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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.3 Desain Penelitian 

Pada bagian desain penelitian ini sebelum dilakukan suatu perencanaan 

pembuatan aplikasi penulis harus membuat coding atau source code. Dalam tahap ini 

akan ditujukan pada arsitektur perangkat lunak yang akan dibangun dengan 

menggunakan metode waterfall. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, 

pembuatan aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan lembaga dalam menyebarkan 

informasi mengenai naik turunnya harga kebutuhan pokok di kabupaten Jepara 

Khususnya warga Welahan. Dengan adanya aplikasi berbasis web dengan 

menggunakan Framework CodeIgniterr, bahasa pemrograman PHP dan juga 

Database. 

3.2 Pengumpulan Data 

Pada tahapan pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan yang 

bertujuan untuk memperoleh data-data dari sampel atau objek penelitian yang telah 

dipilih. Pengumpulan data dapat dlakukan dengan beberapa cara antara lain : 

1. Studi Pustaka  

Peneliti menggunakan literatur dan bahan pustaka, berupa jurnal dan 

buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas kemudian 

mencatat dan mengutip pendapat dari para ahli untuk memperkuat landasan teori 

dalam penelitian, yang dilakukan.  

2. Observasi 

 Pada tahapan ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Kantor 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jepara untuk melakukan 

pencatatan dan meminta data tentang harga kebutuhan pokok di pasar kabupaten 

Jepara. 

3. Wawancara 

 Pada tahapan ini peneliti melakukan wawancara terhadap staff dinas 

terkait ,beberapa masyarakat, dan pedagang yang ada dipasar welahan mengenai 

harga kebutuhan pokok yang kadang naik dan kadang turun.  
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3.3 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Jepara, Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Alasan 

peneliti memilih lokasi tersebut karena penyebaran informasi mengenai harga 

kebutuhan pokok di jepara kurang efisien sehingga membuat masyarakat jepara 

kurang tahu mengenai naik turunnya harga kebutuhan pokok yang ada di jepara. 

 Oleh karena itu, peneliti mempunyai keinginan untuk membuat Sistem 

E-Monitoring Harga kebutuhan Pokok Di Kabupaten Jepara khususnya untuk 

wilayah Welahan dan mempermudah Dinas perdagangan dan Perindustrian untuk 

menyebarkan Informasi harga kebutuhan Pokok Pasar Di Kabupaten jepara 

khususnya untuk wilayah Welahan. 

3.4 Pengelolaan Data Awal 

  Data yang sudah diperoleh dari pengumpulan data yang sudah dilakukan 

sebelumnya, setelah itu dibuat desain aplikasi dimana dalam pembuatan aplikasi 

ini menggunakan sistem operasi berbasis web dengan menggunakan framework 

CodeIgniter, bahasa pemrograman php. Text yang editornya menggunakan 

Sublime Text. 

3.5 Metode Pengembangan Sistem 

  Metode penelitian yang diusulkan meggunakan metode pengembangan 

sistem dengan metode Waterfall. Peneliti memilih metode ini sebab metode 

Waterfall merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang 

sistematis sehingga tidak dapat diulang, yaitu berawal dari analisa sistem, 

perancangan sistem, pembangunan sistem serta uji coba yang akan dilakukan 

sehingga waktu yang digunakan lebih efisien. 

 

Gambar 3.1 Metode Waterfall [16] 
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a. Analisa Sistem 

 Pada tahapan ini peneliti melakukan identifikasi dan evaluasi masalah yang 

ada. Yang mana digunakan sebagai sumber data pembuatan Sistem E-Monitoring 

Harga Kebutuhan Pokok Di Kabupaten Jepara 

 

b. Perancangan Sistem 

 Pada tahapan ini peneliti telah mendapatkan data dan selanjutnya melakukan 

proses perancangan sistem dengan membuat desain awal aplikasi yang akan 

diterapkan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam menentukan 

interface yang akan digunakan, bahasa pemrograman serta Framework yang akan 

digunakan untuk membangun Sistem tersebut. 

 

c. Pembangunan Sistem 

 Setelah membuat desain awal sistem, maka selanjutnya peneliti membuat 

sistem dari rancangan desain awal yang sudah ada dengan melakukan pembuatan 

susunan database, dan selanjutnya menerapkan dalam framework CodeIgniter 

untuk membangun Sistem E-Monitoring Harga Kebutuhan Pokok. 

 

d. Uji Coba 

Pada tahapan akhir peneliti melakukan uji coba pada aplikasi yang telah 

dibangun. Cara pengujiannya dengan mengetahui apakah coding berjalan dengan 

semestinya dan dicek apakah ada eror atau tidak. Jika masih terdapat eror maka 

peneliti akan melakukan evaluasi sampai coding dapat berjalan dengan lancar dan 

benar tanpa ada eror didalam sistrem tersebut. 

Pengujian metode pada sistem ini yaitu menggunakan Black Box Testing 

dimana pengujian terfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. 

Peneliti memilih Black Box Testing  karena memiliki kelebihan dalam 

pengujiannya yaitu spesifikasi program dapat ditentukan diawal, tidak perlu 

melihat kode programnya secara detail. 
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Gambar 3.2 Pengujian Metode 

Pengujian dilakukan dengan cara melakukan login terlebih dahulu untuk 

dapat masuk kedalam sistemnya, kemudian melakukan input data sesuai 

kebutuhan dan hasilnya akan terlihat dioutput apakah sudah sesuai dengan yang 

diinputkan atau belum. Input yang diberikan yaitu input biodata harga kebutuhan 

pokok mulai dari beras, bawang merah, bawang putih dan lainnya dan berita yang 

memuat harga kebutuhan pokok tersebut 

Output yang dihasilkan oleh input biodata tersebut berupa grafik yang 

memuat harga kebutuhan pokok dan berita yang memuat ibformasi mengenai naik 

turunnya harga kebutuhan pokok. 

e. Pemeliharaan 

Pada tahapan  ini dapat memungkinkan sistem akan mengalami perubahan 

ketika sudah dikirimkan kepada user. Perubahan yang terjadi bisa karena adanya 

kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi ketika pengujian. Tahap ini dapat 

mengulangi proses pengembangan mulai dari analisa sistem. Perubahan yang 

terjadi hanya untuk perubahan sistem yang sudah ada, tidak untuk membuat 

sistem yang baru. 

3.6 Implementasi Antar Muka 

Dalam tahap desain awal sistem ini peneliti merancang sebuah desain yang 

akan di gunakan sebagai gambaran mengenai sistem yang akan dibuat. Adapun 

desain awal Sistem tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Desain Fitur Aplikasi 

a) Admin 

- Login / Masuk 

Berisi form inputan untuk masuk kedalam sistem dan hanya orang 

tertentu yang bisa masuk kedalam sistem tersebut 

Input Black Box Output 
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- Dashboard 

Berisikan tampilan awal setelah admin berhasil masuk kedalam sistem 

- Kategori Pasar 

Untuk menambahkan Pasar yang ingin ditambahkan 

- Sembako 

Untuk menambah, menghapus dan meng-update sebuah data 

mengenai harga kebutuhan pokok di pasar 

- Berita  

Berisi tentang berbagai macam berita mengenai naik turunnya harga 

kebutuhan pokok 

- Info Instansi 

Berisi sebuah informasi mengenai apa yang terdapat di dalam sistem 

tersebut 

- Cetak laporan 

Diuganakan admin untuk mencetak laporan mingguan atau bulanan 

yang filenya berupa .xlsx atau excel 

- Lihat web 

Untuk melihat kedalam website dan untuk mengetahui apakah data 

yang di tambah, dihapus maupun di update telah berhasil diperbarui 

apa tidak 

 

b) User 

- Beranda 

Berisi tampilan awal sistem 

- Berita 

Berisi tentang berbagai macam berita yang membahas mengenai naik 

turunnya harga kebutuhan pokok di pasar. 

 

2) Desain Tampilam Aplikasi 

 Sesuai dengan fitur yang sudah peneliti rencanakan, kemudian peneliti 

membuat tampilan dari masing -  masing fitur yang akan diterapkan kedalam 

sistem tersebut. Fitur – fitur tersebut antara lain yaitu : 
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a) Fitur untuk admin 

- Form Login 

  Berisi form inputan untuk masuk kedalam sistem dan 

hanya orang tertentu yang bisa masuk kedalam sistem tersebut 

 

 

Gambar 4.16 Sketsa Form Login Admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

- Form dashboard 

  Berisikan tampilan awal setelah admin berhasil masuk 

kedalam sistem 

 

Gambar 4.17 Tampilan dashboard 

- Form Kategori Pasar 

 Untuk menambahkan Pasar yang ingin ditambahkan 

 

Gambar 4.18 kategori Pasar 
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- Form Sembako 

  Untuk menambah, menghapus dan meng-update sebuah 

data mengenai harga kebutuhan pokok di pasar 

 

Gambar 4.20 Form Sembako 

- Menu Tambah Sembako 

Berisi menu untuk menambahkan kategori nama sembako 

 
Gambar 4.21 Tambah Sembako 
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- Menu Berita 

 Berisi tentang berbagai macam berita mengenai naik turunnya 

harga kebutuhan pokok 

 
Gambar 4.22 Menu Berita 

 

- Menu Tambah Berita 

Berisi form untuk menulis berita 

 
Gambar 4.23 Menu Tambah Berita 
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- Menu Info Instansi 

 Berisi sebuah informasi mengenai apa yang terdapat di dalam 

sistem tersebut 

 
Gambar 4.24 Menu Info Instansi 

 

- Menu laporan 

 Diuganakan admin untuk mencetak laporan mingguan atau 

bulanan yang filenya berupa .xlsx atau excel 

 
Gambar 4.25 Menu Laporan 
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b) Fitur Untuk User 

- Tampilan Website 

Berisi Tanpilan awal untuk user dan user dapat melihat info 

mengenai naik turunnya harga kebutuhan pokok 

 
Gambar 4.26 Tampilan Web User 

 

3.7 Evaluasi dan Validasi Ahli 

Setelah dilakukan pengujian maka selanjutnya peneliti melakukan validasi 

hasil pengujian. Pada tahapan ini diharapkan responden memberikan tanggapan 

dan masukan terhadap Sistem yang telah dibuat. Pada penelitian ini peneliti 

melibatkan 2 penguji yang pertama yaitu pihak ahli sebagai ahli penguji aplikasi, 

dan masyarakat sebagai calon pemakai aplikasi.  

3.7.1 Validasi Ahli 

Pada tahapan proses validasi ahli, diperlukan adanya suatu ahli sebagai 

penilai sistem yang akan dibuat dengan tujuan untuk mengukur tingkat kelayakan 

suatu sistem secara keseluruhan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Menyesuaikan kisi-kisi instrumen 

2. Mengkonsultasikan daftar kisi-kisi instrument kepada ahli 
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3. Menyusun butir-butir instrumen berdasarkan kisi-kisi instrument 

NO INDIKATOR 
JUMLAH 

BUTIR 

A. Aspek Tampilan 

1 Tampilan sudah sesuai dengan kebutuhan 1 

2 Tata letak icon pada tampilan sudah sesuai 1 

B. Aspek Fungsi 

3 Fungsi login berjalan dengan baik 1 

4 Fungsi input data berjalan dengan baik 1 

5 
Fungsi lihat jumlah kebutuhan pokok berjalan 

dengan baik 
1 

6 Fungsi edit dan hapus berfungsi dengan baik 1 

7 Fungsi button berfungsi dengan baik 1 

8 Fungsi logout berjalan dengan baik 1 

C. Aspek Performa 

9 Kecepatan dalam menampilkan data 1 

10 Kecepatan dalam memproses perintah 1 

11 Ketepatan dalam perhitungan data 1 

JUMLAH 11 

3.7.2 Angket Responden 

No. Pertanyaan Jumlah Butir 

1 . 

A Apakah Sistem E-Monitoring Harga Kebutuhan Pokok 

Di Kabupaten Jepara Khususnya warga Welahan 

mudah untuk dijalankan ? 

1 

2. 

      Apakah anda setuju dengan sistem ini Petugas lebih 

mudah untuk menyebarkan informasi mengenai harga 

kebutuhan pokok ? 

1 
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3.  

      Apakah anda setuju dengan adanya sistem ini 

memudahkan peserta dalam menerima informasi 

mengenai harga kebutuhan pokok ? 

1 

4. 
      Apakah anda setuju tata letak tombol Sistem ini 

mudah di pahami? 
1 

5.       Apakah aplikasi ini memiliki tampilan yang menarik? 1 

6. 
      Apakah anda setuju dengan keaktualan informasi yang 

dihasilkan sistem? 
1 

7. 

      Apakah Sistem ini memudahkan masyarakat untuk 

menerima informasi saat ada harga kebutuhan pokok 

yang naik maupun turun ? 

1 

Jumlah 7 

 

3.7.3 Validasi Ahli dan Angket 

 

1) Untuk keperluan angket yang berupa pernyataan dan pertanyaan 

difokuskan pada tampilan media, materi dan fungsi, instrumen dalam 

penelitian ini menggunakan angket dalam bentuk checklist dengan skor 

sebagai berikut: 

 

a. Nilai Skor untuk Ahli: 

• VTR (Valid Tanpa Revisi)  : 3 

• VR (Validasi dengan Revisi)  : 2 

• TV (Tidak Valid)   : 1 

 

b. Nilai Skor untuk Angket responden : 

• SS (Sangat Setuju)   : 5 

• S (Setuju)    : 4 

• N (Normal)    : 3 

• TS (Tidak Setuju)  : 2 

• STS (Sangat Tidak Setuju)  : 1 
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2) Untuk mendapatkan jumlah jawaban responden dalam bentuk presentase 

digunakan rumus berikut:  

P = 
𝒇

𝒏
 x 100% 

 

Keterangan :  

P  = Presentase 

f  = Frekuensi dari setiap jawaban angket 

n  = Jumlah skor ideal (kriterium untuk seluruh item) 

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 = 6, dan jumlah responden = 30 menjadi : 5 x 6 x 30 = 900  

5) Setelah datadari 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 ahli dan 

responden. 

 

No  Presentase Kriteria 

1 75% - 100% Sangat Layak 

2 50% - 75% Layak 

3 25% - 50% Cukup Layak 

4 1% – 25% Kurang Layak 

 

 

 


