BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Metode penelitian ini menerapkan tentang Sistem Administrasi dan
Montoring Laboratorium Komputer di Fakultas Sains dan Teknologi UNISNU
Jepara. Jenis penelitian ini sistem pengembangnnya menggunakan metode
RAD (Research and Development). Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian
untuk mengembangkan sistem administrasi dan monitoring laboratorium
komputer di fakultas sains dan teknologi UNISNU Jepara. Dalam hal
pengembangan dan penelitian RAD (Research and development) tersusun
dalam beberapa tahap penelitian[9], antara lain:
1. Penelitian dan pengumpulan informasi
2. Perencanaan
3. pengembangan aplikasi
4. tahap uji coba
5. tahap perbaikan aplikasi akhir
3.2 Teknik Pengumpulan Data
4.2.1 Observasi
Metode observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan
langsung terhadap kejadian yang akan diteliti untuk menemukan masalah
dan mendapatkan data yang dibutuhkan [16]. Dalam penelitian ini peneliti
telah melakukan observasi terhadap tata kelola administrasi dan monitoring
yang dilakukan oleh staf laboran komputer di Fakultas Sains dan Teknologi
Unisnu Jepara.
Observasi yang dilakukan yaitu mengamati kegiatan yang dilakukan
oleh staf laboran dari kegiatan pengelolaan administrasi dan monitoring
absen dosen, sampai pada kegiatan pengelolaan data kartu perawatan
komputer. Selain itu juga peneliti mengamati kendala-kendala yang dialami
oleh staf laboran komputer.
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4.2.2 Wawancara
Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dalam tujuan
tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara
mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai (narasumber) dengan
memberikan informasi terkait[16]. Dalam wawancara seperti ini biasanya
dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga
didapatkan informasi yang akurat.
Peneliti selain melakukan observasi untuk memperdalam pemahaman
yang akan dikaji, peneliti juga melakukan wawancara dengan bertanya
langsung kepada pihak yang terkait dalam pengelolaan data administrasi
dan monitoring laboratorium komputer di Fakultas Sains dan Teknologi
UNISNU Jepara.
Adapun hal yang ditanyakan yaitu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan
oleh staf laboran, kendala yang dialami selama proses monitoring dan tata
kelola administrasi di laboratorium komputer dengan menggunakan
pembukuan dan studi litertur dengan mencari jurnal online atau buku yang
berkaitan dengan sistem aplikasi untuk dijadikan sebagai referensi.
4.2.3 Studi Pustaka
Studi pustaka merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk
mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang
akan atau diteliti [16]. Informasi ini didapat dari buku-buku ilmiah, laporan
penelitian, karangan ilmiah, internet, tesis, ensiklopedia, dan sumbersumber tertulis baik cetak maupun elektronik lainnya. Teori-teori pada
masalah maupun bidang yang akan diteliti dapat ditemukan melalui studi
keperpustakaan.
4.2.4 Analisis Data
Analisis data merupakan proses yang mengatur urutan data,
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dalam satuan
uraian[16]. Dalam proses penelitian ini, peneliti melakukan langkahlangkah analisis diantaranya yaitu:
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1. Pengumpulan Data, yaitu dikerjakan pada tahap awal sebelum
dimulainya aktivitas analisis data perlu dilakukan pengumpuan data
terlebih dahulu
2. Tahap editing, yaitu proses pemeriksaan kejelasan materi serta
kelengkapan materi terkait pengisian instrumen pengumpulan data
3. Tahap koding, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi terhadap semua
pernyataan yang ada pada instrumen berdasarkan variabel yang akan
diteliti
4. Tahap pengujian, yaitu proses pengujian terhadap kualitas data baik dari
sisi validitas maupun serangkaian instrumen pengumpulan data
5. Tahap pendiskripsian data, yaitu proses dalam membuat deskripsi data
dengan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi maupun diagram
Tahap pengujian hipotesis, yaitu proses pengujian terhadap proposisi
apakah data meiliki makna meupun tidak
4.3 Metode yang Diusulkan
Dalam penelitian ini meggunakan metode pengembangan Rapid
Application Development (RAD), karena dengan menggunakan metode ini
proses pada perkembangan perangkat lunak sekuensial linier yang menekankan
perkembangan dalam waktu yang singkat. Sasaran utama RAD adalah
mempersingkat waktu pengerjaan aplikasi dan proses agar sesegera mungkin
memberdayakan sistem perangkat lunak tersebut secara tepat dan cepat[9].
RAD memiliki beberapa keunggulan diantaranya yaitu:
1. Proses pengiriman menajdi lebih mudah, karena dalam proses pembuatan
masih banyak menggunakan potongan-potongan script
2. Mudah diamati karena masih menggunakan model prototype, sehingga
user lebih memahami sistem yang harus dikembangkan
3. Dapat mengurangi penelitian kode yang kompleks sehingga bisa
menggunakan wizard
4. Keterlibatan user menajdi meningkat karena terlibat dalam tim secara
menyeluruh
5. Dapat meminalisir kesalahan-kesalahan menggunakan alat bantuan.
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RAD memiliki tiga fase pengembangan di dalamnya seperti gambar di
bawah ini:

Gambar 3.1 Metode RAD
Sumber 3.1: Kendal. 2010

Berikut penjelasan tahap-tahap yang dilakukan terhadap pengembangan
perangkat lunak menggunakan metode RAD (Rapid Application
Development):
1. Requirements Planning
Tahap ini mengidentifikasikan gambaran sistem untuk menentukan
hasil yang diinginkan dan dapat menganalisa kebutuhan perancangan
aplikasi bahan dan alat yang dibutuhkan. Bahan yang diperlukan data
absensi dosen, data inventaris laboratorium komputer, jadwal praktikum
laboratorium komputer, data aplikasi setiap PERSONAL COMPUTER
laboratorium komputer. Alat yang dibutuhkan yaitu hardware dan
software.
Pada tahap ini peniliti harus menentukan kebutuhan feature apa saja
yang dibutuhkan untuk sistem sehingga aplikasibisa digunakan oleh staf
laboran.
2. RAD Design System
Tahap ini peneliti dapat mendesain system sesuai kebutuhan yang
sebelumnya dapat dilakukan bagi pengguna system. Pada tahap ini
keterlibatan pengguna masih dibutuhkan. Pengguna dapat memberi
masukan terhadap kesesuaian antar kebutuhan system

dan design.
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Desain system yang digunakan peneliti yaitu permodelan UML (Unified
Modelling Language). Yang diperlukan dalam permodalan UML antara
lain class diagram, use case diagram, activity diagram dan sequence
diagram. Permodelan UML dibuat menggunakan perangkat lunak (yED
Graph Editor) yaitu perancangan interface yang digunakan untuk
membuat sketsa pada tampilan website untuk pengguna aplikasi.
3. Implementation
Tahap ini mengimplementasikan design yang sudah diterapkan
dalam bentuk aplikas, sehingga siap untuk dioperasikan dan diterapkan
pada staf laboran sebagai media pembantu dalam mengelola sistem
administrasi dan monitoring laboratorium komputer di fakultas sains
dan teknologi UNISNU Jepara.
4.4 Pengujian Metode
Pada tahapan metode ini yang digunakan adalah Black Box Testing. Black
Box Testing yaitu pengujian yang terfokus pada spesifikasi fungsionalitas dari
perangkat lunak. Dalam pengujian black box testing, peneliti menggunakan
ahli media untuk menjadi tester yang dapat menguji kelayakan aplikasi yang
telah dibuat, mulai dari tampilan untuk pengguna sampai dengan fitur-fitur
yang ada di dalam aplikasi. Blax Box Testing mampu melakukan pengujian
tanpa memiliki pengetahuan detail terhadap struktur internal maupun proses
dari suatu sistem atau komponen yag akan diujikan[17]. Kegiatan yang dapat
dilakukan tester antara lain:
1) Membuat test case untuk menguji coba fungsi pada aplikasi
2) Membuat test case untuk menguji kesesuaian alur kerja pada fungsi
aplikasi dengan requierement yang dibutuhkan pengguna pada fungsi
tersebut
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Gambar 3.2 Black Box Testing
Sumber 3.2: Jurnal Cendekia. 2014

3) Mencari error pada tampilan aplikasi
Black Box Testing mampu menemukan beberapa hal-hal diantara yaitu:
1.

Fungsi yang tidak memiliki kebenaran

2.

Interface errors (kesalahan antarmuka)

3.

Kesalahan pada beberapa struktur data maupun akses basis data

4.

Performance errors (kesalahan performansi)

5.

Kesalahan inisialisasi dan terminasi

4.5 Evaluasi dan Validasi Hasil
Pada tahap akhir ini, peneliti melakukan evaluasi dan validasi tentang sistem
yang dibuat, dengan harapan adanya tahapan ini dapat menjadikan sebuah
penelitian yang bermanfaat bagi pengguna. Peneliti meminta satff laboran
untuk menjadi tester pertama.
4.5.1

Validasi Ahli
Dalam proses validasi akhir, peneliti melibatkan satu ahli materi dan
satu ahli media. Instrmen validasi bagi para ahli dalam penelitian memiliki
validitas isi yang didasarkan oleh pendapat dari masing-masing ahli,
sehingga mendapat kelayakan istrumen dari peneliti yang digunakan untuk
melakukan penelitian ini. Hasil penilaian dari kedua ahli antara lain:
1. Menyusun aspek-aspek pertanyaan
2. Mengkonsultasikan daftar kisi-kisi intrument terhadap ahli materi dan
ahli media
3. Menyusun butir-butir instrument berdasarkan kisi-kisi instrument
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Tabel 3.1 Aspek Penilaian Ahli Media

No

Jumlah

Indiktor

Butir

A. Aspek Penggunaan Website
1.

Dapat membantu melakukan sistem administrasi

1

secara digital
2.

Dapat membantu proses monitoring laboratorium

1

komputer secara realtime
B. Aspek Tampilan Website
3.

Teks dapat terbaca dengan baik

1

4.

Kesesuaian pemilihan jenis huruf dan ukuran huruf

1

yang aman
5.

Pengaturan tata letak menu pada website

1

6.

Kemenarikan tampilan

1

C. Aspek Pengolahan Program Website
7.

Kecepatan dalam proses perintah pada website

1

8.

Ketetapan tombol navigasi

1

Jumlah
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Pada instrumen penilaian untuk Ahli Materi, peneliti memilih Bapak R.H
Kusumodestoni, M.Kom selaku dosen Teknik Informatika di Fakultas Sains
dan Teknologi UNISNU Jepara.

Tabel 3.2 Instrumen Penelitian Sistem Untuk Ahli Materi Website

No.

Indikator

Jumlah butir

A. Aspek Relevasi Informasi Website
1.

Informasi mendukung pencapaian tujuan

1

2.

Informasi mudah dimengerti

1

B. Aspek Penyajian Website
3.

Penyajian

informasi

sesuai

dengan

tujuan

yang

dirumuskan
4.

Kejelasan penyampaian informasi dalam monitoring

1
1
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5.

Kelengkapan informasi dalam pengelolaan data

1

6.

Relevasi tujuan system Informasi

1
6

JUMLAH

Pada validasi ahli maupun angket menggunakan analisis deskriptif,
yaitu menganalisa presentase hasil pengujian untuk tiap fungsi yang dilakukan
oleh ahli. Instrument menggunakan kuisioner berupa checklist dengan skor
sebagai berikut:
Tabel 3.3 Nilai Skor Untuk Ahli Materi dan Ahli Media

Nilai Skor untuk Ahli
VTR (Valid tanpa Revisi)
VR (Valid dengan Revisi)
TV (Tidak Valid)

Jumlah
3
2
1

Hasil presentase diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
Presentase kelayakan =

Skor diobservasi
× 100%
Skor diharapkan

Presentase yang diperoleh kemudian disesuaikan table konversi
penilaian kelayakan sesuai teble 3.6 penilaian kelayakan.
4.5.2

Validasi Angket Responden Pengguna
validasi angket dikhususkan pada aspek usability atau penggunaan yang
dilakukan dengan menggunakan instrument kuisioner berupa angket.
Jawaban dari pertanyaan memiliki lima alternatif jawaban sesuai dengan
skala likert. Berikut adalah instrument penilaian sistem informasi untuk
responden pengguna.
Tabel 3.4 Instrument Penilaian Sistem Untuk Pengguna

No
Pertanyaan
Jumlah Butir
1. Apakah anda setuju dengan adanya sistem aplikasi
1
website ini pengguna dapat mudah dalam
melakukan pengelolaan administrasi laboratorium
komputer
2. Apakah anda setuju dengan adanya sistem aplikasi
1
website pengguna dapat mudah dalam melakukan
monitoring pengguna laboratorium komputer
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3.

Apakah anda setuju dengan sistem aplikasi website
ini proses pengelolaan data administrasi dan
monitoring lebih mudah dan cepat
Apakah sistem aplikasi ini menarik dan mudah
dibaca dalam penggunaan font dan huruf
Apakah tata letak menu pad website mudah
dimengerti dan dipahami
Apakah dalam melakukan pencarian data website
ini cepat dan akurat
Jumlah

4.
5.
6.

1

1
1
1
6

Selanjutnya hasil yang didapatkan dengan menghitung nilai presentase
dengan cara (Skor Total atau Skor Maksimal) x 100%. Skor berdasarkan
tabel 3.5 skor angket responden.

Tabel 3.5 Nilai Skor Untuk Angket Responden

Nilai Skor untuk Angket Responden
SS (Sangat Setuju)
S (Setuju)
TS (Tidak Setuju)
STS (Sangat Tidak Setuju)

Jumlah
4
3
2
1

Presentase yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan tabel penilaian
kelayakan sesuai dengan tabel 3.6 penlaian kelayakan.

Tabel 3.6 Penilaian Kelayakan
No
1.
2.
3.
4.

Presentase
75% - 100%
50% - 75%
25% - 50%
1% - 25%

Kriteria
Sangat Layak
Layak
Cukup Layak
Kurang Layak

