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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

1.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian atau jenis penelitian tentang Perancangan Sistem 

Informasi Penjualan di Asri Foam ini merupakan jenis penelitian dengan 

metode RAD (Rapid Aplication Development) 

Metode Pengembangan RAD adalah sebuah model proses perkembangan 

software sekuensial linier yang menekankan siklus perkembangan yang sangat 

pendek. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi dari model sekuenial linier 

dimana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan 

konstruksi berbasis komponen. 

3.2 Pengumpulan Data 

Pada pengumpulan data, peneliti menggunakan sumber data dan teknik 

pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini, antara lain: 

1.2.1 Jenis Dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang dipatkan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian, antara lain : 

1. Pengertian Data sekunder adalah sumber data penelitian yang 

diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang 

berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang 

dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum 

2. Data sekunder diperoleh peneliti dengan mengumpulkan dokumen 

ataupun catatan seperti nota dari objek penelitian yang nantinya akan 

diolah lebih lanjut. 

1.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian 

peneliti sebagai berikut : 

1. Observasi 

Kegiatan studi ini sangat dibutuhkan untuk pembuatan website 

nantinya, karena peneliti akan mengetahui sistem yang dibutuhkan 

perusahaan tersebut untuk dapat memecahkan permasalahan yang
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ada. Pada metode ini peneliti melakukan pencatatan data atau informasi 

yang sesuai dengan penelitian. 

2. Studi Literatur 

Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui penelitian-

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan 

sistem informasi penjualan buku berbasis website. Metode ini bertujuan 

untuk membuat inovasi baru dari penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

3. Studi Pustaka 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari 

teori-teori dari jurnal, buku, makalah, browsing di internet dan hasil 

penelitian yang berkaitan sebagai penunjang referensi peneliti. 

3.3 Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul dari Asri Foam kemudian dibuat desain sistem 

sistem informasi,  yang dimana dalam pembuatan sistem informasi penjulan 

tersebut menggunakan bahasa pemograman PHP , MySQLi dan menggunakan 

Framework YII. 

3.4 Metode Yang Diusulkan 

Metode yang diusulkan dalam pengembangan sistem inforrmasi penjualan 

ini menggunakan RAD (Rapid Application Development). Tahapan dalam metode 

RAD sebagai berikut: 

 

Gambar 3. 1 Siklus RAD 

Sumber: Kendall (2010) 
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Berikut adalah penjelasan dari tahap-tahap yang dilakukan dalam 

pengembangan perangkat lunak menggunakan metode RAD (Rapid Application 

Development): 

1. Requirements Planning (Perencanaan Syarat-Syarat) 

Orientasi dalam fase ini adalah menyelesaikan masalah-masalah 

perusahaan. Meskipun teknologi informasi dan sistem bisa mengarahkan 

sebagian dari sistem yang diajukan, fokusnya akan selalu tetap pada upaya 

pencapaian tujuan-tujuan perusahaan 

2. RAD Design Workshop (Workshop Desain RAD) 

Fase ini adalah fase untuk merancang dan memperbaiki yang bisa 

digambarkan sebagai workshop. Penganalisis dan dan pemrogram dapat bekerja 

membangun dan menunjukkan representasi visual desain dan pola kerja kepada 

pengguna 

3. Implementation (Implementasi) 

Pada fase implementasi ini, penganalisis bekerja dengan para pengguna 

secara intens selama workshop dan merancang aspek-aspek bisnis dan 

nonteknis perusahaan. Segera setelah aspek-aspek ini disetujui dan sistem-

sistem dibangun dan disaring, sistem-sistem baru atau bagian dari sistem 

diujicoba dan kemudian diperkenalkan kepada organisasi (Kendall & E, 2010) 

3.5 Eksperimen dan Pengujian Metode 

Pengujian yang dilakukan adalah dengan dua metode yaitu metode black box 

testing, Metode black box testing yaitu pengujian dengan cara melakukan input 

pada website dan melihat hasil output, apakah output yang dihasilkan oleh sistem 

informasi tersebut sudah sesuai dengan input. Input yang diberikan seperti 

menambah data belanja,hapus dan update data belanja,  registrasi costumer, login 

costumer, Biaya ongkir dan Data transaksi 

3.6 Evaluasi dan Validasi Hasil 

Pada tahap terkahir ini, peneliti menggunakan angket untuk mengumpulkan 

data mengenai fungsi dan penggunaan aplikasi Penjualan kepada pelanggan Asri 
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Foam. Selain itu juga peneliti meminta kepada pengelola Asri Foam untuk menjadi 

beta tester guna menguji kelayakan aplikasi yang telah dibuat dari fungsi backend 

pengelola dan frontend tampilan dan fitur-fitur lain yang tersedia apakah sudah 

sesuai dengan yang diinginkan.  

3.6.1 Validasi Penguji  

Proses validasi penguji memanfaatkan satu penguji materi sebagai 

penilai materi dalam aplikasi Sistem Informasi Penjualan  dan satu penguji 

media sebagai penilai materi aplikasi. Tujuan validasi ini adalah untuk 

mengukur tingkat kelayakan suatu sistem aplikasi secara keseluruahan. 

Adapun langkah yang dilakukan antara lain: 

1. Mengkonsultasikan daftar kisi-kisi instrument kepada penguji materi dan 

penguji media 

2. Menyusun butir-butir instrument berdasarkan kisi-kisi instrument 

Tabel 3. 1 Aspek Penilaian Untuk Penguji Materi 

No. Indikator 
Jumlah 

Butir 

1. Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi 1 

2. Ketepatan fungsi tombol navigasi 1 

3. Kecepatan pemrosesan dalam melakukan perintah 1 

4. Kesesuaian tata letak teks dan gambar 1 

5 Kesesuaian tampilan aplikasi 1 

6 Teks dapat terbaca dengan baik 1 

7 Kesesuaian pemilihan jenis huruf dan ukuran huruf 1 

8 Kemenarikan tampilan tombol yamg digunakan 1 

9 Kesesuaian background 1 
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Tabel 3. 2 Aspek Penilaian Aplikasi Untuk Penguji Media 

No. Indikator 
Jumlah 

Butir 

1. Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi 1 

2. Ketepatan fungsi tombol navigasi 1 

3. Kecepatan pemrosesan dalam melakukan perintah 1 

4. Kesesuaian tata letak teks dan gambar 1 

5 Kesesuaian tampilan aplikasi 1 

6 Teks dapat terbaca dengan baik 1 

7 Kesesuaian pemilihan jenis huruf dan ukuran huruf 1 

8 Kemenarikan tampilan tombol yamg digunakan 1 

9 Kesesuaian background 1 

 

2.6.2 Angket Responden Pembeli Asri Foam 

Tabel 3. 3 Aspek Penilaian Aplikasi  

Untuk Pengguna Aplikasi Asri Foam 

No. Pernyataan 
Jumlah 

Butir 

1. 
Apakah aplikasi mudah dioperasikan atau 

digunakan? 
1 

2. 
Apakah aplikasi ini memiliki tampilan yang 

menarik dan mudah di pahami? 
1 

3. 
Bahasa dan kalimat yang digunakan dalam 

aplikasi ini mudah dimengerti ? 
1 

4. 
Apakah menu dalam aplikasi ini berfungsi 

dengan semestinya ? 
1 



22 

 

 

 

5 
Apakah Aplikasi ini dapat memuat data dengan 

cepat ? 
1 

Jumlah 5 

2.6.3 Validasi Penguji dan Angket 

1. Untuk keperluan kuantitatif angket yang berupa pertanyaan atau 

pernyataan Penelitian ini menggunakan angket dalam bentuk checklist 

dengan skor sebagai berikut : 

 

 

Nilai Skor untuk Penguji : 

VTR (Valid Tanpa Revisi)  = 3 

VR (Valid dengan Revisi)  = 2 

TV (Tidak Valid)                = 1 

Nilai Skor untuk Angket Responden : 

SS (Sangat Setuju) = 5 

S (Setuju) = 4 

N (Normal) = 3 

TS (Tidak Setuju) = 2 

STS (Sangat Tidak Setuju) = 1 

2. Untuk mendapatkan jumlah jawaban responden dalam bentuk 

presentase digunakan rumus berikut: 

 

 

Keterangan: 

P = Presentase 

𝑓  = Frekuensi dari setiap jawaban angket 

𝑛  = Jumlah skor ideal (kriterium untuk seluruh item) 

𝑝 =  
𝑓

𝑛
 𝑥 100% 
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100 = Nilai tetap 

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

Skor x Jumlah responden = (𝑓)) 

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

paling tinggi adalah 5 (apabila semua responden menjawab “SS”), 

jumlah pertanyaan = 5, dan jumlah responden = 30 menjadi: 

 

 

5. Setelah data dari angket didapat, peneliti menghitung hasil jawaban dari 

pertanyaan. Kemudian setelah didapatkan nilai presentase dan kriterium 

pada setiap angket, hasil tersebut akan dijabarkan untuk didapatkan 

kesimpulan pada masing-masing butir pertanyaan dari para penguji dan 

responden pelanggan Asri Foam. 

Tabel 3. 4 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 

 

5 x 6 x 30 = 900 


