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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan langkah-langkah dalam penyusunan

Tugas Akhir. Langkah tersebut dimulai dari tahap persiapan penelitian, hingga

pembuatan dokumentasi. Berikut ini kerangka penelitian yang tergambar dalam

gambar 3.1. flowchart berikut:

Gambar 3.1. Flowchart Penelitian
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3.2 Langkah-Langkah Penelitian

Berikut ini uraian langkah-langkah penelitian yang tergambar dari

flowchart di atas.

3.2.1. Tahap Persiapan Penelitian

Pada tahap ini hal yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan merupakan tahap awal penelitian yaitu dengan

melakukan observasi dan survei langsung ke lapangan untuk mengetahui

permasalahan yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian oleh peneliti.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah maksud akhir yang dicari dalam penelitian, hal

ini ditetapkan berdasarkan fenomena yang terlihat di dunia nyata.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teori-teori yang dapat dijadikan acuan dasar

untuk melakukan penelitian serta menyelesaikan permasalahan yang ada.

Untuk selengkapnya penjelasan mengenai studi pustaka dapat dilihat pada

Bab II.

3.2.2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan alat

bantu pengumpul data yaitu:

1. Wawancara

Peneliti bertatap muka langsung dengan sumber informasi untuk

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Dalam hal ini,

peneliti melakukan wawancara dengan bagian pimpinan perusahaan dan

bagian administrasi PT Putra Amal Sekarya Pekanbaru.

2. Observasi atau pengamatan

Melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk lebih

mengetahui permasalahan yang diteliti dan kondisi di lapangan. Dalam hal

ini, peneliti melakukan pengamatan langsung di kantor pemasaran PT.
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Putra Amal Sekarya Pekanbaru karena ditetapkan sebagai tempat

pengambilan data.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teori-teori yang dapat dijadikan acuan dasar

untuk melakukan penelitian serta menyelesaikan permasalahan yang ada.

Untuk selengkapnya penjelasan mengenai studi pustaka dapat dilihat pada

Bab II.

Dan dari pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti mendapatkan:

1. Data primer, adalah data yang berasal langsung dari objek penelitian.

Data primer untuk penelitian ini berasal dari wawancara dan

observasi.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh bukan dari objek penelitian,

berupa studi literatur, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, yang

mendukung dalam penelitian ini dan mengkaji ulang penelitian yang

sudah ada.

3.2.3. Tahap Analisa dan Perancangan Sistem

Pada tahap analisa dan perancagan sistem, peneliti menggunakan metode

RAD (Rapid Application Development). Adapun dalam tahap pengembangan

sistem RAD (Rapid Application Development) ini terdiri dari beberapa aktifitas

yang tentunya sesuai dengan tahapan yang telah dijabarkan pada alur proses

pengembangan sistem. Tahap tersebut yaitu:

1. Fase Perencanaan syarat-syarat

Menggabungkan laporan hasil metode studi lapangan berupa kebijakan

pemakai menjadi spesifikasi yang terstruktur dengan menggunakan

pemodelan yang berfungsi untuk mengetahui kebutuhan pemakai,

kesalahan-kesalahan dalam sistem lama seperti sistem yang masih manual

sehingga data menjadi tidak teratur. Dari analisis sistem tersebut dapat

ditetapkan tujuan perancangan, pengajuan usulan yang dapat diterima.

Tahap yang dilakukan antara lain :



III-4

a. Use Case Diagram sistem yang sedang berjalan yang bertujuan untuk

lebih mudah mengetahui kekurangan atau kendala sistem yang sedang

berjalan.

b. Identifikasi masalah,

c. Pemecahan masalah

2. Perancangan Sistem (Workshop Design)

Pada tahap ini peneliti mendesain sistem yang diusulkan agar dapat

berjalan dengan lebih baik dan diharapkan dapat mengatasi masalah-

masalah yang ada. Penerapan model yang diinginkan pemakai antara lain

dengan cara :

a. Pada tahap ini alat yang digunakan sama dengan tahap analisis sistem

yaitu UML (Unified Modelling Language), alasannya adalah untuk

lebih memahami langkah awal membangun sistem secara fisik.

b. Perancangan basis data dilakukan dengan Class Diagram yang

menggambarkan hubungan antar entity yang ada pada Use Case

Diagram dan spesifikasi tabel.

c. Perancangan Input-Output, dengan membuat rancangan layar tampilan.

Setelah rancangan layar tampilan terbentuk maka dilakukan tahap

konstruksi.

3. Implementasi Sistem (Coding & Testing)

Setelah melakukan analisis sistem dan perancangan sistem secara rinci,

maka tiba saatnya sistem untuk di implementasikan. Pada tahap ini

terdapat banyak aktivitas yang dilakukan. Aktivitas-aktivitas yang

dimaksud berupa:

a. Pada tahap ini hasil desain dimasukkan ke dalam bentuk bahasa

pemrograman yang digunakan agar dapat dijalankan dalam bentuk

aplikasi.

b. Pengujian

Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang baru agar dapat

digunakan tanpa menemukan kendala-kendala apapun. Adapun ujicoba

yang akan dilakukan dengan menggunakan metode black box testing.
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3.2.4. Tahap Dokumentasi Hasil Penelitian

Pada tahap ini yang dilakukan adalah melakukan dokumentasi hasil dari

tahap-tahap yang dilakukan sebelumnya. Mulai dari pengumpulan data, analisa

sampai dengan perancangan sistem. Hasil dokumentasi tersebut digunakan

sebagai laporan dari tugas akhir atau skripsi.

3.3 Langkah-Langkah Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan tahapan uji coba sistem, dimana sistem akan

di uji dan dijalankan. Berikut merupakan tujuan dari pengujian sistem yang telah

dibuat.

1. Membuat dan menyelesaikan desain sistem yang telah direncanakan pada

tahap perancangan.

2. Pengujian dan pendokumentasian program atau prosedur dari perancangan

sistem yang telah dilakukan.

3. Memastikan bahwa pengguna bisa menggunakan sistem dengan baik.

4. Mengecek kembali apakah sistem telah memenuhi kriteria permintaaan

pemakai dengan menguji secara keseluruhan.

5. Memastikan bahwa perubahan sistem dari sistem lama ke sistem baru

tidak menemukan kendala yaitu dengan mengontrol dan melakukan

instalasi sistem dengan benar.

3.3.1 Skala Likert

Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap,

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau

fenomena pendidikan. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang

umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak

digunakan dalam riset berupa survei. Nama skala ini diambil dari nama Rensis

Likert, yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya.

Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden menentukan

tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu

dari pilihan yang tersedia dengan diberikan sebuah nilai skor. Ada dua bentuk

pertanyaan yang menggunakan Likert yaitu pertanyaan positif untuk mengukur
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minat positif, dan bentuk pertanyaan negatif untuk mengukur minat negatif.

(Sugiyono, 2006)

Tabel.3.1 Kategori Penskoran Jawaban Angket Berdasarkan Skala Likert

Alternatif Jawaban Skor

Sangat baik/sangat tinggi/sangat Setuju 5

Baik/tinggi/setuju 4

Cukup baik/cukup tinggi/tidak tahu 3

Kurang baik/rendah/tidak setuju 2

Sangat tidak baik/sangat rendah/sangat tidak setuju 1

Teknik kuantitatif juga digunakan dalam perhitungan hasil angket. Dalam

sebuah penelitian menggunakan skala likert. Mengartikan skala likert sebagai

suatu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi

seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial. Adapun langkah

perhitungannya adalah dengan cara menghitung skor rata-rata jawaban yang

dicapai setiap peserta yang dirumuskan dengan tabulasi sederhana sebagai

berikut:

P
k

= (f/N) * I
kb

Keterangan:

P
k

= Persentase untuk k kondisi dalam tidak setuju, kurang setuju, setuju dan

sangat setuju

f    = Total respon dalam k kondisi

N  = Jumlah total pertanyaan dikalikan total responden

I
kb

= Interpretasi k kondisi skor
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3.3.2 Blackbox Testing

Blackbox testing merupakan pengujian yang memungkinkan software

engineer mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya mengunakan

semua persyaratan fungsional untuk suatu program (Pressman, 2005).

Pengujian blackbox berusaha menemukan kesalahan dalam kategori

sebagai berikut:

1. Fungsi-fungsi yang tidak benar dan hilang

2. Kesalahan interface

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal

4. Kesalahan kinerja

5. Inisialisasi dan kesalahan terminasi


