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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Untuk memperoleh data yang tepat dan akurat guna kesempurnaan sistem yang 

dibuat, maka digunakan beberapa metode penelitian data.  Adapun metode tersebut 

adalah sebagai berikut : 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu 

penelitian tindakan (Action Research). Dalam perancangan aplikasi yang 

dilakukan bersama-sama antara peneliti dengan pihak-pihak yang 

bersangkutan di dalam menangani proses pengelolaan data-data yang ada 

pada UPBJJ-UT Surakarta. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Salah satu masalah yang terpenting dalam penelitian adalah melalui 

metode tertentu untuk memecahkan suatu masalah yang diperoleh dengan 

tujuan agar mendapat hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun 

langkah-langkah dalam teknik pengumpulan data suatu penelitian adalah 

sebagai berikut : 

a. Observasi 

Dengan mengadakan penelitian dan menganalisa secara langsung 

terhadap UPBJJ-UT Surakarta, dapat dilihat kebutuhan sistem yang 

dirancang, observasi ini meliputi pengamatan terhadap perangkat lunak, 

perangkat keras dan lainnya yang mendukung dan observasi juga mencakup 

pencarian dan pengambilan data. 
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b. Studi Literatur 

Mempelajari data manual dan referensi yang berhubungan dengan 

masalah yang dihadapi pada UPBJJ-UT Surakarta, data tersebut digunakan 

dalam perencanaan dan perancangan aplikasi yang akan dibuat mulai dari 

konsep data rancangan jadwal, data tutor, kelas serta kebutuhan lain yang 

terdapat dalam alur sistem penjadwalan. 

c. Mempelajari dokumen yang digunakan, yaitu daftar nominatif yang 

digunakan selama ini untuk dianalisis lebih lanjut 

3.3 Tahapan Pengembangan Sistem 

Tahapan ini menentukan rancangan sistem yang akan dibuat, 

berdasarkan desain dan analisis sistem, perancangan ini meliputi : 

3.3.1 Identifikasi 

Tahapan identifikasi masalah pada UPBJJ-UT Surakarta dilakukan 

dengan mempelajari alur dalam pembuatan jadwal serta berkas kebutuhan 

lain yang terkait. Identifikasi tersebut berasal dari unit Tata Usaha, Koord. 

BBLBA serta Penanggung Jawab Wilayah. 

3.3.2 Konseptualisasi 

Konsep yang dibuat dalam sistem aplikasi adalah membuat sistem 

menjadi lebih sederhana yaitu dengan membuat relasi antar data serta 

keterkaitan antar unit agar dapat lebih maksimal dan dapat diterapkan didalam 

sistem.  
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3.3.3 Formalisasi 

Apabila tahap konseptualisasi telah selesai dilakukan, maka di tahap 

formalisasi konsep – konsep tersebut diimplementasikan secara formal. 

Adapun konsep-konsep tersebut dibagi menjadi 3 bagian yaitu data tutor, 

jadwal tutor serta kebutuhan akan data yang diwujudkan dalam laporan. 

3.3.4 Implementasi 

Tahapan-tahapan identifikasi, konsep, dan formalisasi telah dilakukan, 

langkah selanjutnya adalah melakukan implementasi sistem dan membuat 

form-form terkait dengan menggunakan bahasa pemrograman. 

Form dibuat berdasarkan fungsi dari masing-masing unit untuk 

memudahkan dalam melakukan pekerjaaan. Form tersebut yaitu : Input Data 

Tutor, Input Data Kelas, Input Lokasi Tutorial, Input satuan Biaya, Input 

Jadwal Tutorial, Input Data Bank, Input Kelompok Pajak. 

3.3.5 Evaluasi 

Evaluasi sistem perlu dilakukan untuk menguji dan menemukan adanya 

kesalahan-kesalahan dalam pembuatan aplikasi dan hal ini merupakan hal 

yang umum dilakukan karena suatu sistem belum tentu sempurna setelah 

selesai pembuatannya sehingga proses evaluasi diperlukan untuk 

penyempurnaan.  

Evaluasi yang dilakukan adalah dengan melakukan uji kelayakan 

terhadap user. User diminta untuk melakukan serangkaian test pada aplikasi 

dan membuat laporan dimana terjadinya ketidak sesuaian ataupun kemudahan 

dalam operasional. 
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3.3.6 Pengembangan sistem 

Pengembangan sistem tetap dilakukan agar sistem telah  dibangun tidak 

menjadi usang dan investasi tidak sia-sia. Hal pengembangan sistem yang 

paling berguna adalah proses dokumentasi sistem di mana di dalamnya 

tersimpan semua hal penting yang dapat menjadi tolok ukur pengembangan 

sistem di masa mendatang.  

3.3.7 Pengujian sistem 

 Uji fungsionalitas 

Uji fungsionalitas aplikasi menggunakan metode pengujian blackbox 

yang berfokus pada pengujian persyaratan fungsional perangkat lunak, untuk 

mendapatkan serangkaian kondisi input yang sesuai dengan persyaratan 

fungsional suatu program. 

 Uji Validitas 

Uji validitas adalah pengujian yang digunakan untuk membandingkan 

antara hasil dari program yang dibuat sama dengan hasil perhitungan manual. 

Uji validitas aplikasi dilakukan pada awal sebelum diterapkannya secara 

umum pada UPBJJ-UT Surakarta dengan tujuan sistem berjalan dengan 

sempurna dan dapat diketahui jika terjadi kesalahan dalam perhitungan 

pembayaran honorarium. 

3.4 Sumber Data 

3.4.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari instansi yang 

menjadi obyek penelitian, dalam hal ini adalah UPBJJ-UT Surakarta. Data 
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tersebut diantaranya adalah data tutor, data kelas, serta data pendukung 

lainnya. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari jurnal, buku maupun 

internet yang mendukung penelitian. Data diperoleh dari media pustaka 

tentang teori-teori mengenai objek yang digunakan dalam pembuatan Sistem 

Aplikasi Pembayaran Honorarium Tutor Berdasarkan Jadwal Tutorial pada 

Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh. 

Data sekunder diambil dari berbagai referensi baik itu buku, blog, 

ataupun catatan-catatan jurnal yang ada. 

  


