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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Desain Penelitian 

 Perancangan Aplikasi Layanan Tugas Akhir Mahasiswa Teknik 

Informatika UNISNU Jepara ini memiliki tujuan untuk menghasilkan aplikasi 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menjadikan mahasiswa, dosen, 

dan karpodi sebagai narasumber untuk menentukan permasalahan yang ada. Secara 

garis besar dalam perancangan aplikasi ini menggunakan metode Rapid Application 

Developmetnt yang merupakan metode pengembangan aplikasi yang fleksibel dan 

mudah dikembangkan. 

3.2  Teknik Pengumpulan Data 

 Tahapan atau metode pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan 

yang memiliki tujuan untuk memperoleh data – data dari sampel atau objek 

penelitian. Pengumpulan data kali ini menggunakan beberapa cara yang kemudian 

dijadikan sebagai bahan analisa oleh peneliti. Beberapa cara pengumpuan data 

diantaranya adalah : 

a. Studi Pustaka 

Sebagai pendukung dalam perancangan aplikasi ini, peneliti  

melakukan studi pustaka, yaitu dengan mencari dan memahami 

literatur tentang proses layanan tugas akhir mahasiswa dari berbagai 

perguruan tinggi. Peneliti juga memanfaatkan data jumlah mahasiswa 

dan dosen Teknik Informatika Universitas Islam Nahdlatul Ulama 

Jepara. 

 

b. Kuesioner 

Dalam penelitian kali ini, peneliti membuat beberapa 

pertanyaan yang berbeda kepada mahasiswa dan dosen Teknik 

Informatika UNISNU Jepara. Hal ini dimaksudkan agar proses 

perancangan aplikasi dapat sesuai dengan tujuan dan harapan untuk 

membantu mahasiswa dalam melaksanakan proses skripsi. 
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c. Wawancara 

Menggali informasi terkait kendala proses pelaksanaan skripsi 

juga dilakukan oleh peneliti dengan mewancarai Bapak Akhmad 

Khanif Zyen, S.Kom., M.Kom, selaku Ketua Program Studi Teknik 

Informatika.  

3.3  Metode yang diusulkan 

 Metode perancangan aplikasi yang diusulkan yaitu metode RAD (Rapid 

Application Development) yang memiliki alur atau skema sebagai berikut,  

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3. 1 Tahapan RAD 

Alur atau tahapan – tahapan yang dilakukan dalam perancangan aplikasi layanan 

tugas akhir mahasiswa Teknik Informatika UNISNU Jepara dapat dijelaskan 

sebagai berikut ; 

e. Requirement Planning Phase 

 Pada tahap penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan hasil dari 

kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa dan dosen untuk selanjutnya 

dianalisa kebutuhan user yang sesuai. Selain itu, peneliti juga telah 

melakukan wawancara dengan kaprodi untuk dapat menentukan detail 

gambaran aplikasi yang akan dibuat nantinya. Hasilnya, kebutuhan user kali 

ini terdiri dari mahasiswa, dosen, dan kaprodi. Adapun data yang akan 

dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi Layanan Skripsi terdiri dari : 

1. Data Mahasiswa Teknik Informatika UNISNU Jepara 

2. Data Dosen Pembimbing Skripsi Teknik Informatika UNISNU Jepara 

Requirement Planning Phase 

User Design Phase 

Construction Phase 

Cotuver Phase 
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3. Data Waktu Bimbingan Dosen, yang pada kali ini menampilkan 

informasi terkait hari dan jam bimbingan 

4. Data terkait informasi seputar pelaksanaan ujian skripsi. 

 

f. User Design Phase 

 Dalam tahap user design phase ini dilakukan sebuah perancangan 

desain aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan, yang dimulai dari alur atau 

proses yang sudah berjalan dan alur atau proses yang peneliti usulkan, serta 

perancangan tabel untuk skema databasenya. 

 Pada tahap ini peneliti telah melakukan perancangan desain aplikasi 

Layanan Skripsi, mulai dari : 
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1. Flow Chart 

 

 

Gambar 3. 2 Flow Chart Aplikasi Layanan Skripsi 
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2. Gambaran aplikasi 

a. Aplikasi Mahasiswa 

Gambar 3. 3 Login Mahasiswa 

Gambar 3. 4 Home Mahasiswa 

 

 

- Halaman login 

mahasiswa, dimana 

secara default, 

username dan 

password 

menggunakan Nomor 

Induk Mahasiswa 

- Beranda atau halaman 

awal setelah login 

sukses. 

- Menampilkan 

informasi seputar 

skripsi. 
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Gambar 3. 5 Ajuan Judul 

 

Gambar 3. 6 Form Ajuan Judul 

 

 

 

 

- Halaman dimana 

mahasiswa bisa melihat 

ajuan judul yang telah 

diajukan. 

- Terdapat status dari 

ajuan judul tersebut. 

- Form ajuan judul 

skripsi mahasiswa. 

- Ajuan judul ini akan 

secara otomatis muncul 

pada aplikasi dosen. 



26 

 

 

 

Gambar 3. 7 Status Ajuan Judul 

Gambar 3. 8 Menu bimbingan 

 

 

 

 

- Halaman dimana 

mahasiswa bisa melihat 

detail ajuan judul yang 

telah diajukan. 

- Terdapat status dari 

ajuan judul tersebut. 

- Halaman menu 

bimbingan ini berisi 

tentang detail dosen 

pembimbing skripsi. 

- Halaman ini akan aktif 

ketika ajuan judul 

skripsi mahasiswa telah 

disetujui oleh dosen 

pembimbing dan 

kaprodi. 
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Gambar 3. 9 Riwayat Bimbingan 

 

b. Aplikasi Dosen 

Gambar 3. 10 Home Dosen 

 

 

- Halaman ini 

menampilkan riwayat 

bimbingan mahasiswa 

kepada dosen 

pembimbing. 

- Beranda atau halaman 

awal dosen ketika login 

sukses. 

- Menampilkan status 

ketersediaan dosen 

dalam memberikan 

bimbingan kepada 

mahasiswa. 

- Tombol edit status 

ketersediaan dosen 

dalam memberikan 

skripsi. 
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Gambar 3. 11 Input Riwayat Bimbingan 

Gambar 3. 12 Riwayat Bimbingan Mahasiswa 

  

- Halaman input catatan 

bimbingan mahasiswa. 

- Menampilkan riwayat 

bimbingan yang telah 

dilaksanakan oleh 

mahasiswa 

- Berisi informasi 

tanggal bimbingan, 

catatan, dan nama 

dosen yang dimintai 

bimbingan. 
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Gambar 3. 13 Ajuan Judul Mahasiswa Ke Dosen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 14 Persetujuan Ajuan Judul Mahasiswa Oleh Dosen 

- Menampilkan seluruh 

ajuan judul yang 

diajukan oleh 

mahasiswa 

-  

- Menampilkan detail 

ajuan judul skripsi 

mahasiswa. 

- Dosen akan 

memberikan catatan 

terhadap ajuan judul 

sebelum memutuskan 

untuk menerima atau 

menolak ajuan judul 

skripsi mahasiswa. 
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c. Aplikasi Kaprodi 

Gambar 3. 15 Ajuan Judul Mahasiswa 

Gambar 3. 16 Persetujuan Ajuan Judul Mahasiswa 

 

 

 

- Menampilkan seluruh 

ajuan judul mahasiswa 

yang telah diterima 

oleh dosen 

pembimbing akademik 

 

- Menampilkan detail 

ajuan judul skripsi 

mahasiswa. 

- Kaprodi akan 

memberikan catatan 

sebelum memutuskan 

untuk menerima atau 

menolak ajuan judul. 

- Kaprodi menentukan 

dosbing 1 dan dosbing 

2 ketika menerima 

ajuan. 
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Gambar 3. 17  Judul Yang Diterima 

 

Gambar 3. 18 Judul Yang Ditolak 

  

- Menampilkan ajuan 

judul skripsi yang telah 

diterima. 

 

- Menampilkan ajuan 

judul skripsi yang  

telah ditolak. 
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g. Construction Phase 

 Untuk tahap penelitian kali ini, peneliti berencana membangun 

aplikasi dengan menggunakan Android Studio sebagai IDE (Integrated 

Deveolpment Environment) dan Java sebagai bahasa pemrogaman. Adapun 

untuk perancangan databasenya, peneliti berencana menggunakan Strapi 

yang kemudian akan berkomunikasi dengan Android lewat API 

(Application Programming Interface). 

 

h. Cotuver Phase 

Tahap terakhir dari metode kali ini yaitu cotuver phase. Pada tahap 

ini peneliti berencana menggunakan Black Box Testing dengan tujuan untuk 

mencari kesalahan-kesalahan dari setiap evakuasi program. 

3.4  Pengujian Metode 

 Aplikasi layanan tugas akhir mahasiswa teknik informatika UNISNU Jepara 

dilakukan pengujian dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner. Daftar 

pertanyaan atau kuesioner ini digunakan untuk mengukur kualitas materi dan media 

yang dirancang dalam pembuatan sebuah aplikasi. Instrumen kuesioner pada 

penelitian ini digunakan untuk memperolah data dari pengguna yang pada kali ini 

adalah mahasiswa dan dosen sebagai bahan untuk mengevaluasi aplikasi yang 

dirancang. 

 Pada penelitian ini skala yang digunakan peneliti adalah dengan 4 alternatif 

jawaban. Untuk diperoleh data secara kuantitatif, maka setiap alternatif jawaban 

diberikan skor yaitu sangat setuju = 4, setuju = 3, tidak setuju = 2, sangat tidak 

setuju = 1[9]. 

Tabel 3. 1 Kisi - kisi instrumen penilaian aplikasi untuk mahasiswa 

No Pernyataan Jumlah Butir 

1 Proses pengajuan judul tugas akhir mahasiswa teknik 

informatika UNISNU Jepara menjadi lebih mudah 

dengan adanya aplikasi layanan tugas akhir mahasiswa 

 

1 
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2 Aplikasi layanan tugas akhir mahasiswa mampu 

memberikan informasi seputar jadwal kegiatan sidang 

dengan baik 

 

1 

3 Aplikasi layanan tugas akhir ini dapat memberikan 

informasi terkait ketersediaan dosen dalam 

melaksanakan bimbingan dengan baik 

 

1 

4 Penggunaan kertas dalam pengajuan judul tugas akhir 

dapat terminimalisir dengan adanya aplikasi layanan 

tugas akhir mahasiswa teknik informatika UNISNU 

Jepara 

 

1 

5 Alur atau tahapan pada aplikasi sesuai dengan alur atau 

tahapan proses skripsi sebagaimana mestinya 

 

1 

6 Aplikasi layanan tugas akhir mahasiswa ini merekam 

setiap proses bimbingan yang dilakukan mahasiswa 

dengan baik 

 

1 

7 Aplikasi layanan tugas akhir mahasiswa ini mampu 

menjadi solusi ketika sulit untuk menghubungi dosen 

untuk dimintai bimbingan tugas akhir 

 

1 

 

Tabel 3. 2 Kisi kisi instrumen penilaian aplikasi untuk dosen 

No Pernyataan Jumlah Butir 

1 Aplikasi ini mampu menjadi sarana atau media 

penyampaian informasi terkait ketersediaan dosen dalam 

melaksanakan bimbingan kepada semua mahasiswa 

bimbingannya 

 

1 

2 Aplikasi ini mampu memberikan informasi mendadak 

ketika dosen tidak bisa memberikan bimbingan kepada 

mahasiswa pada jadwal yang sudah ditentutkan 

 

1 

3 Aplikasi layanan tugas akhir ini mampu memberikan 

informasi seputar jadwal kegiatan sidang dengan baik 

 

1 
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4 Alur atau tahapan pada aplikasi sesuai dengan alur atau 

tahapan proses skripsi sebagaimana mestinya 

 

1 

5 Aplikasi layanan tugas akhir mahasiswa ini memberikan 

kemudahan dalam memberikan catatan riwayat 

bimbingan mahasiswa 

 

1 

6 Aplikasi ini bisa digunakan dengan mudah dan sesuai 

dengan kebutuhan pada program studi teknik 

informatika UNISNU Jepara 

 

1 

 

3.5  Evaluasi dan Hasil Validasi 

 Kriteria kelayakan model aplikasi secara keseluruhan dapat ditentutkan 

dengan mengubah skor penilaian dengan jumlah indikator yang diukur pada setiap 

aspek yang dinilai. Berikut ini teknik presentase dalam menganalisis data dengan 

rumus[10]. 

 

 

 

 

Data yang sudah terkumpul dianalisis, kemudian disajikan dalam distributor skor 

dan presentase terhadap kategori dengan skala penilaian yang telah ditentukan. 

Presentase penilaian kelayakan aplikasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3. 3 Penilaian kelayakan berdasarkan rata-rata skor 

No Nilai rata-rata Kriteria 

1 > 3.25 – 4.00 Sangat Baik 

2 > 2.50 – 3.25 Baik 

3 > 1.75 – 2.50 Kurang 

4 1.00 – 1.75 Sangat Kurang 
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Tabel 3. 4 Penilaian kelayakan berdasarkan persentase 

No Presentase Kriteria 

1 75% - 100% Sangat Layak 

2 50% - 75% Layak 

3 25% - 50% Cukup Layak 

4 1% - 25 % Kurang Layak 

 

 


