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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih 

memfokuskan pada data-data berupa kata atau kalimat sebagai alat yang di 

gunakan untuk penunjang terhadap apa yang ingin di capai dalam penelitian. 

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data utamanya. Data 

primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber data atau dalam 

kasus ini pemilik bengkel NBC Racing. 

3.2. Pengumpulan Data 

Dalam metode pengumpulan data yang akan dipakai dalam pembuatan 

aplikasi bengkel NBC Racing jepara: 

1. Observasi 

Pengumpulan data dapat di peroleh dari lapangan dengan pengamatan secara 

langsung terhadap kejadian yang sedang terjadi. Terutama tentang cara 

pengelolaan data pada bengkel NBC Racing, mulai dari pembuatan mesin 

modifikasi oleh pelanggan hingga jadi mesin modifikasi yang siyap di 

kendarai. 

2. Wawancara 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan 

pemilik bengkel NBC Racing sebagai narasumber untuk memperoleh data 

yang belum di peroleh saat melakukan observasi dilapangan. 

3. Studi Literatur 

Pada metode ini dilakukan dengan mencari informasi dari jurnal online atau 

buku yang berkaian dengan aplikasi bengkel untuk di jadikan sebagai refrensi. 

3.3. Pengolahan Data Awal 

Data yang di dapatkan dari bengkel NBC Racing Jepara, berupa data jenis- 

jenis modifikasi motor, spesifikasi mesin , dan sparepart, data yang di peroleh 

dapat memberikan kemudahan untuk menganalisis mengenai kebutuhan untuk 

fitur-fitur yang di butuhkan dalam aplikasi, selanjutnya data diolah untuk 

dibuatkan sistem dengan struktur database menggunakan bahasa komputer. 
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Tujuan dari pengolahan data ini untuk mengetahui kebutuhan sistem, baik 

kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non fungsional. 

3.4. Metode Yang Diusulkan 

Metode yang di usulkan dalam pengembangan aplikasi bengkel racing 

modifikasi ini menggunakan RAD (Rapid Application Developtment) metode 

yang dipercaya paling efektif untuk melakukan pengembangan dengan waktu 

yang cepat dan juga mendapatkan hasil kualitas yang baik. 

 

Sumber :https//piyaneo.wordpress.com/2014/05/10/rapid-application-developtment-rad/ 

Berikut merupakan penjelasan dari tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 

pengembangan perangkat lunak menggunakan metode RAD (Rapid Apllication 

Developtment) : 

1. Tahap Requirements Planning (perencanaan kebutuhan), mencangkup 

identifikasi lingkup proses bisnis dan data. Pada tahapan ini dilakukan 

pengumpulan data untuk selaannjutnya diidentifikasi tujuan kebutuhan 

informasi dari aplikasi. 

2. Tahap User Desaign (desain pengguna), dilakukan proses pemodelan untuk 

pembuatan prototype sementara, sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan 

apabila masih terdapat ketidak sesuaian antara pengguna dan sistem analis. 

Pemodelan menggunakan use case, activity diagram, class diagram, sequence 

diagram. 

Gambar 3. 1 Siklus Pengembangan Metode 
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3. Tahap Build System (membangun sistem), tahap ini merupakan aktivitas 

membangun aplikasi berdasarkan hasil dari tahap desain pengguna kedalam 

bahasa pemograman yang di gunakan. 

4. Tahap Implemention (implementasi), merupakan tahap pengujian terhadap 

aplikasi yang dikembangkan. Tahap ini para pengembang mengembangkan 

desain menjadi program yang kemudian dilakukan proses pengujian untuk 

memeriksa kesalahan-kesalahan sebelum diaplikasikan. 

3.5. Pengujian Aplikasi 

Pengujian aplikasi  yang telah di buat ialah menggunakan black box testing 

pengujian yang hanya berfokus pada spesifikasi fungsional suatu program dari 

perangkat lunak, tester dapat mengidentifikasi beberapa kondisi inputan serta 

dapat  melakukan untuk mengetes fungsional sutatu program. Black box testing 

merupakan pengujian tanpa mengetahui secara rinci struktur internal dari sistem 

atau suatu komponen yang di tes yang di sebut sebagi behavioral testing, 

specification based testing, input atau output testing atau functional testing. 

 

Sumber : Jurnal Teknik Informatika UNIS, 2019 

Data yang di inputkan merupakan data pelanggan yang meliputi pencatatan 

data pelanggan, jenis- jenis modifikasi motor yang mana diinputkan oleh admin 

visior. pelanggan dapat memilih jenis- jenis modifikasi baik modifiksi harian, 

modifikasi balap road race, maupun drag bike, pelanggan dapat memilih sesuai 

kebutuhan sparepart yang biasa mitasi maupun sparepart yang bagus atau original, 

sesuai keinginan dan kebutuhan yang sudah tertera dalam satu paket modifikasi 

yang di sertai keterangan jenis modifikasi, sparepart, kelistrikan, estimasi biaya 

serta estimasi waktu pengerjaan. Pada aplikasi ini admin visior dapat memberikan 

informasi tentang progress pengerjaan mesin modifikasi kepada pelanggan. 

  

Gambar 3. 2 Black Box Testing 
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3.6. Design System 

Perancangan design system dilakukan sebelum dilakukannya implementasi 

agar hasil yang di dapat lebih maksimal, desain sistem aplikasi diantaranya yaitu: 

1. Halaman Sign Up merupakan halaman dimana pertama kali untuk mendaftar 

menjadi anggota, yang mana halaman Sign Up ini ada pada halaman admin 

dan pelanggan. 

 

2. Halaman SignIn merupakan halaman dimana untuk masuk mengakses aplikasi 

dengan melalui Email dan Password, halaman ini terdapat pada admin dan 

pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 3 Sign Up Aplikasi Nbc Racing 

Gambar 3. 4 Sign In Aplikasi Nbc Racing 
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3. Pada halaman Home pelanggan ini adalah halaman yang muncul pertama 

setelah melakukan SignIn pelanggan, halaman Home ini memuat berbagai 

menu dan tampilan utama yang memuat katalog. 

 

 

4. Pada halaman Home admin merupakan halaman yang muncul pertama setelah 

melakukan SigIn Admin, pada halaman Home ini memuat menu dan tampilan 

utamanya memuat katalog. 

Gambar 3. 5 Halaman Home Aplikasi Nbc Racing 

Gambar 3. 6 Halaman Home Admin Aplikasi Nbc Racing 
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5. Pada halaman katalog admin terdapat data sparepart, jenis modifikasi, 

progress modifikasi 

 

 

6. Halaman jenis- jenis modifikasi merupakan tampilan dimana pelanggan dapat 

memilih jenis paket modifikasi yang telah di tentukan admin, jenis modifikasi, 

sparepart yang di gunakan serta estimasi biaya. 

 

Gambar 3. 7 Halaman Katalog Admin Aplikasi Nbc Racing 

Gambar 3. 8 Halaman Katalog Admin Aplikasi Nbc Racing 
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7. Halaman progress pelanggan merupakan tampilan dimana list tahapan 

progress pengerjaan, pelanggan dapat memantau atau mengetahui sejauh 

mana progress mesin yang sudah dikerjakan. 

 

 

8. Halaman Progress Admin ini tampilan untuk menambahkan Progress 

pengerjaan kepada pelanggan. 

 

Gambar 3. 9 Halaman Progress Pelanggan Aplikasi Nbc Racing 

Gambar 3. 10 Halaman Progress Admin Aplikasi Nbc Racing 
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9. Halaman Profil ini menampilkan penambahan identitas pelanggan baru dan 

mengubah data identitas yang terdapat pada tampilan admin dan user 

 

 

10. Halaman Log Out, pada halaman ini admin dan pelanggan keluar dari aplikasi. 

 

  

Gambar 3. 11 Halaman Profile Aplikasi Nbc Racing 

Gambar 3. 12 Halaman Logout Aplikasi Nbc Racing 
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3.7. Evaluasi dan Validasi Hasil 

Pada tahapan ini merupakan tahapan akhir dari penelitian yaitu menggunakan 

angket, dengan melakukan pengumpulan data mengenai tampilan, fungsi dan 

penggunaan aplikasi bengkel racing modifikasi yang ditujuk kepada pihak 

bengkel dan masyarakat. Maka dapat diketahui dari uji kelayakan aplikasi dan 

fungsi dari fitur-fitur apakah sudah sesuai dengan desain yang telah di buat. 

Penelitian ini di ukur menggunakan cara mengajukan beberapa pertanyaan  

kepada responden, kemudian responden diminta untuk memberikan jawaban dari 

pertanyaan yang telah di sediakan. 

3.7.1.Validasi Ahli 

Dalam proses validasi ahli ini memanfaatkan satu ahli media dan satu ahli 

materi yang di gunakan sebagai penilaian pada kelayakan instrument penelitian. 

Adapun instrument yang di gunakan pada pendapat ahli dalam melakukan 

penelitian, langkah-langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut : 

1. Menyusun kisi-kisi dari aspek-aspek pertanyaan. 

2. Setelah itu, mengkonsultasikan kisi-kisi instrument kepada ahli media dan 

ahli materi. 

3. Kemudian, menyusun butir-butir instrument berdasarkan kisi-kisi instrument. 

Tabel 3. 1 Aspek Penilaian Aplikasi Modifikasi Motor untuk Ahli Media 

No INDIKATOR NILAI 

1 Apakah fitur sign up pada aplikasi ini dapat berfungsi dengan 

baik. 

1 

2 Apakah fitur login pada aplikasi ini dapat berfungsi dengan 

baik. 

1 

3 Apakah fitur Jenis modifikasi dan sparepart  pada aplikasi ini 

dapat berfungsi dengan baik. 

1 

4 Apakah fitur chating pada aplikasi ini dapat berfungsi dengan 

baik. 

1 

5 Apakah fitur progress pengerjaan pada aplikasi ini dapat 

berfungsi dengan baik. 

1 

6 Apakah fitur yang logout user pada aplikasi ini dapat berfungsi 

dengan baik. 

1 

JUMLAH 6 
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3.7.2.Angket Pemilik Bengkel 

Tabel 3. 2 Aspek Penilaian Bengkel Modifikasi 

No Pertanyaan Jumlah 

Butir 

1. Apakah anda setuju dapat menjalankan management sistem 

bengkel online pada aplikasi bengkel racing modifikasi? 

1 

2. Apakah anda setuju, anda dapat memberikan estimasi biaya 

dan estimasi waktu modifikasi kepada pelanggan? 

1 

3.  Apakah anda setuju, anda dapat memberikan informasi 

progress pengerjaan terhadap pelanggan? 

1 

4. Apakah aplikasi ini menjadikan pengolahan data anda 

menjadi lebih baik? 

1 

 Jumlah 4 

 

3.7.3. Angket Responden 

Tabel 3. 3 Aspek Penilaian Responden. 

No PERTANYAAN NILAI 

1 Apakah aplikasi ini diperlukan untuk menigkatkan pelayanan 

dibengkel NBC Racing ? 

1 

2 Apakah aplikasi ini dapat memperkirakan estimasi biaya dan 

waktu pengerjaan modifikasi motor kepada pelanggan? 

1 

3 Apakah aplikasi ini memberikan kemudahan dalam 

memperoleh informasi tentang modifikaasi motor dan 

tingkatan proses pengerjaan modifikasi motor kepada 

pelanggan? 

1 

4 Apakah aplikasi Bengkel NBC Racing mudah di mengerti dan 

di gunakan.? 

1 

5. Apakah fitur-fitur yang ada di aplikasi Nbc Racing Mudah di 

mengerti.? 

 

6. Dengan adanya aplikasi bengkel modifikasi motor ini, apakah 

dapat mempermudah dalam pemesanan jasa modifikasi motor 

secara online? 

1 

JUMLAH 6 
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3.7.4. Validasi Ahli dan Angket 

1. Untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan penilaian angket  yang berupa 

pertanyaan, ini difokuskan pada fungsi. Pada penelitian ini menggunakan 

angket yang berbentuk checklist dengan skor sebagai berikut : 

Nilai skor untuk ahli: 

VTR (Valid Tanpa Revisi)   = 3 

VR (Valid dengan Revisi)   = 2 

TV (Tidak Valid)    = 1 

Nilai skor untuk angket pemilik bengkel atau responden : 

SS (Setuju)     = 5 

S (Setuju)     = 4 

N (Normal)     = 3 

TS (Tidak Setuju)    = 2 

STS (Sangat Tidak Setuju)   = 1 

2. Selanjutnya agar memperoleh jumlah jawaban responden yang berbentuk 

presentase di gunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

P  =  Presentasi reponden. 

f  =  Frekuensi dari setiap jawaban angket. 

N  =  Jumlah skor ideal (kriteria untuk seluruh item) 

100  =  Nilai tetap. 

3. Untuk memperoleh Frekuensi ( ) adalah (jumlah item pertanyaan x skor x 

Jumlah responden = ( )). 

4. Untuk memperoleh jumlah maskimum skor kriterium (n) dengan skor 

paling tinggi 5 (apabila semua responden menjawab “S”), jumlah 

pertanyaan nya = 6 dan jumlah responden = 30 menjadi: 

 

 

𝑝 = 
𝑓

𝑛
 𝑥 100% 

 

5 x 6 x 30 = 900 
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Setelah data dari angket di dapat, peneliti menghitung hasil jawaban dari 

pertanyaan. Kemudian setelah di dapatkan nilai presentase dan kriterium 

pada setiap angket, hasil tersebut di jabarkan untuk di dapatkan kesimpulan 

pada masing-masing butir pertanyaan dari para ahli dan responden. 

Tabel 3. 4 Penilaian Berdasarkan Presentase 

No Presentasi Kriteria 

1 75% - 100% Sangat Layak 

2 50% - 75% Layak 

3 25% - 50% Cukup Layak 

4. 1% - 25% Kurang Layak 

 

 


