BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Lumajang yang beralamat di
Jl. H.O.S. Cokroaminoto No.161, Tompokersan, Kec. Lumajang, Kabupaten
Lumajang.
2. Waktu Penelitian
Proses penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020 sampai
Oktober 2021. Secara umum, penelitian dikategorikan menjadi tiga tahap,
yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Untuk
pembagian waktunya sebagai berikut :
a. Penyusunan Proposal

: Pekan keempat Desember 2020 hingga
pekan keempat Maret 2021

b. Seminar Proposal

: Pekan pertama April 2021

c. Pengumpulan Data

: Pekan keempat Desember 2020 hingga
pekan keempat Agustus 2021

d. Analisis Data dan Pengujian : Pekan pertama September hingga pekan
keempat Oktober 2021
e. Penyusunan Laporan Akhir

: Pekan pertama September hingga pekan
kedua Desember 2021

f. Ujian Skripsi

: Pekan ketiga Desember 2021
B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development (RnD).
Jenis penelitian dan pengembangan ini adalah metode yang digunakan untuk
membuat produk tertentu dan menguji keefektifannya (Sugiyono:2009).
C. Metode Pengembangan Sistem
Sistem dikembangkan menggunakan Metode Prototyping, metode tersebut
dipilih karena masih belum terdefinisi secara mendetail tentang keperluan dan
syarat sistem dari user sehingga membutuhkan pengembangan ataupun prosedur
yang memerlukan adanya perubahan. Selama proses pembuatan sistem, peneliti
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berinteraksi langsung dengan customer. Beberapa tahapan dalam penggunaan
metode prototyping dapat dilihat pada Gambar 3.1.
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Gambar 3. 1 Tahapan Prototyping
Langkah-langkah dalam metode pengembangan sistem prototyping antara
lain:
1.

Initial Requirement (Pengumpulan Kebutuhan)
Tahapan

awal

menggunakan

metode

prototyping

dimulai

dari

pengumpulan kebutuhan software dengan cara menganalisis kebutuhan,
mengumpulkan informasi apa saja yang dibutuhkan, dan garis besar sistem
(diagram) yang akan dijalankan nantinya.
2.

Design (Rancangan)
Setelah menganalisis kebutuhan sistem, hasil dari kegiatan tersebut akan
dibuat design system. Design system dapat berupa desain database,
tampilan-tampilan (penyajian customer) dengan desain menggunakan
flowchart, Entity Relationship Diagram (ERD), usecase, tabel relasi, dan
sebagainya.

3.

Prototyping (Pembuatan Prototipe)
Pada tahap ini, tahap konstruksi sistem dengan bahasa pemrograman.
Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun sistem yaitu
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HTML dan PHP dengan berpedoman pada tahap pengumpulan kebutuhan
dan desain.
4.

Test (Pengujian)
Setelah sistem diselesaikan prototipenya maka nantinya sistem akan diuji
terlebih dahulu menggunakan pengujian Black Box. Metode pengujian
blackbox adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi software tanpa
memperhatikan secara detail software (Syah et al., 2020). Pengujian
blackbox hanya berpusat pada kebutuhan fungsional dari perangkat lunak
(Pressman, 2012:598). Pengujian blackbox dapat memberikan kesempatan
kepada perekayasa perangkat lunak untuk menerima serangkaian kondisi
input yang seluruhnya memanfaatkan

semua persyaratan fungsional

program.
Pada pengujian blackbox dilakukan dengan cara menjalankan program
dari aplikasi yang bertujuan untuk menemukan kesalahan dan memeriksa
sistem apakah dapat berjalan baik sesuai dengan fungsinya.
Pengujian blackbox berbeda dengan pengujian menggunakan teknik
whitebox. Pengujian blackbox cenderung diaplikasikan pada tahap akhir
pengujian, berbeda pada pengujian whitebox yang dilakukan pada tahap
awal proses pengujian. Pada pengujian blackbox dapat memungkinkan
untuk menemukan kesalahan-kesalahan sebagai berikut:
a. Kesalahan pada interface,
b. Fungsi- fungsi yang tidak sesuai ataupun hilang,
c. Kesalahan kinerja dari sebuah sistem,
d. Kesalahan dalam pengaksesan database ataupun pada struktur datanya,
e. Kesalahan terminasi maupun inisialisasi.
5.

Review and Update (Peninjauan dan Pembaruan)
Peninjauan dan pembaruan dilakukan apabila customer merasa ada
yang perlu direvisi dan dibenahi pada pembuatan sistem sehingga akan
adanya pengulangan langkah desain dan prototyping. Namun, ketika
customer merasa kriteria sistem sudah terpenuhi maka akan dilanjutkan ke
tahapan berikutnya yaitu melakukan evaluasi sistem.
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6.

Evaluation (Evaluasi)
Evaluasi sistem dilakukan dengan cara melakukan penilaian sistem
menggunakan metode System Usability Scale (SUS). SUS dikembangkan
oleh Brooke sejak 1986 sebagai pengukuran yang “dirty and quick”.
Penilaian SUS untuk mengukur usability sistem sesuai dengan sudut
pandang subjektif user (Brooke,2013). Penilaian terdiri dari sepuluh
pertanyaan dengan setiap pertanyaan mempunyai lima poin likert sebagai
tanggapan dari responden. Output SUS berupa skor dimulai dari nilai 0
hingga 100 sehingga terlihat mudah dan dapat dipahami (H.N et al., 2015).
Perhitungan pada data yang didapatkan pada hasil evaluasi sistem
menggunakan metode System Usability Scale (SUS) berbeda dengan
perhitungan angket pada umumnya. Namun, cara untuk mendapatkan data
yaitu tetap sama menggunakan angket hanya saja berbeda responden. Cara
perhitungan menggunakan metode System Usability Scale (SUS) sebagai
berikut:
1. Setiap pernyataan mempunyai nilai skor kontribusi tersendiri dan skor
hanya berkisar dari 1 hingga 5. Pada item bernomor ganjil (1, 3, 5, 7,
dan 9) skor kontribusinya sebesar skala yang didapatkan dikurangi 1.
2. Sedangkan pada item yang bernomor genap (2, 4, 6, 8, dan 10) skor
kontribusinya sebesar 5 dikurangi dengan skala yang didapatkan.
3. Selanjutnya untuk perhitungan akhirkalikan jumlah total dengan 2.5
untuk mendapatkan nilai akhir. Skor evaluasi sistem menggunakan
rentang SUS dari 0 hingga 100. Berikut ini rumus dari perhitungan SUS
secara matematisnya:
Skor SUS = ((I1-1) + (5 – I2) + (I3–1) + (5 – I4) + (I5–1) + (5 – I6) +
(I7–1) + (5 – I8) + (I9–1) + (5 - I10))*2.5); dimana I adalah Item
Hitung rata-rata data responden dengan rumus berikut :
Rata-rata SUS = ∑
N = jumlah responden;
Xi = jumlah skor responden

dengan keterangan:
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7.

Maintenance (Pemeliharaan)
Software yang sudah siap digunakan dalam memenuhi kebutuhan
customer akan dilakukan pemeliharaan agar dapat diperbarui ataupun
dikembangkan jika diperlukan nantinya.
D. Populasi dan Sampel

a.

Populasi
Menurut Sugiyono (2012:117), populasi adalah daerah generalisasi yang

terdiri dari subjek/objek yang memiliki ciri dan kualitas khusus yang ditetapkan
peneliti untuk dipelajari dan akan ditarik kesimpulan. Jadi, populasi bukan tentu
hanya orang, melainkan dapat berupa objek ataupun benda alam yang lainnya.
Populasi pada penelitian ini merupakan semua guru wali kelas di SMK Negeri 1
Lumajang.
b.

Sampel
Sampel adalah jangkauan dari karakteristik dan jumlah populasi tersebut.

Sampel yang diambil dari suatu populasi harus mewakili (representatif). Sampel
dalam penelitian ini adalah guru wali kelas angkatan 2021 di SMK Negeri 1
Lumajang.
E. Teknik Pengambilan Sampel
Data sampel diperoleh dengan menggunakan teknik pengambilan sampel
yaitu Purposive Sampling. Teknik Purposive Sampling memiliki dua kriteria
pemilihan sampel yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Dikarenakan
penelitian ini berfokus pada tujuan penelitian, maka menggunakan teknik
Purposive Sampling kriteria inklusi.
F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan tahap penting pada sebuah penelitian.
Dengan mengetahui teknik penelitian, akan didapatkan data yang memenuhi
standar data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara
(observasi), studi pustaka, dan angket.
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Penjelasan tentang metodologi pengumpulan data penelitian sebagai berikut:
1.

Observasi (Wawancara)
Menurut Suharsimi (2009:30), observasi merupakan teknik yang dilakukan
dengan cara melakukan pengamatan secara teliti serta melakukan penulisan
secara sitematis. Agar mendapatkan data yang diperlukan saat penelitian,
penulis mengadakan kegiatan wawancara secara langsung (observasi) dengan
pihak yang bersangkutan yaitu wakil kepala kurikulum dan admin kesiswaan
di SMK Negeri 1 Lumajang.

2.

Studi Pustaka
Studi pustaka dapat dilakukan melalui membaca, mempelajari serta
memahami literatur ataupun referensi yang berkaitan dengan permasalahan
yang ditemukan yaitu tentang pembuatan sistem pendukung keputusan
dengan metode Simple Additive Weighting (SAW).

3.

Angket
Menurut Sugiyono (2013:199), angket adalah salah satu teknik pengumpulan
data dengan cara memberikan daftar pertanyaan maupun pernyataan secara
tertulis kepada responden. Kegunaan angket dalam penelitian adalah untuk
menghitung tingkat validasi maupun kelayakan suatu sistem yang telah
dilakukan oleh penulis yaitu sistem pendukung keputusan dalam menentukan
siswa berprestasi di SMK Negeri 1 Lumajang. Secara rinci, penelitian ini
menggunakan jenis angket skala likert, yang artinya penulis akan
membagikan pertanyaan maupun pernyataan secara tertutup kepada
responden agar dapat mengevaluasi sistem yang telah dibuat dengan lima
jawaban pilihan yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan
sangat setuju. Analisis data yang diperoleh dari kuisioner memiliki skala
nilai, dengan asumsi bahwa setiap jawaban pertanyaan memiliki skor:
a. Sangat tidak setuju bernilai 1 poin.
b. Tidak setuju bernilai 2 poin.
c. Netral bernilai 3 poin.
d. Setuju bernilai 4 poin.
e. Sangat setuju bernilai 5 poin.
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G. Teknik Analisis Data
Data yang sudah didapatkan, selanjutnya data akan dianalisis terlebih
dahulu. Dalam penganalisisan data yang diperoleh dari kuisioner ahli sistem,
maka dilakukan langkah – langkah sebagai berikut:
a.

Angket ahli sistem yang telah berisi hasil jawaban dari responden, akan
diperiksa secara keseluruhan jawabannya dan kemudian disusun sesuai
dengan kode respoden.

b.

Menghitung nilai setiap jawaban dari responden dengan cara memberikan
skor sesuai bobot yang sudah ditentukan.

c.

Merancang tabel atau daftar data.

d.

Menjumlahkan persentase tiap sub variabel dengan menggunakan rumus
(Ratna Dewi 2007:44):
%=
Dimana :

e.

Persentase sub variabel

=%

Jumlah skor tiap variabel

=n

Jumlah skor maksimum

=N

Sesuaikan

dengan

presentase

yang

telah

diperoleh

maka

akan

ditranformasikan ke dalam tabel untuk memudahkan pembacaan dalam
penelitian. Penelitian kriteria kualitatif dilakukan dengan cara:
1. Tentukan persentase skor maksimum = 100%
2. Tentukan persentase skor minimum = 0%
3. Tentukan rentang dari 0 hingga 100 = 100
4. Mendefisikan interval = 5 (sangat tidak setuju, kurang setuju, tidak setuju,
setuju, sangat setuju).
5. Menentukan lebar interval =

= 20
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Sesuai dengan perhitungan di atas, maka range persentase dan kriteria
kualitatif dapat dirincikan sebagai berikut:
Tabel 3. 1 Range Persentase dan Kriteria Kualitatif
No.

Interval

Kriteria

1.

0% ≥ skor ≤ 20%

Sangat tidak baik

2.

21% ≥ skor ≤ 40%

Kurang baik

3.

41% ≥ skor ≤ 60%

Cukup

4.

61% ≥ skor ≤ 80%

Baik

5.

81% ≥ skor ≤ 100%

Sangat baik

Perhitungan persentase pada tabel 3.1 berdasarkan data yang telah diperoleh
sebelumnya, kemudian dihitung berapa jumlah dari skornya. Setelah diketahui
berapa persentasenya maka disesuaikan dengan lima kriteria (sangat tidak baik,
kurang baik, cukup, baik, dan sangat baik) sehingga penilaian aplikasi dapat
disimpulkan.
Setelah dilakukan analisis angket untuk uji ahli sistem, selanjutnya adalah
analisis

angket

evaluasi

sistem

menggunakan

metode

SUS.

Dalam

peninterpretasiannya hasil perhitungan menggunakan metode SUS ke dalam skala
skor SUS dapat dilakukan dengan lima cara (Lewis & Sauro, 2018) yaitu
percentile ranks, acceptability, adjective rating, grade scale, dan Net Promoter
Score (NPS) dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3. 2 Acceptability, Adjectives Rating, Grades, and NPS Categories
Berikut penjelasan dari tiap penilaian tersebut:
1. Percentile Ranks (Peringkat Persentil)
Skor hasil dari penilaian SUS dapat dikonversikan ke dalam peringkat
persentil. Percentile Ranks

adalah presentase skor dalam distribusi
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frekuensinya yang sama ataupun lebih rendah dari itu. Gambar di bawah ini
menunjukkan peringkat persentil untuk range skor SUS secara umum.

Gambar 3. 3 Kurva Skor SUS dalam Persentil
2. Acceptability
Penentuan acceptability menggunakan teori Brooke (Brooke, 2020), dengan
tingkat penerimaan dikategorikan menjadi empat tingkatan, antara lain not
acceptable (tidak dapat diterima), marginal low (marginal rendah), marginal
high (marginal tinggi), dan acceptable (dapat diterima). Rincian nilai sesuai
dengan teori Brooke seperti Tabel 3.2 :
Tabel 3. 2 Tingkat Penerimaan SUS Teori Brooke
No

Skor SUS

Tingkatan

1.

0-51.6

not acceptable

2.

51.7-63.8

marginal low

3.

63.9-71.0

marginal high

4.

71.1-100

acceptable

3. Adjectives Rating
Penentuan adjectives rating menggunakan teori Bangor (Bangor et al., 2009),
skor dapat dikategorikan menjadi enam tingkatan, yaitu worst imaginable,
poor, ok, good, excellent, dan best imaginable.
No

Skor SUS

Tingkatan

1.

0-25

2.

25.1-51.6

poor

3.

51.7-71.0

ok

worst imaginable
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4.

71.1-80.7

good

5.

80.8-84.0

excellent

6.

84.1-100

best imaginable

4. Grade Scale
Penentuan grade scale menggunakan teori Sauro (Lewis Senior HF Engineer
& Sauro, 2017), skor dapat ditentukan dari rentang persentil yang terdiri dari
lima peringkat, antara lain A, B, C, D, dan F.
No

Skor SUS

Tingkatan

1.

0-51.6

F

2.

51.7-62.6

D

3.

62.7-72.5

C

4.

72.6-78.8

B

5.

78.9-100

A

5. Net Promoter Score (NPS)
Promoters merupakan istilah responden yang mempunyai kemungkinan besar
untuk mempromosikan sistem ataupun produk kepada orang lain, sedangkan
detractors adalah responden yang kemunginan akan mencegah orang lain
untuk menggunakan sistem. Untuk masuk dalam kategori promoter, skor
SUS paling tidak mencapai ≥81, namun untuk detractors dengan skor SUS
≤53, dan kategori passive dengan skor diantara keduanya (rata-rata skor 70).
Gambar hubungan skor SUS dan NPS dapat dilihat pada Gambar 3.4.
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Gambar 3. 4 Hubungan Skor SUS dengan Klasifikasi NPS

