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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1. Desain Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan penulis menngunakan analisis kuantitatif 

dalam desain penelitian yang akan dilakukan. Metode kuantitaif dalam penelitian 

ini lebih menekankan proses analisisnya pada data sekunder sebagai sumber data 

utama. Data sekunder yang digunakan adalah data alumni hafidz dan data alumni 

yang non hafidz, data santri, dan data pengurus pesantren. Data dikumpulkan 

menggunakan sistem analisa yang bersifat statistik yang bertujuan untuk melakukan 

pegujian atau perumusan masalah. 

1.1.1. Perumusan Masalah 

Tahapan ini dilakukan untuk pemahaman terhadap metode kerja 

GRAPPLE, konsep dan tahapan pengembangan sistem informasi, pemahaman 

terhdapat aplikasi yang berhubungan dengan data alumni pondok pesantren dan 

informasi mengenai kegiatan alumni di pondok pesantren Riyadhul Ma’la Al-Amin 

Pati. 

1.1.2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan : 

1. Oservasi 

Pada tahap observasi, peneliti menggali segala permasalahan yang di 

teliti, untuk mendapatkan informasi yang akurat berdasarkan data yang 

diperoleh. Data yang diteliti adalah data yang memiliki validasi yang tepat 

sehingga penelitian yang di lakukan sesuai dengan sasaran penelitian. pada 

observasi yang dilakukan, peneliti menggali informasi ke beberapa 

pengurus pesantren  tentang berapa jumlah alumni yang lulus pada tahun 

2018 sampai tahun 2019. 

1. Dokumenter 

Metode dokumenter merupakan metode yang digunakan dalam 

melakukan penelusuran data historis. Dokumenter juga merupakan suatu 

informasi yang diabadikan atau di dokumentasikan sebagai bahan 

dokumenter. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa bahan –
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bahan informasi yang dikeluarkan oleh pondok pesantren sehingga data 

yang diolah benar – benar data yang akurat. 

2. Studi pustaka 

Pada tahap studi pustaka peneliti mengumpulkan data yang dilakukan 

dengan mempelajari teori – teori dengan browsing internet, referensi jurnal, 

atau makalah dan sumber bacaan yang lain yang bersangkutan dengan 

referensi penelitian. Untuk mendapatkan bahan studi pustaka, peneliti 

memanfaatkan media internet untuk mencari referensi jurnal sesuai dengan 

tema penelitian, termasuk juga mempelajari dari buku – buku yang tersedia 

di perpustakaan. 

3. Metode angket 

Pada tahap metode angket ini peneliti mengirimkan daftar pertanyaan 

tentang kelayakan aplikasi yang dibangun dan disusun secara sistematis, 

kemuadian dikirim dan selanjutnya diisi oleh responden. Setelah diisi, 

angket tersebut dikirim kembali dan dikembalikan kepeneliti untuk diolah 

setelah tahap perancangan aplikasi selesai. Pada penelitian ini, peneliti 

mengirimkan angket kepada 30 responden yang terdiri dari pengurus 

pondok, dan alumni pondok agar kelayakan serta kesesuaian aplikasi 

dengan pengguna dapat tercapai menggunakan penghitungan skala Likert. 

1.1.3. Penelusuran Data 

Peneliti melakukan penelitian secara kuantitatif menggunakan varian 

analisis dari data sekunder, analisis data sekunder ini memanfaatkan fakta yang 

sudah ada di pondok RIMA. Analisis data sekunder juga dapat memanfaatkan data 

yang dihasilkan dari survey. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini diantaranya 

adalah data Alumni Hafidz dan data alumni non Hafidz, Data Santri, dan data 

pengurus pesantren. 

1.1.4. Investigasi Sistem 

Agar Aplikasi Pendataan Alumni (APAl) di pondok pesantren Riyadhul 

Ma’la Al-amin bisa berjalan dan berfungsi dengan baik yaitu mem-backup seluruh 

data manual ke dalam sistem yang nantinya akan menjadi suatu kabar informasi 

yang benar – benar akurat dan fleksibel. Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan 
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gambaran permasalahan, penyebab, tujuan dan ruang lingkup pengembangan 

sistem. Hasil dari investigasi sistem berupa studi kelayakan sistem yang berfungsi 

sebagai arahan dan bahan pertimbangan pengembangan sistem di tahap selanjutnya. 

1.2. Pengolahan Awal Data 

Data yang akan diolah diperoleh dari pondok pesantren diolah dengan 

program komputer kemudian dikonversi kedalam data berbentuk angka. Data – data 

yang sudah dikonversi tersebut diubah kedalam bentuk chart atau diagram 

berdasarkan jenis data. Tujuan dari pengolahan data ini yaitu untuk memastikan 

kesesuaian antar pengolahan awal data dari microsoft Office dengan aplikasi yang 

dirancang. 

 

Gambar 3.1. Pengolahan Awal Data 

1.3. Implementasi dengan Metode Grapple 

Tahapan yang akan digunakan dalam GRAPPLE mencakup  suatu analisis 

kebutuhan sistem, pengembangan dari model dan diagram, kemudian dilakukan 

kegiatan desain atau pembuatan code sampai pada tahap instalasi dan yang terakhir 

yaitu evaluasi. Berikut tahapan pengembangan sistem informasi yang akan di 

terapkan pada penelitian ini diantaranya : 

a. Requerement Gathering 

Pada tahapan ini peneliti merencanakan kebutuhan dari pengguna yaitu 

informasi data alumni pondok pesantren RIMA dan informasi mengenai kegiatan 

alumni. 

b. Analysis 

Di tahap ini yang dilakukan adalah menggali lebih dalam hasil yang 

diperoleh dalam tahap sebelumnya. Tahap ini mengkaji permasalahan yang sedang 

dihadapi oleh pesantren RIMA dan menganalisis solusinya. Dalam tahap ini akan 

menganalisa : 
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a) Kebutuhan alat dan bahan  

b) Kebutuhanan fungsionalitas sistem  

c) Kebutuhan non-fungsional sistem 

c. Design 

Pada tahapan ini yang dilakukan adalah implementasi model dan diagram 

serta perancangan interface atau tampilan aplikasi penelusuran alumni berbasis web 

pada pondok pesantren Riyadhul Ma’la Al-Amin Pati. Selanjutnya ialah proses 

pembuatan kode pemprograman yang akan masuk pada tahapan development. 

d. Development 

Tahap ini dilakukan pengujian program dan dokumentasi sistem yang akan 

ditangani oleh seorang pengembang program dalam membangun kode 

pempograman dan user interface. Untuk pembuatan aplikasi ini peneliti 

menggunakan Framework CodeIgniter untuk proses coding, database MySQL 

untuk perancangan databasenya sehingga data dapat terstruktur dengan rapi. 

e. Deployment 

Tahap deployment ialah tahap pendistribusian produk yang sudah siap pakai 

kepada pengguna. Tahapan ini mencakup proses instalasi dan perencanaan untuk 

mem-backup data jika diminta oleh pengguna dengan kenetuan sesuai perjanjian 

sebelumnya.  

Pada penelitian ini penulis mengembangkan aplikasi hanya sampai pada 

tahapan development. Dengan menggunakan desain gambar visual menggunakan 

UML (Unified Modelling Language) yang merupakan bagian dari bahasa visual 

untuk merancang perangkat lunak. 

1.4. Pengujian Metode 

Pengujian metode pada aplikasi yang di bangun ini adalah menggunakan 

pengujian Black-Box Testing yang berfokus pada sebuah spesifikasi yang 

fungsional dari perangkat lunak yang dikemangkan. Kegiatan yang dilaksanakan 

pada pengujian Aplikasi Penelusuran Alumni Berbasis Web ini, diantaranya 

sebagai berikut : 

  



42 
 

 
 

Tabel 3.1. Pengujian Metode Black Box 

Pengujian Black Box pada Menu Login 

No. Skenario Pengujian Hasil Yang Diharapkan  

1. 
Mengosongkan Username dan 

Password, lalu Klik tombol Login 

Sistem akan menolak akses 

login dan menampilkan pesan 

"Maaf anda belum memasukan 

Username dan Password !!!" 

2. 

Hanya mengisi username dan 

mengosongkan pssword, lalu 

langsung klik tombol "login 

Sistem akan menolak akses 

login dan menampilkan pesan 

"Maaf anda belum memasukan 

Password !!!" 

3. 

Hanya mengisi password dan 

mengosongkan username, lalu 

langsung klik tombol "login" 

Sistem akan menolak akses 

login dan menampilkan pesan 

"Maaf anda belum memasukan 

Username !!!" 

4. 
Menuliskan salah satu data yang 

salah lalu klik "login" 

Sistem akan menolak akses 

Login dan menampilkan pesan 

"Username atau password 

salah !!!" 

5. 
Menuliskan data yang benar lalu klik 

"login" 

Sistem menerima akses Login 

dan menampilkan pesan 

"Selamat Datang" kemudian 

akan masuk ke menu home 

Pengujian Black Box pada Menu Profil 

No. Skenario Pengujian Hasil Yang Diharapkan  

1. 

Sistem dapat melakukan proses edit 

profil, biodata dan password pada 

program dengan mengklik tombol 

berbentuk pensil maka sistem akan 

Sistem akan menampilkan 

proses editing, lalu klik submit 

maka akan menampilkan data 

profil, password dan biodata 

pengguna dan sistem akan 
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memberikan peringatan "anda yakin 

ingin diubah ? Ok atau cancel" 

menampilkan pesan "data 

berhasil disimpan" 

2 

Sistem dapat melakukan proses 

delete data profil pada program 

dengan mengkllik tombol berbentuk 

silang maka sistem akan memberikan 

peringatan "Anda yakin ingin 

dihapus ? Ok atau cancel" 

Sistem sukses, berhasil 

menghapus data profil maka 

akan ada pemberitahuan "Data 

berhasil dihapus" 

Pengujian Black Box pada Menu Data Alumni Hafidz atau non Hafidz, 

Data Santri dan Data Pengurus 

No. Skenario Pengujian Hasil Yang Diharapkan  

1. 

Tambah data alumni (data yang 

diinput tidak lengkap) lalu kli 

"submit" 

Sistem tidak akan menyimpan 

ketika kolom tidak terisi 

semua, maka akan 

menampilkan pesan "data 

belum lengkap" 

2. 

Tambah data alumni simpan dengan 

benar (tidak ada yang kosong) lalu 

klik "submit" 

Sistem sukses input data dan 

menampilkan pesan "Data 

berhasil di simpan" 

3. 

Sistem dapat melakukan proses edit 

data pada program dengan mengklik 

tombol berbentuk pensil maka sistem 

akan memberikan peringatan "anda 

yakin ingin diubah ? Ok atau cancel" 

Sistem akan menampilkan 

proses editing, lalu klik submit 

maka akan menampilkan data 

alumni yang diinginkan dan 

sistem akan menampilkan 

pesan "data berhasil disimpan" 

4. 
Sistem dapat melakukan proses 

delete data alumni pada program 

Sistem sukses, berhail 

menghapus data alumni maka 
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dengan mengkllik tombol berbentuk 

silang maka sistem akan memberikan 

peringatan "Anda yakin ingin 

dihapus ? Ok atau cancel" 

akan ada pemberitahuan "Data 

berhasil dihapus" 

Pengujian Black Box pada Menu Laporan 

No. Skenario Pengujian Hasil Yang Diharapkan  

1. 
Tambah laporan (data yang diinput 

tidak lengkap) lalu klik "print/cetak" 

Sistem tidak akan merespon 

ketika kolom tidak terisi secara 

lengkap, maka akan 

menamilkan pesan "data belum 

lengkap" 

2. 
Tambah data lengkap lalu klik 

"print/cetak" 

Sistem sukses, berhasil 

mencetak laporan makan akan 

menampilkan laporan 

perperiode yang diinginkan. 

Pengujian Black Box pada Menu Informasi Kegiatan 

No. Skenario Pengujian Hasil Yang Diharapkan  

1. 

Sistem dapat menampilkan informasi 

kegiatan alumni dengan mengklik 

tombol "informasi kegiatan" 

Sistem sukses, berhasil 

menampilkan informasi 

kegiatan alumni  

Pengujian Black Box pada Menu Komunikasi 

No. Skenario Pengujian Hasil Yang Diharapkan  

1. 

Input tahun angkatan atau periode 

(data yang diinput tidak berupa 

angka) lalu klik "lihat" 

Sistem tidak akan merespon 

ketika kolom tidak terisi secara 

benar, maka akan menamilkan 

pesan "data yang anda 

masukan salah !!!" 

2. 

Input tahun angkatan atau periode 

dengan benar lalu klik "lihat" 

Sistem sukses, berhasil 

menampilkan data alumni 
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sesuai tahun angkatan atau 

periode yang diinginkan 

3. 

Sistem dapat melakukan proses 

Chatting sesama alumni untuk 

berbagi informasi,  dengan mengklik 

tombol berbentuk amplop maka 

sistem akan memberikan peringatan 

"anda yakin ingin menghubung 

kontak ini ? Ok atau cancel" 

Sistem akan menampilkan 

jendela percakapan, lalu klik 

kirim setelah menuliskan pesan 

singkat  dan sistem akan 

menampilkan pesan "pesan 

anda telah terkirim" 

 

1.5. Evaluasi dan Validasi Hasil 

Pada tahap terakhir ini peneliti menggunakan angket untuk mengumpulkan 

data mengenai tampilan, fungsi dan penggunaan aplikasi APAl kepada pengasuh 

pesantren, pengurus pondok pesantren, dan alumni pesatren baik yang hafidz 

maupun yang non hafidz. Penggunaan skala pegukuran dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan skala Likert. Skala ini digunakan dalam pengukuran sikap, persepsi 

, dan pendapat seseorang atau kelompok orang tentang kejadian atau fenomena 

sosial yang terjadi di lingkungan. Dalam skala Likert ini mempunyai gradasi mulai 

dari yang bernilai sangat positif sampai ke sangat negatif. 

1.5.1. Validasi Ahli 

Dalam proses validasi ahli menggunakan satu ahli materi dan juga satu ahli 

media, instrumen validasi ahli dalam penelitian ini memiliki validitas isi yang 

didasarkan pada pendapat ahli untuk mendapatkan hasil dari kelayakan instrumen 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka dilakukan langkah – langkah 

sebagai berikut : 

1. Menyusun kisi – kisi instrumen. 

2. Mengkonsultasikan kisi – kisi instrumen pada ahli materi dan ahli 

media. 

3. Menyusun butir – butir instrumen berdasarkan kisi – kisi instrumen. 
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Berdasarkan langkah – langkah diatas, peneliti menyusun indikator -

indikator untuk menguji kisi-kisi yang telah disusun dalam beberapa aspek, 

diantaranya : 

a) Instrumen penilaian Aplikasi untuk Ahli Media meliputi : 

1. Aspek kemudahan input 

2. Aspek tampilan 

3. Aspek pengolahan data atau informasi 

b) Instrumen penilaian untuk Ahli Materi meliputi : 

1. Aspek pengkategorian alumni 

2. Aspek pengelompokan alumni 

3. Aspek bahasa 

1.5.2. Angket Responden  

Intrumen Penilaian angket responden yang dilakukan adalah kepada 

Pengasuh Pesantren, Pengurus Pesantren, dan alumni hafidz dan alumni non hafidz. 

Adapun pertanyaan yang akan diajukan menyangkut beberapa kriteria diantaranya 

: 

1. Tingkat kepuasan respoden terhadap layanan atau fitur aplikasi yang di 

bangun. 

2. Tingkat kesesuaian aplikasi dengan bedasarkan perkembangan ilmu 

teknologi informasi. 

3. Tingkat akurasi informasi yang disajikan dalam aplikasi. 

4. Tingkat kemudahan aplikasi. 

1.5.3. Validasi Ahli dan Angket 

Dalam menentukan pengukuran validasi peneliti menggunakan pengukuran 

skala Likert. Adapun langkah – langkah dalam pengukuran skala Likert yang 

dilakukan pada penelitian ini diantaranya, sebagai berikut : 

1. Menentukan Kriterian Penilaian 

Untuk keperluan kuantitatif angket yang berupa pernyataan atau pertanyaan 

difokuskan pada tampilan media, materi, dan fungsi. Dalam instrumen penelitian 

ini seorang peneliti menggunakan angket dalam bentuk checklist dengan skor 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.2. Tabel Kriteria Skor untuk Ahli 

Nilai Skor Untuk Ahli Jumlah 

VTR Valid Tanpa Revisi 3 

VR Valid dengan Revisi 2 

TV Tidak Valid 1 

 

Tabel 3.3. Tabel Kriteria Skor untuk Angket Responden 

Nilai Skor Untuk Angket 

Responden 
Jumlah 

SS (Sangat Setuju) 4 

S (Setuju) 3 

TS (Tidak Setuju) 2 

STS (Sangat Tidak Setuju) 1 

Sumber : Sugiyono (2014:94) 

2. Penghitungan jumlah responden 

Pada penelitian ini menggunakan 30 responden dengan pilihan skor 4. Maka 

perhitungan yang diterapkan sebagai berikut : 

n = Fm  X Pn 

n = 30 X 4 =120 

Keterangan : 

Fm  = Total dari jumlah responden yang sudah memilih 

Pn  = Pilihan angka skor Likert 

n  = Jumlah skor ideal (30 x 4 = 120) 

3. Interprestasi skor perhitungan 

Untuk mengetahui hasil intreprestasi, terlebih dahulu diketahui skor yang 

tertinggi (X) dan skor yang terendah (Y) untuk item penilaian. 

Y = Skor tertinggi likert x jumlah responden 

X = Skor terendah likert x jumlah responden 

Maka : 

Y = 4 x 30 = 120 (tertinggi) 

X = 1 x 30 = 30 (terendah) 



48 
 

 
 

4. Menentukan rumusan indeks (%) 

Dari kriteria skor diatas, maka dapat di cari interval skor dalam persen (%), 

dengan perhitungan sebaga berikut : 

Interval (I) = 
%

 

Maka : 

Interval (I) = 
%

 

Keterangan : 

F   = Frekuensi jawaban angket 

Interval (I) = 100% / 4 = 25% (jarak antara skor dalam persen)  

Jadi jarak terendah intervalnya adalah 0% hingga 100%. Dapat ditarik 

kesimpulan dari tabel dibawah ini : 

Tabel 3.4. Tabel Penilaian Kelayakan Berdasarkan Persentase 

No. Persentase Kriteria 

1. 75% - 100% Sangat Layak 

2. 50% - 75% Layak 

3. 25% - 50% Cukup Layak 

4. 1% - 25% Kurang Layak 

 

5. Menghitung hasil responden 

Setelah hasil yang didapatkan, peneliti menghitung seluruh nilai dari 

responden dengan menentukan kelayakan pada penelitian berdasarkan hasil 

perhitungan responden. Lalu setelah didapatkkan nilai persentase dan kriterium 

pada setiap angket, hasil tersebut akan peneliti jabarkan unutk diatrik sebuah 

kesimpulan untuk masing – masing butir pertanyaan yang diperoleh dari para ahli 

dan responden. Hasil responden yang didapatkan dari perhitungan diatas adalah 

bahwa apliksai yang dibangun cukup layak untuk dijalankan. 


