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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pada penelitian marketplace pemesanan band ini merupakan penelitian

dengan menggunakan metode pengembangan RAD (Rapid Application

Development), peneliti akan membuat desain penelitian untuk melakukan

perencanaan sebuah aplikasi supaya dapat diperkirakan dan direncanakan sebelum

tahapan pengkodean atau coding dimulai. Mulai dari dari awal pengumpulan data

dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi ke tempat penelitian yaitu di

basecamp para grup band. Di dalam tahapan kali ini terfokus pada desain atau

gambaran perangkat lunak (layout) yang akan di bangun sesuai dengan

permasalahan yang ada di latar belakang masalah diatas untuk mencari tahu

informasi tentang grup band, melakukan pemesanan grup band dan mendaftarkan

band melalui aplikasi ini. Dengan menggunakan Sublime Text 3 yang merupakan

alat untuk pembuatan aplikasi pemesanan band berbasis CodeIginter yang

nantinya akan digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web. Program yang

sudah selesai lalu di uji apakah aplikasi tersebut layak digunakan atau tidak, fitur-

fitur yang ada di dalam aplikasi harus berfungsi sesuai dengan kebutuhan aplikasi.

3.2 Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah primer. Yang disebut

data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari manajer grup band,

data tersebut diperoleh melalui wawancara langsung dengan manajer grup band

yang dijadikan sampel dalam penelitian. Data yang didapat harus dilihat dan

didengar langsung serta dapat dicatat oleh peneliti, sehingga data yang diperoleh

terhindar dari unsur-unsur kebohongan. Dalam penelitian ini, wawancara

dilakukan kepada enam grup band yang dijadikan sebagai sampel. Dari keenam

band tersebut wawancara dilakukan di basecamp band A.K Project, Abbiya,

Skaustik, Skaintex, The Gwin, The Gentlemen. Wawancara dilakukan langsung

kepada manajer dari keenam band tersebut. Dari hasil wawancara tersebut peneliti

mengetahui apa saja permasalahan dan cara penyelesaiannya.
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3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data yang dipakai dalam

studi kasus “implementasi marketplace pada aplikasi pemesanan band berbasis

CodeIgniter di Jepara yaitu :

1. Observasi

Observasi ke tempat penelitian wajib dilakukan karena dengan melalui

observasi, peneliti dapat merancang kebutuhan aplikasi sehingga aplikasi yang

dibuat dapat bermanfaat bagi masyarakat dan para grup band yang ada di Jepara.

Peneliti mencari data-data yang diperlukan serta melakukan pengamatan dan

penelitian langsung ke lapangan. Observasi ini dilakukan ke beberapa tempat atau

basecamp band A.K Project yang berada di Desa Demangan Jepara, Abbiya yang

ada di Desa Kecapi Telahap Jepara, Skaustik yang berada di Kampus Unisnu,

Skaintex yang berada di Desa Mulyoharjo, The Gwin yang berada di Desa Troso

Jepara, dan The Gentlemen yang berada di di Desa Sowan Jepara yang kemudian

data yang didapat dijadikan sampel untuk proses penelitian dan mencatat semua

informasi pendukung penyusunan penelitian.

2. Wawancara

Kegiatan yang dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada

pengurus grup band atau pemimpin band. Setelah proses observasi dan

mendapatkan data-data yang diperlukan, peneliti melakukan wawancara kepada

manajer grup band A.K Project yaitu dengan saudara Ari Kurniyawan, Abbiya

saudara Yudi, Skaustik saudara Abdul Rozaq, Skaintex Saudara Ahmad

Romadhoni, The Gwin saudara Zaenal Arifin, dan The Gentlemen saudara Romli

untuk mendapatkan informasi-informasi secara lebih detail yang diperlukan

peneliti untuk proses penelitian. Dari hasil wawancara ini nantinya juga akan

diperoleh batasan-batasan dalam penelitian. Daftar pertanyaan yang akan

ditanyakan kepada ketua atau pemimpin band tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tabel daftar pertanyaan

No. Pertanyaan

1. Apa nama band kalian ?

2. Genre atau aliran musik apa yang kalian pakai ?
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3. Siapa saja nama personil band anda ?

4. Kapan tahun terbentuknya band kalian ?

5. Sekali main berapa harga yang kalian berikan ?

6. Selama ini cara untuk memesan band kalian bagaimana ?

7. Apakah ada keluhan mengenai para pemesan band ?

8. Apa deskripsi band anda ?

9. Apa fasilitas yang band anda berikan ?

10. Berapa nomer rekening anda ?

11. Dimana alamat band anda?

12. Bagaimana cara memesan band anda ?

3. Dokumentasi

Kegiatan yang mencari tahu informasi grup band menggunakan media foto

untuk di masukkan ke dalam database aplikasi marketplace pemesanan band di

Jepara dan sebagai bukti wawancara.

4. Studi Pustaka

Dalam tahapan ini, pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari

teori-teori dari buku, jurnal, internet dan teori- teori yang dibutuhkan lainnya

sesuai dengan permasalahan tersebut. Jurnal yang dipilih penulis sebagai acuan

yaitu pertama, Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Katering Berbasis Web

Pada Rumah Makan Tosuka Tangerang. Yang kedua yaitu, Perancangan Sistem

Pemesanan Barang Berbasis Web di Toko Zenith Computer di Pekanbaru. Dan

yang ketiga yaitu, Sistem Terintegrasi Berbasis Web Untuk Pencarian dan

Pemesanan Kelompok Seni Pertunjukkan. Kemudian yang keempat yaitu,

Perancangan Aplikasi Marketplace Jasa Percetakan Berbasis Website.  Selain itu

penulis juga mengacu pada teori-teori seperti, definisi Sistem Informasi,

Codeigniter, Xampp, MySQL, PHP, UML, Sublime text, dan lain-lain.

3.3 Pengolahan Awal Data

Data awal yang diperoleh melalui studi pustaka yang nantinya akan

digunakan sebagai acuan untuk melakukan observasi langsung ke lapangan. Hasil

dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, kemudian data yang
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telah diperoleh akan dibuatkan source code (coding) menggunakan Sublime Text 3

agar menjadi aplikasi web yang layak untuk dipublikasikan dan dapat  digunakan

untuk semua lapisan masyarakat khsususnya di Jepara.

3.4  Metode Yang Diusulkan

Ada 2 Metode yang diusulkan oleh penulis yaitu metode penelitian

kualitatif dan metode pengemangan sistem RAD. Metode penelitian kualitatif

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positiveme,

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah atau sebagai

lawannya eksperimen dimana peneilit adalah sebagai instrument kunci,

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball

induktif, Teknik pengumpulan dengan trianggulasi, analisis data bersifat induktif,

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.[15]

Sedangkan RAD atau Rapid Application Development merupakan

pendekatan berorientasi objek untuk mengahasilkan sebuah sistem dengan sasaran

utama mempersingkat waktu pengerjaan aplikasi dan proses agar sesegera

mungkin memberdayakan sistem perangkat lunak tersebut secara tepat dan cepat.

Ada 3 fase pengembangan dalam RAD yaitu (Kendall dan Kendall, 2008) :

Gambar 3.1 Metode Penelitian RAD

3.4.1 Perencanaan Kebutuhan (Requirement Planning)

Dalam tahap ini diketahui apa saja yang menjadi kebutuhan aplikasi yaitu

dengan mengidentifikasikan kebutuhan informasi dan masalah yang dihadapi

untuk menentukan tujuan aplikasi, batasan-batasan aplikasi, kendala aplikasi dan

juga alternatif pemecahan masalah aplikasi. Beberapa hal yang dibutuhkan dalam

aplikasi ini adalah data masukkan dan fitur-fitur yang harus tersedia.
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3.4.2 Desain Sistem (Design Workshop)

Mengidentifikasi solusi yang terbaik, kemudian membuat desain proses

bisnis dan desain pemrograman untuk data-data yang telah didapatkan dan

kemudian dimodelkan dalam arsitektur sistem informasi. Tools yang biasa

digunakan dalam permodelan sistem yaitu menggunakan UML (Unifed Modelling

Languange). Pada tahap desain sistem ini, penulis menggunakan model UML,

diagram yang digunakan adalah use case diagram, activity diagram, sequence

diagram dan classs diagram.

3.4.3 Implementasi (Implementation)

Setelah Design Workshop dilakukan, selanjutnya sistem

diimplementasikan (coding) ke dalam bentuk program yang dapat dimengerti oleh

mesin yang diwujudkan dalam bentuk aplikasi web.  Tahap implementasi sistem

ini merupakan tahap meletakkan aplikasi supaya siap untuk dioperasikan.[16]

3.5 Eksperimen dan Pengujian Metode

Pengujian pada aplikasi marketplace pemesanan band  ini  menggunakan

dua metode yaitu metode black box testing dan metode kuisioner.

3.5.1 Metode Blcak Box Testing

Metode pengujian pada aplikasi ini menggunakan Black Box Testing yang

berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Penguji atau Tester

dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada

spesifikasi fungsional program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah

fungsi-fungsi masukan dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan yang

dibutuhkan. Metode Black Box Testing ini merupakan salah satu metode yang

mudah digunakan, karena hanya memerlukan batas bawah dan batas atas dari data

yang diharapkan.[17]

Gambar 3.2 Metode Pengujian Sistem

Sumber : A Comparative Study of Black Box Testing and White Box Testing
Techniques [18]
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Tabel 3.2 Instrumen pengujian blackbox

No. Halaman Fungsi
Hasil yang

diharapkan

Penilaian
Saran dan

Masukan
VTR

(3)

VR

(2)

TV

(1)

1. Pendaftaran

Pelanggan

Tombol

Daftar

Akun

Pelanggan

Dapat

mendaftar

sebagai

pelanggan

biasa dan

tersimpan ke

dalam

database

2. Pendaftaran

Band

Tombol

Registrasi

Band

Pelanggan

dapat

mendaftarkan

band

3. Login

Pelanggan

Tombol

Login

Pelanggan

Pelanggan

dapat masuk

aplikasi ke

halaman

dashboard

pelanggan

4. Lihat data

band

Tombol

Lihat Band

Pelanggan

Dapat melihat

profil dan

informasi grup

band

5. Edit data

band oleh

pelanggan

Tombol

Edit Band

oleh

pelanggan

Dapat

mengedit data

profil dan

informasi band
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yang

didaftarkan

pelanggan

6. Hapus data

band oleh

pelanggan

Hapus Data

Band oleh

pelanggan

Dapat

menghapus

data informasi

band yang

didaftarkan

pelanggan

7. Pesan band Tombol

Pesan Band

oleh

pelanggan

Pelanggan

dapat

memesan grup

band yang

dipilih

8. Lihat jadwal

pemesanan

oleh

pelanggan

Tombol

Lihat

Jadwal

Pemesanan

oleh

pelanggan

Pelanggan

dapat melihat

jadwal band

yang sudah di

pesan di tabel

pemesanan

9. Lihat laporan

pemesanan

oleh

pelanggan

Tombol

Lihat Detail

Pemesanan

Pelanggan

dapat melihat

laporan

pemesanan

10. konfirmasi

pembayaran

oleh

pelanggan

Tombol

Konfirmasi

Pembayaran

Mengisi form

pembayaran

via rekening

bank ketika

sudah transfer

11. Lihat laporan

pembayaran

oleh

Tombol

Lihat

Laporan

Dapat melihat

laporan

pembayaran



28

pelanggan Pembayaran

12. Login Admin Tombol

login admin

Admin masuk

ke dalam

sistem admin

13. Lihat Data

Band Admin

Tombol

data Band

Admin dapat

melihat,

mengedit dan

menghapus

data profil

band

14. Lihat Data

Pelanggan

Admin

Tombol

data

pelanggan

Admin dapat

melihat,

mengedit dan

menghapus

data pelanggan

15. Data Pemesan Tombol

data

pemesan

Admin dapat

melihat,

mengedit dan

menghapus

data pemesan

16. Data Bukti

Pembayaran

Tombol

data bukti

pembayaran

Admin dapat

melihat,

mengedit dan

menghapus

data bukti

pembayaran

17. Logout Tombol

Logout

Dapat keluar

dari aplikasi

Tampilan
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18.
Apakah fungsi tombol sesuai dengan

perintah?

19.
Apakah tata letak teks dan gambar sudah

sesuai?

20.
Apakah teks dapat terbaca dengan baik?

21.
Apakah pemilihan jenis huruf dan ukuran

huruf sudah sesuai?

22.
Apakah tampilan aplikasi sudah sesuai?

23.
Apakah background aplikasi sudah sesuai?

24.
Apakah informasi band yang diberikan sudah

jelas?

25.
Apakah aplikasi marketplace pemesanan band

ini mudah digunakan?

26.
Apakah form login dan daftar akun pelanggan

yang disediakan di aplikasi sudah sesuai?

27.
Apakah form pendaftaran band sudah sesuai?

28.
Apakah form konfirmasi pemesanan dan

pembayaran sudah sesuai?

29.
Apakah form Create, Read, Update, Delete

(CRUD) sudah sesuai?

Dalam pengujian black box ini, peneliti menggunakan ahli media untuk

menjadi tester yang menguji kelayakan aplikasi yang dibuat, mulai dari tampilan

untuk pengguna sampai dengan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi apakah

sudah sesuai dengan fungsi tombol tersebut atau tidak. Untuk penilaian Ahli

Media ini, peneliti memilih Bapak Buang Budi Wahono, S.Si, M.Kom selaku
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Dosen Teknik Informatika Unisnu Jepara sebagai validator Ahli media di bidang

Pemrograman.

3.5.2 Metode Kuisioner

Metode ini  digunakan untuk mengukur kelayakan aplikasi, instrumen

yang di buat pada penelitian ini untuk memperoleh  data  dari  pengguna aplikasi

untuk mengevaluasi aplikasi yang telah dirancang. Untuk memperoleh data yang

valid, maka setiap jawaban akan di beri checklist dengan skor sebagai berikut :

Sangat Setuju (SS) = 5

Setuju (S) = 4

Kurang Setuju (KS) = 3

Tidak Setuju (TS) = 2

Sangat Tidak Setuju (STS)= 1

Tabel 3.3 Pernyataan Instrument Penilaian Aplikasi

No. Pernyataan
Penilaian

SS
(5)

S
(4)

KS
(3)

TS
(2)

STS
(1)

A. Aspek Kebutuhan

1. Apakah aplikasi marketplace pemesanan band

ini dapat memberi kemudahan masyarakat

dalam mencari informasi dan spesifikasi band

?

2. Apakah aplikasi marketplace pemesanan band

ini dapat memudahkan masyarakat dalam

proses pemesanan band ?

B. Aspek Penggunaan

3. Apakah anda setuju bahwa aplikasi

marketplace pemesanan band ini mudah

digunakan?
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4. Dengan adanya aplikasi marketplace

pemesanan band ini apakah bisa membantu

grup band untuk mempromosikan bandnya ?

5. Menurut anda apakah dengan adanya aplikasi

marketplace pemesanan band ini harga grup

band bisa mempunyai standar harga sesuai

dengan fasilitas yang diberikan grup band ?

6. Apakah fitur-fitur yang terdapat di dalam

aplikasi marketplace pemesanan band ini

berfungsi dengan baik?

C. Aspek Tampilan

7.

Apakah tampilan aplikasi marketplace

pemesanan band ini menarik dan tidak

membosankan?

8.
Apakah penggunaan font, Ukuran huruf, warna

dan gambar dalam aplikasi ini terlihat jelas?

3.6 Validasi Ahli

Pada tahap ini peneliti menggunakan ahli materi untuk menentukan

kelayakan aplikasi marketplace pemesanan band ini. Peneliti menggunakan ahli

materi untuk mengetahui apakah aplikasi ini sesuai harapan atau tidak. Pada

instrumen penilaian untuk Ahli materi ini, peneliti memilih saudara Ginanjar

Wisnu Awiriyan sebagai orang yang mengerti serta paham tentang musik dan

perkembangan musik di Jepara.

Penelitian ini menggunakan angket dalam bentuk checklist dengan skor

sebagai berikut :

VTR (Valid Tanpa Revisi) =3

VR (Valid dengan Revisi) =2

TV (Tidak Valid) =1

Tabel 3.4 Instrumen Penilaian Aplikasi untuk Ahli Materi
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No. Pertanyaan

Penilaian
Saran dan

Masukan
VTR

(3)

VR

(2)

TV

(1)

1. Saat pelanggan membuat akun

baru, apakah data informasi yang

diinputkan pelanggan sudah

sesuai?

2. Apakah detail informasi band

sudah sesuai dengan apa yang

dibutuhkan para calon pemesan

band?

3. Saat pelanggan mendaftarkan

band, apakah data informasi yang

diinputkan sudah sesuai?

4. Apakah saat proses pemesanan

band, data yang dimasukkan

pelanggan di form konfirmasi

pemesanan sudah sesuai?

5. Saat melakukan pembayaran,

apakah data yang dimasukkan

pelanggan di form konfirmasi

pembayaran sudah sesuai?

6. Apakah detail pemesanan band

yang telah dipesan pelanggan

sudah sesuai?

7. Apakah petunjuk pendaftaran akun

dan pemesanan sudah sesuai

dengan alur aplikasi marketplace

pemesanan band?
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1) Untuk mendapatkan jumlah responden dalam bentuk presentase,

digunakan rumus sebagai berikut :

Sumber : Metode Penelitian Kuantitatif ( Erwan Agus dan Dyah Ratih, 2017

)

P = Presentase

F = Frekuensi dari setiap jawaban angket

N = Jumlah skor ideal untuk seluruh item

2) Untuk memperoleh frekuensi (F) adalah (jumlah item pertanyaan x skor x

jumlah responden = (F))

3) Untuk memperoleh jumlah maksimum (N) dengan skor paling tinggi

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

=10, dan jumlah responden = 30 menjadi : 5x10x30 = 1500

4) Setelah data dari angket didapat, peneliti menghitung hasil jawaban dari

pertanyaan, lalu setelah didapatkan milai presentase dan nilai ideal pada

setiap angket, hasil tersebut akan di simpulkan unutk masing-masing butir

pertanyaan dari para ahli dan responden masyarakat umum.

Tabel 3.5 Tabel Presentase

No. Presentase Kriteria

1. 75% - 100% Sangat Layak

2. 50% - 75% Layak

3. 25% - 50% Cukup Layak

4. 1% - 25% Kurang Layak


