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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendektan kuantitatif yang lebih terfokus pada 

data-data angka, dengan memanfaatkan data sekunder sebagai data utama. Data 

sekunder dalah data yang diperoleh dari sumber kedua. Data sekunder 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu : 

1) Internal Data 

Data yang tersedia tertulis pada sumber data sekunder. Misalnya pada 

perusahaan yakni bisa berupa faktur, laporan penjualan, pengiriman, laporan 

hasil riset yang lalu. 

2) Eksternal Data 

Data diperoleh dari sumber lain. Misalnya data sensus data pendaftaran, 

serta data yang diperoleh dari badan atau lembaga yang aktivitasnya 

mengumpulkan data atau keterangan yang relvan dengan atau dalam berbagai 

hal. 

3.2. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam pembuatan aplikasi 

pemilihan jurusan ini dilakukan dengan : 

1. Observasi 

Metode observasi dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai kondisi 

yang ada di MA Mathalibul Huda Mlonggo Kecamatan MA Mathalibul Huda 

Mlonggo Kabupaten Jepara. Pengamatan yang dilakukan yaitu mulai dari 

kegiatan peminatan jurusan hingga penjurusan siswa. Selain itu juga 

mengamati kendala-kendala yang dialami oleh admin pemilihan jurusan. 

2. Wawancara 

Metode wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada pihak yang 

terkait dalam pemilihan jurusan di MA Mathalibul Huda Mlonggo Kecamatan 

Mlonggo Kabupaten Jepara. Adapun hal yang ditanyakan antara lain: tentang 

alur pendaftaran, kriteria pendaftaran, dan harapan dengan adanya sistem baru. 
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3. Studi Pustaka 

Metode ini dilakukan dengan mencari jurnal online atau buku yang 

berkaitan dengan aplikasi pemilihan jurusan untuk dijadikan referensi. 

3.3. Metode yang Diusulkan 

Metode yang diusulkan dalam pengembangan aplikasi pemilihan jurusan ini 

menggunakan RAD (Rapid Application Development). Tahapan dalam metode 

RAD dapat dilihat pada gambar 3.1. : 

 

Requirements 

Planning 

 RAD Design Workshop  Implementation 

      

Identify Objectives 

And Information 

Requirement 

 

Work with Users to 

Design System 

 

Build the 

System 

 

Introduce the 

New 

System 

 

 

Gambar 3.1. Siklus Pengembangan Metode 

Berikut adalah penjelasan dari tahap-tahap yang dilakukan dalam 

pengembangan perangkat lunak menggunakan metode RAD (Rapid Application 

Development) 

1) Tahap Requirements Planning (Perencanaan Kebutuhan) 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap informasi dari aplikasi 

yang nantinya akan dibuat. Kebutuhan sistem berhubungan dengan 

pengumpulan semua data atau informasi pengguna. Pengumpulan ata 

dilakukan dengan studi observasi, studi pustaka, dan wawancara terhadap 

guru atau panitia penerimaan siswa baru di MA Mathalibul Huda Mlonggo. 

2) Tahap User Design (Desain Pengguna) 

Pada tahap ini proses desain dilakukan agar desain sesuai dengan yang 

diharapkan, bila terdapat ketidaksesuaian maka akan dilakukan perbaikan. 

Tahapan ini dirancang untuk menghasilkan rancangan yang tepat dari analisis 

yang sudah dilakukan. Tahapan ini merupakan pembuatan desain model dan 

diagram serta perancangan tampilan aplikasi yang akan dibuat. Pemodelan 



31 

 

 

 

 

 

menggunakan UML meliputi use case diagram, class diagram, activity 

diagram, dan sequence diagram. 

Dalam tahap desain yang pneliti lakukan disini adalah merancang desain 

awal aplikasi yang akan peneliti buat. Desain tersebut peneliti bagi menjadi 

dua, yang pertama desain fitur aplikasi dan yang kedua desain tampilan 

aplikasi. 

1. Desain Fitur Aplikasi 

Peneliti mempunyai rancangan beberapa fitur utama, sebagai berikut : 

a. Login atau Masuk 

Berisi tentang form inputan untuk masuk aplikasi. 

b. Beranda 

Berisi grafik pendaftaran dan rekomendasi jurusan. 

c. Siswa 

Berisi data siswa baru. 

d. Detail Siswa 

Berisi data siswa baru, input nilai, dan nilai akhir. 

e. Perhitungan 

Berisi tentang detail perhitungan nilai dari data yang telah di 

masukkan. 

f. Jurusan 

Berisi nama jurusan yang ada di sekolah tersebut. 

g. Faktor 

Berisi kriteria penilaian yakni terdiri dari core factor dan secondary 

factor. 

h. Kriteria 

Berisi kriteria penialain yang terdiri dari kriteria akademik dan non 

akademik. 

i. Sub Kriteria 

Berisi sub kriteria penilaian yang terdiri dari nilai, minat dan 

prestasi. 
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j. Periode 

Berisi daftar periode pendaftaran. 

2. Desain Tampilan 

Dari beberapa fitur yang sebelumnya sudah peneliti rencanakan, 

kemudian peneliti membuat desain awal tampilan dari masing-masing fitur 

tersebut. 

a. Tampilan Login atau Masuk 

 

Gambar 3.2. Desain Interface Halaman Tampilan Login 

b. Tampilan Beranda 

 

Gambar 3.3. Desain Interface Halaman Tampilan Beranda 
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c. Tampilan Siswa 

 

Gambar 3.4. Desain Interface Halaman Data Siswa. 

 

d. Tampilan Detail Siswa 

 

Gambar 3.5. Desain Interface Halaman Detail Siswa. 
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e. Tampilan Perhitungan 

 

Gambar 3.6. Desain Interface Halaman Perhitungan. 

 

f. Tampilan Jurusan 

 

Gambar 3.7. Desain Interface Halaman Data Jurusan. 
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g. Tampilan Faktor 

 

Gambar 3.8. Desain Interface Halaman Faktor. 

 

h. Tampilan Kriteria 

 

Gambar 3.9. Desain Interface Halaman Kriteria. 
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i. Tampilan Sub Kriteria 

 

Gambar 3.10. Desain Interface Halaman Sub Kriteria. 

 

j. Tampilan Periode 

 

Gambar 3.11. Desain Interface Halaman Periode. 

3) Tahap Build System (Membangun Sistem) 

Tahap ini merupakan aktivitas membangun aplikasi berdasarkan hasil 

dari tahap desain pengguna kedalam bahasa pemrograman yang digunakan. 
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4) Tahap Implementation (Implementasi) 

Pada tahap ini setelah desain sistem yang akan dibuat sudah disepakati 

baik dari pengguna maupun analis. Tahap ini programmer mengembangkan 

desain menjadi suatu program kemudian dilakukan proses pengujian untuk 

memeriksa kesalahan sebelum diaplikasikan. Pembuatan apliaksi ini peneliti 

menggunakan Sublime Text untuk proses coding dan menggunakan MySQL 

sebagai pengolah datanya. Metode pengujiannya menggunakan Black Box 

dijadikan perbaikan kedepannya, supaya sistem yang akan dikembangkan 

dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada pengguna. 

3.4. Eksperimen dan Pengujian Metode 

Pengujian aplikasi menggunkan metode pengujian Black Box Testing. Black 

Box Testing adalah. pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi 

melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Jadi diibaratkan 

seperti kita melihat suatu kotak hitam, kita hanya bisa melihat penampilan luarnya 

saja, tanpa tau ada apa dibalik bungkus hitan nya. Sama seperti pengujian black 

box, mengevaluasi hanya tampilan luarnya (interface), fungsionlitasnya tapa 

mengetahui input dan outputnya. 

 

 Black Box 
 

Gambar 3.12. Black Box Testing 

Berikut hal apa saja yang diuji tester : 

1. Menjalankan fungsi umum aplikasi. 

2. Menjalankan kesesuaian alur kerja aplikasi. 

3. Mencari error yang mungkin masih ada. 

3.5. Evaluasi dan Validasi Hasil 

Setelah diuji maka peneliti akan melakukan validasi hasil pengujian. Dalam 

tahap ini diharapkan responden memberikan tanggapan dan masukan terhadap 

aplikasi yang telah dibuat. Dalam evaluasi ini peneliti melibatkan 2 pihak sebagai 

Input Output 
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responden. Pertama yaitu pihak ahli sebagai ahli penguji aplikasi dan guru sebagai 

calon pemakai aplikasi kedepannya. 

3.5.1. Validasi Ahli 

1) Dalam proses validasi ahli, peneliti melibatkan ahli media sebagai penguji 

kelayakan dan kesesuaian aplikasi. Dalam hal ini peneliti memilih Bapak 

Heru Saputro, S.Kom.,M.Kom. sebagai ahli media bidang aplikasi dan 

pemrograman. Adapun indikator yang diujikan meliputi : 

Tabel 3.1. Instrumen Pengujian Ahli 

No. Indikator 
Jumlah 

Butir 

A. Aspek Tampilan 

1. Tampilan sudah sesuai kebutuhan 1 

2. Tampilan mudah dipahami 1 

3. 
Logo dan tanda yang digunakan dalam aplikasi 

sudah mewakili fungsi 

1 

B. Aspek Fungsi 

4. Fungsi berjalan dengan baik 1 

5. Fungsi login berjalan dengan lancar 1 

6. Fungsi beranda berjalan dengan lancar 1 

7. Fungsi input kriteria berjalan dengan lancar 1 

8. Fungsi cetak hasil berjalan dengan lancar 1 

C. Aspek Performa  

9. Kecepatan menampilkan data 1 

10. Ketepatan mencetak hasil laporan 1 

Jumlah 10 
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3.5.2. Angket Responden Pengguna 

Guru atau panitia penerimaan siswa baru adalah pengguna aplikasi ini 

kedepannya. Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana respon beliau-beliau, 

peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait aplikasi ini. Pertanyaan yang 

diajukan diantaranya : 

Tabel 3.2. Instrumen Pengujian Responden Umum 

No. Pertanyaan 
Jumlah 

Butir 

1. 
Apakah aplikasi ini membantu dalam 

penentuan jurusan 

1 

2. Apakah aplikasi ini mudah dipahami 1 

3. 
Apakah fungsi berjalan dengan baik dan 

lancar 

1 

4. 
Apakah tampilan aplikai sudah sesuai 

kebutuhan 

1 

5. 
Apakah data yang ditampilkan dari 

aplikasi ini sesuai 

1 

6. 
Apakah anda setuju aplikasi ini terus 

dikembangkan 

1 

Jumlah 6 

 

3.5.3. Pengujian Black Box 

Untuk mengukur validasi pengujian black box, peneliti menentukan 

kriteria penilaian sebagai berikut : 
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Tabel 3.3. Instrumen Pengujian Black Box 

No. Pertanyaan Jumlah Butir 

1. Fitur login berfungsi dengan baik 1 

2. Data yang ditampilkan beranda sudah 

sesuai 

1 

3. Data yang ditampilkan pada fitur cetak hasil 

sudah sesuai 

1 

4. Fitur cetak berfungsi dengan baik 1 

5. Fungsi edit data berfungsi dengan baik 1 

6. Fungsi hapus data berfungsi dengan baik 1 

7. Fungsi bantuan berfungsi dengan baik 1 

Jumlah 
7 

Dalam hal ini peneliti memilih Bapak Heru Saputro, S.Kom.,M.Kom. 

sebagai penguji mtode Black Box. 

3.5.4. Validasi dan Angket 

Dalam menentukan pengukuran validasi peneliti menggunakan 

pengukuran skala likert. Adapun langkah - langkah dalam pengukuran skala 

likert adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan Kriteria Penilaian 

2. Perhitungan Jumlah Responden 

3. Interpretai Skor Perhitungan 

4. Menentukan Rumusan Indeks (%) 

5. Menghitung Hasil Responden 

Rumus Skala Likert :   𝑷  =  
𝑓

𝑛
  𝑿  𝟏𝟎𝟎% 
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Keterangan : 

 P = Presentase. 

 f = Frekuensi dari setiap jawaban angket. 

 n = Jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item. 

 100 = Nilai tetap. 

1) Menentukan Kriteria Penilaian 

Kriteria penilaian penelitian berdasarkan dari skor yang diberikan oleh 

Ahli Media dan responden adalah sebagai berikut : 

Tabel Nilai Skor untuk Ahli : 

Tabel 3.4. Tabel Skor untuk Ahli 

Nilai Skor untuk Ahli Jumlah 

VTR (Valid Tanpa Revisi) 3 

VR (Valid dengan Revisi) 2 

TV (Tidak Valid) 1 

 

Tabel Nilai Skor untuk Angket Responden : 

Tabel 3.5. Tabel Skor untuk Responden Umum 

Nilai Skor untuk Ahli Jumlah 

SS (Sangat Setuju) 4 

S (Setuju) 3 

TS (Tidak Setuju) 2 

STS (Sangat Tidak Setuju) 1 

 

Tabel Nilai Skor Pengujian Black Box : 

Tabel 3.6. Tabel Skor Pengujian Black Box 

Nilai Skor untuk Ahli Jumlah 

VTR (Valid Tanpa Revisi) 3 

VR (Valid dengan Revisi) 2 

TV (Tidak Valid) 1 
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2) Penghitungan Jumlah Responden 

Perhitugan skor dari responden dengn menghitung jumlah skor 

keseluruhan responden. Pada penelitian ini menggunakan 3 rsponden dan 

masing-masing angket terdiri dari 6 pertanyaan dengan tipe handphone 

yang berbeda dari berbagai kalangan dengan pilihan skor 4. 

Dalam hal ini responden mengisi angket dalam bentuk kertas, dan 

akan di rekap hasilnya untuk mendapatkan validasi. 

Rumus yang digunkan sebagai berikut : 

   n = Fm  X  Pn 

Keterangan : 

n  = Total jumlah responden yang memilih. 

Fm =  Pilihan angka skor likert. 

Pn  = Jumlah skor ideal per butir soal angket. 

3) Interpretasi Skor Perhitungan 

Untuk mengetahui hasil interpretasi, terlebih dahulu diketahui skor 

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

  Y = Skor tertinggi likert x jumlah responden x butir item. 

  X = Skor terendah likert x jumlah responden x butir item. 

Maka : 

  Y = 4 x 25 x 6 = 600 (tertinggi) 

  X = 1x 25 x 6 = 125 (terendah) 

4) Menentukan Rumusan Indeks (%) 

Sebelum menentukan indeks, maka harus menentukan terlebih dahulu 

interval (rentang jarak) dan interpretasi persen agar mengetahui 

penilaianmetode mencari skor persen (I), dengan rumusan sebagai 

berikut : 

   interval (I)  =   
𝟏𝟎𝟎%

𝒇
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Keterangan : 

 interval (I) = 100% / 4 = 25% (jarak antara skor dan persen). 

 F  = Frekuensi jawaban angket. 

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

dituliskan pada tabel di bawah ini : 

Tabel Nilai Skor untuk Nagket Responden 

Tabel 3.7. Indeks Kelayakan 

No. Presentase Kriteria 

1. 76 %  -  100 % Sangat Layak 

2. 51 %  -  75 % Layak 

3. 26 %  -  50 % Cukup Layak 

4. 1 %  -  25 % Kurang Layak 

 

5) Menghitung Hasil Responden 

Untuk mendapatkan jumlah jawaban responden dalam bentuk 

presentase dapat dicari dengan rumus sebagai berikut : 

   P  =  
𝒇

𝒏
 × 100% 

 Keterangan : 

 P = Presentase. 

 f = Frekuensi darisetiap jawaban angket. 

 n = Jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item. 

 100 = Nilai tetap. 
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