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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1. Desain Penelitian 

Dalam desain penelitian tentang “Penerapan Aplikasi Pendataan 

Sarana Prasarana Di SMP Negeri 4 Jepara Untuk Laporan Aset Daerah 

Menggunakan QR Code”, Pada tahapan ini yang akan dilakukan ialah 

dimulai dari perencanaan untuk membangun sebuah aplikasi sebelum 

dilakukan proses penyusunan koding pada aplikasi tersebut. Sesuai dengan 

permasalahan dan tujuan yang ada untuk dibuatnya aplikasi ini, dalam 

pembuatan aplikasi ini peneliti menggunakan sistem operasi yang berbasis 

web dengan menggunakan Framework Codeigniter, MySQL sebagai 

databasenya dan menggunakan bahasa pemograman PHP. Dalam metode 

pengembangan yang digunakan ialah metode Waterfall. Metode yang 

menggunakan pendekatan secara sistematis dan berurutan pada 

pengembangan perangkat lunak, yang dimulai dari Analisa, Desain, 

Implementasi, Testing dan pemeliharaan. Diharapkan dapat mengatasi 

permasalahan yang ada dan memberikan solusi terhadap masalah yang sudah 

dijabarkan. 

 

3.2. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Dalam tahapan observasi ini, peneliti melakukan pengamatan 

secara langsung di SMP Negeri 4 Jepara untuk mencari data yang 

dibutuhkan. Dengan menemui pihak yang terkait dengan sekolahan ini , 

peneliti melakukan pencatatan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan penelitian. Melalui observasi ini peneliti dapat merancang 

kebutuhan aplikasi sehingga aplikasi yang diterapkan nantinya dapat 

bermanfaat bagi pengguna (user). 
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b. Studi Pustaka 

Tahapan ini dilakukan sebagai penunjang dari data yang telah ada. 

Peneliti mencari referensi yang relevan sesuai dengan objek yang akan 

diteliti. Dalam pencarian referensi ini dilakukan dengan mengumpulkan 

data dan informasi dengan acuan dar i buku, jurnal ilmiah, maupun 

materi dari internet yang berkaitan dengan masalah yang ditinjau dalam 

penyusunan penelitian ini. Setelah mendapatkan referensi tersebut, 

peneliti kemudian mencatat dan mengutip pendapat dari para ahli guna 

memperkuat landasan teori dalam penelitian yang dilakukan. 

c. Wawancara 

Tahapan ini peneliti melakukan wawancara dengan orang yang 

bertanggung jawab dalam memberikan jawaban mengenai hal yang 

berhubungan dengan penelitian yaitu pada bapak agus SMP Negeri 4 

Jepara beserta petugas sekolah lainnya guna mendapatkan data dan 

informasi tambahan yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini. 

d. Kuesioner (Angket) 

Dalam metode kuisioner / angket ini dilakukan guna memperoleh 

data dan informasi dari responden mengenai kelayakan sistem yang 

dilakukan secara tidak langsung. Pengumpulan data menggunakan angket 

ini untuk menguji perangkat lunak dari aspek usability yang berisi 

sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Metode angket 

ini dilaksanakan setelah perancangan sistem selesai dengan mengkaji 

pihak terkait yang ada di SMP Negeri 4 Jepara dengan mengisi data-data 

pertanyaan yang telah dibuat peneliti guna mengetahui apakah sistem 

tersebut layak diterapkan. 

 

3.3. Pengolahan Data Awal 

Setelah melalui tahapan metode pengumpulan data yang sudah   

dilakukan sebelumnya dan data yang dibutuhkan sudah terkumpul, maka 

setelah itu dapat dibuat desain sistem dan struktur database dengan 

menggunakan bahasa komputer yang nantinya akan digunakan dalam 



31 
 

 

merancang sistem informasi tersebut. Dalam pembuatan aplikasi ini 

menggunakan sistem operasi berbasis web dengan menggunakan desain 

material bawaan Framework Codeigniter, bahasa pemograman PHP, 

kemudian untuk databasenya akan menggunakan MySQL dan text editor 

dalam penyusunan source code menggunakan Sublime Text. 

 

3.4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti ialah di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Negeri 4 Jepara tepatnya berada di Jl. Raya Jepara - Kuwasen 

Km.3 Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Yang merupakan salah satu 

instansi pendidikan negeri yang ada di kota Jepara. Tempat penelitian ini 

dipilih peneliti karena tempat tersebut dapat mudah dijangkau oleh peneliti, 

selain itu menurut peneliti pada sistem pendataan dan pengecekan yang 

dilakukan oleh bendahara aset dari petugas sekolah untuk sarana dan 

prasarana SMP Negeri 4 Jepara masih menggunakan sistem manual dengan 

mencari dan memvalidasi data lewat buku aset yang dimiliki oleh sekolah, 

sehingga dengan cara tersebut dirasa kurang efektif dan dapat menyebabkan 

ketimpangan ataupun kekeliruan data yang di input untuk di laporkan ke aset 

daerah. Oleh karena itu, dengan adanya aplikasi ini peneliti berharap dapat 

membantu pihak sekolah dalam memudahkan proses pendataan dan 

perekapan sarana prasarana sekolah untuk laporan ke aset daerah agar lebih 

efisien, efektif dan terstruktur. 

 

3.5. Metode yang diusulkan 

Metode yang diusulkan dalam perancangan sistem ini adalah metode 

waterfall. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena metode waterfall 

ialah metode pengembangan perangkat lunak yang melakukan pendekatan 

secara sistematis dan berurutan dalam membangun suatu sistem. Dalam 

pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak berfokus pada tahapan 

tertentu yaitu dimulai dari analisa sistem, perancangan sistem, pembangunan 

sistem, uji coba dan pemeliharaan sehingga sistem yang dihasilkan akan 

berkualitas dengan baik dan waktu yang digunakan lebih efisien. 
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Gambar 3. 1 Metode Waterfall 

 

3.5.1. Analisa Sistem 

Pada tahapan ini dikumpulkan data mengenai kebutuhan apa saja 

yang diinginkan dan kebutuhan apa yang dapat dilakukan oleh user. Lalu 

peneliti melakukan identifikasi dan evaluasi masalah yang ada. 

Kemudian digunakan sebagai sumber data dalam pembuatan Aplikasi 

Pendataan Sarana Dan Prasarana Menggunakan Quick Response Code 

(QR Code) di SMP Negeri 4 Jepara. 

3.5.2. Perancangan Sistem 

Pada tahapan ini semua analisa sistem yang telah dilakukan dan 

setelah mendapat data yang dibutuhkan maka selanjutnya yaitu 

melakukan proses perancangan sistem dengan membuat desain aplikasi 

awal yang cocok untuk diterapkan pada Aplikasi Pendataan Sarana Dan 

Prasarana Menggunakan Quick Response Code (QR Code) di SMP 

Negeri 4 Jepara, kemudian menentukan interface yang akan digunakan, 

bahasa pemograman, database dan framework yang nantinya akan 

digunakan dalam membangun aplikasi tersebut. 

3.5.3. Pembangunan Sistem 

Pada tahapan ini peneliti membuat sistem dari rancangan desain 

awal yang sudah ada dengan diawali dari melakukan koding 

menggunakan bahasa pemograman dari rancangan desain awal, 

pembuatan susunan database, lalu menerapkannya dalam framework 

Analisa Sistem  

Perancangan Sistem

Pembangunan Sistem

Uji Coba

Pemeliharaan
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codeigniter untuk membangun Aplikasi Pendataan Sarana Dan Prasarana 

Menggunakan Quick Response Code (QR Code) di SMP Negeri 4 

Jepara. 

3.5.4. Uji Coba 

Tahapan terakhir ini peneliti melakukan uji coba atau test coding 

terhadap sistem yang telah dibangun, uji coba ini dimaksudkan untuk 

memastikan bahwa semua bagian dapat berjalan dengan sesuai dengan 

harapan. Jika dalam coding masih terdapat eror maka peneliti akan 

melakukan evaluasi sampai coding dapat berjalan dengan lancar dan 

benar tanpa adanya bug di dalam aplikasi tersebut. 

Adapun dalam sistem ini menggunakan pengujian dengan Black 

Box Testing yang merupakan suatu pengujian yang berpusat pada 

spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Pengujian ini dapat 

dilakukan dengan cara melakukan login terlebih dahulu untuk dapat 

masuk ke dalam sistemnya kemudian dilakukan input data sesuai 

kebutuhan dan melihat hasil yang akan terlihat di output apakah sudah 

sesuai dengan yang diinput atau belum. Pengujian ini bertujuan untuk 

dapat mengetahui fungsi-fungsi yang ada pada perangkat lunak apakah 

sudah sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan atau belum. 

 

Gambar 3. 2 Pengujian Metode 

 

3.5.5. Pemeliharaan 

Pemeliharaan pada sebuah software sangat dibutuhkan, termasuk di 

dalamnya ialah pengembangan, karena software yang telah dibuat tidak 

selamanya tetap seperti itu. Pada tahapan ini memungkinkan sistem akan 

mengalami suatu perubahan ketika sudah dikirimkan kepada user. 
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Perubahan ketika dijalankan mungkin saja masih ada error yang tidak 

ditemukan sebelumnya, ataupun ada penambahan fitur-fitur. Tahap 

pendukung atau pemeliharaan ini hanya dapat mengulangi proses 

pengembangan mulai dari analisa sistem. Pengembangan ini dibutuhkan 

ketika adanya suatu perubahan dari pergantian sistem operasi atau 

perangkat lainnya. Perubahan yang terjadi hanya untuk perubahan sistem 

yang sudah ada, tetapi tidak untuk membuat sistem yang baru.  

 

3.6. Desain Aplikasi 

1. Rancangan Halaman Login 

Pada Tampilan pertama saata aplikasi dijalankan yaitu halaman Login. 

Halaman yang terdapat Username dan Password kemudian setelah 

diisi bisa lanjut klik “Login” untuk masuk halaman selanjutnya. 

 

Gambar 3. 3 Rancangan Halaman Login 

2. Rancangan Halaman Dashboard 

Tampilan halaman selanjutnya ialah dashboard ketika admin telah 

berhasil melakukan Login, dan pada halaman dashboard ini berisi 

tentang informasi profil sekolah. 
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Gambar 3. 4 Rancangan Halaman Dashboard 

3. Rancangan Halaman Kategori 

Pada halaman Kategori ini untuk menambahkan kategori sarana 

prasarana. Untuk membedakan data sarana maupun prasarana agar 

tidak terjadi ketimpangan data yang sama dan lebih mudah dalam 

perekapan data. 

 

Gambar 3. 5 Rancangan Halaman Kategori 

4. Rancangan Halaman Data Barang 

Halaman data barang adalah halaman untuk menambahh data barang 

masuk per unit/item dan juga dapat mengedit data barang , menghapus 

dan mencetak kode QR barang untuk ditempelkan pada masing-masing 

barang yang telah diinput. 
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Gambar 3. 6 Rancangan Halaman Data Barang 

5. Rancangan Halaman Scan QR Code 

Halaman Scan QR ini adalah halaman untuk mengecek data barang 

dengan cara menscan barang yang telah diberi kode QR. Kemudian 

muncul detail data barang yang dapat di ubah juga. 

 

Gambar 3. 7 Rancangan Halaman Scan QR 

6. Rancangan Halaman Laporan 

Halaman Laporan ini adalah untuk perekapan data barang yang telah 

diinput sesuai dengan kategori, bulan, dan tahun data di masukkan. 

Dan kemudian bisa dicetak sesuai dengan laporan yang dipilih. Hal 

tersebut dapat memudahkan dalam melakukan perekapan untuk 

laporan ke aset daerah. 
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Gambar 3. 8 Rancangan Halaman Laporan 

 

3.7. Evaluasi dan Validasi Hasil 

Pada tahapan akhir dari penelitian yaitu evaluasi dan validasi hasil 

pengujian dari pengguna dan para ahli setelah dilakukannya tahap pengujian 

terhadap aplikasi. Dengan menggunakan angket untuk mengumpulkan data 

dalam menentukan fungsi, tampilan, penggunaan aplikasi kepada pihak 

SMP Negeri 4 Jepara, ahli materi dan ahli media. Skala pengukuran yang 

digunakan peneliti ialah dengan skala Likert, dimana skala ini digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang ataupun kelompok 

orang tentang fenomena sosial. Skala Likert variable yang diukur ini 

dijelaksan menjadi indikator variable kemudian akan menjadi titik tolak 

dalam penyusunan item-item instrument yang berupa pertanyaan atau 

pernyataan skala. Jawaban setiap item dalam penggunaan skala ini yaitu 

gradasi dari yang sangat positif sampai negatif. Tahap responden ini juga 

nantinya akan memberikan tanggapan dan saran masukan untuk aplikasi 

yang ada untuk kedepannya dapat menjadi lebih baik. 

 

3.7.1. Validasi Ahli 

 Tahapan proses validasi ahli ini memerlukan adanya ahli materi 

sebagai penilai materi dalam aplikasi pemesanan makanan dan satu ahli 

media sebagai penilaian materi aplikasi. Dalam instrumen validasi ahli 
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ini memiliki validitas isi yang berdasarkan pada pendapat para ahli 

dengan tujuan untuk mengukur tingkat kelayakan suatu sistem secara 

keseluruhan, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Menyusun kisi-kisi instrumen. 

2) Mengkonsultasikan kisi-kisi instrument kepada ahli materi dan ahli 

media. 

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

Tabel 3. 1 Aspek Penilaian Untuk Ahli Materi 

No. Indikator  
Jumlah 

Butir 

A Aspek Materi 

1. Kemudahan mengakases informasi yang disediakan 1 

2. Materi mudah dimengerti 1 

3. Kejelasan isi materi 1 

B Aspek Bahasa 

4. Kesesuaian penggunaan bahasa yang digunakan 1 

5. Kesesuaian bahasa dengan sasaran pengguna 1 

C Aspek Fungsi 

6. Kesesuaian fungsi menu dan tombol aplikasi 1 

7. Kesesuaian fungsi scan QR Code dengan barang 1 

8. Kemudahan dalam menyimpan data 1 

9. Kesesuaian fungsi laporan 1 

Jumlah  9 
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Tabel 3. 2 Aspek Penilaian Aplikasi Untuk Ahli Media 

No Indikator  
Jumlah 

butir 

A Aspek Pemrograman 

1. Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi 1 

2. Kecepatan pemrosesan dalam melakukan perintah 1 

3. Ketepatan fungsi tombol  1 

B Aspek Tampilan 

4. Tampilan mudah dipahami 1 

5. Teks dapat terbaca dengan baik 1 

6.  Tampilan aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan 1 

C Aspek Fungsi 

7. Fungsi login dapat berjalan dengan baik 1 

8. Fungsi input data barang sarpras berjalan dengan baik 1 

9 Fungsi edit dan hapus dapat berjalan dengan baik 1 

10. Fungsi scan QR Code berjalan dengan baik 1 

11. Fungsi laporan data sarpras berjalan dengan baik 1 

12. Fungsi logout dapat berjalan dengan baik 1 

Jumlah  12 
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3.7.2. Angket Responden 

Tabel 3. 3 Instrumen Penilaian Aplikasi Untuk Responden 

No Indikator Skor 

1 Apakah anda setuju dengan adanya Aplikasi Pendataan 

Sarana dan Prasarana Menggunakan Quick Response 

Code (QR Code) pada SMP Negeri 4 Jepara ? 

 

1 

2 Apakah Aplikasi ini mempermudah pengguna dalam 

melakukan pendataan sarana dan prasarana sekolah ? 

1 

 

3 Apakah aplikasi ini dapat menampilkan data sarana 

dan prasarana di SMP Negeri 4 Jepara ? 

 

1 

4 Apakah bahasa dan kalimat yang digunakan dalam 

aplikasi ini  mudah dipahami ? 

 

1 

5 Apakah font, warna, ukuran huruf dan gambar yang 

terdapat di aplikasi ini terlihat jelas ? 

1 

6 Apakah aplikasi ini mudah untuk digunakan ? 1 

7 Apakah anda setuju jika dalam aplikasi ini dapat terus 

dikembangkan dan diperbaharui lebih baik lagi ? 

1 

Jumlah Skor 7 

 

3.7.3. Validasi Ahli dan Angket 

1) Untuk memperoleh data kuantitatif angket yang berupa pernyataan dan 

petanyaan yang difokuskan pada tampilan media, materi dan fungsi. 

Instrumen yang akan digunakan berupa angket dalam bentuk checklist 

dengan skor sebagai berikut ini : 
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Tabel 3. 4 Nilai Validasi Untuk Ahli 

Nilai Skor Untuk Ahli Jumlah 

Valid Tanpa Revisi (VTR) 3 

Valid Dengan Revisi (VR) 2 

Tidak Valid (TV) 1 

 

Tabel 3. 5 Nilai Validasi 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 menghitung jumlah jawaban responden dalam bentuk presentase 

digunakan rumus sebagai berikut [23] : 

𝑃 =
𝑓

𝑛
𝑥100% 

  Keterangan : 

   P = Presentase 

   𝑓 = Frekuensi dari setiap jawaban angket 

𝑛 = Jumlah skor ideal (kriterium untuk seluruh item) 

100 = Nilai tetap 

 

3) Untuk memperoleh frekuensi (𝑓) adalah sebagai berikut : 

(𝑓)  = jumlah item  pertanyaan x skor x jumlah responden 
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Maka = 7 x 4 x 30  

= 840, nilai dari frekuensi jawaban angket ( f ) adalah 

840. 

 

4) Untuk memperoleh perhitungan skor dari responden dengan 

menghitung nilai ideal (n). Dengan skor paling tinggi adalah 4 (jika 

semua responden menjawab Sangat Setuju (SS)), jumlah pertanyaan 7 

dan jumlah responden 30. Maka rumusan yang digunakan ialah sebagai 

berikut : 

𝑛 = 𝑓𝑚 × 𝑝𝑛 

Keterangan : 

fm = total jumlah responden yang dimiliki x jumlah 

pertanyaan 

Pn =   pilihan angka skor likert 

N =   jumlah skor ideal. (30 x 7 x 4 = 840) 

 

5) Setelah data dari angket didapatkan, selanjutnya peneliti menghitung 

jawaban dari pertanyaan. Lalu setelah didapat nilai presentase dan 

kriterium pada setiap angket, hasil tersebut akan dijabarkan untuk di 

dapatkan kesimpulan pada masing-masing butir pertanyaan dari para 

ahli dan responden. 

Tabel 3. 6 Penilaian Kelayakan Berdasarkan Presentase 

No Presentase Kriteria 

1 75% - 100% Sangat Layak 

2 50% - 75% Layak 

3 25% - 50% Cukup Layak 

4 1% - 25% Kurang Layak 

 


