk Angket Responden 

Nilai Skor Untuk Angket 

Responden 
Jumlah 

Sangat Setuju (SS) 4 

Setuju (S) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

2. Untuk mendapatkan jumlah responden dalam bentuk presentase 

maka digunakan rumus seperti berikut : 

 

𝑃 =
𝑓

𝑛
𝑥100% 

 

Keterangan : 

P = Presentase 

F = Frekuensi dari setiap jawaban angket 

n = Jumlah skor ideal (kriterium untuk seluruh item) 

 100 = Nilai tetap 



47 
 

 
 

 

3. Untuk memperoleh frekuensi (f) adalah jumlah item pertanyaan x 

skor x jumlah responden = (f) 

4. Setelah data angket didapat, peneliti akan menghitung hasil 

jawaban dari pertanyaan. Kemudian setelah didapat nilai 

presentase dan riterium pada setiap angket, hasil tersebut akan 

dijabarkan untuk didapatkan kesimpulan pada masing-masing butir 

pertanyaan dari responden dan para ahli. 

Table 3. 5 Kelayakan Sistem Berdasarkan Presentase 

No Presentase Kriteria 

1 75% - 100% Sangat Layak 

2 50% - 75% Layak 

3 25% - 50% Cukup Layak 

4 1% - 25% Kurang Layak 

 

 


