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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Model Pengembangan 

Pengguna dari hasil produk pada penelitian “Pengembangan Aplikasi Notifikasi 

Jadwal Sekolah Berbasis Android di SMK N 2 Depok” adalah siswa. Dalam 

pengembangannya software ini menggunakan model pengembangan air terjun 

(Waterfall), tahapan-tahapan dalam model pengembangan Waterfall yaitu 

communication, planning, modeling, construction, dan deployment. 

B. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan aplikasi notifikasi jadwal sekolah yang menggunakan 

metode pengembangan Research and Development dan mengacu pada model 

pengembangan waterfall adalah sebagai berikut: 

1. Communication 

Proses pengumpulan kebutuhan diidentifikasian dengan cara mengkomunikasikan 

kebutuhan dengan pengguna. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan yang 

diperlukan untuk perancangan aplikasi notifikasi jadwal pelajaran berbasis Android 

di SMK N 2 Depok. 

Komunikasi menggunakan metode wawancara dan observasi untuk 

mengumpulkan data dan mendapatkan informasi dari SMK N 2 Depok tentang 

kebutuhan aplikasi notifikasi jadwal pelajaran terutama dari segi pengguna yaitu 

siswa. Pada tahap ini semua kebutuhan dari perangkat lunak didapatkan, kebutuhan 

ini berupa spesifikasi aplikasi yang dibutuhkan dalam aplikasi yang dikembangkan. 



41 
 

Setelah mendapat informasi dan data sesuai kebutuhan maka tahapan selanjutnya 

adalah merencanakan sistem yang akan dikembangkan kemudian mendefinisikan 

kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi notifikasi jadwal sekolah. 

2. Perencanaan (Planning) 

Pada tahap planning dilakukan pengadaan jadwal yang terstruktur dari analisis, 

pemodelan, konstruksi, pengujian, dan penyampaian kepada pengguna. Jadwal 

tersebut kemudian akan memudahkan pengembangan sistem serta membuat waktu 

penelitian menjadi lebih efisien dan efektif. 

3. Pemodelan (Modeling) 

Pada tahap modeling kegiatan yang dilakukan adalah memodelkan hasil dari tahap 

komunikasi untuk memudahkan pengembang perangkat lunak supaya paham apa saja 

yang dibutuhkan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap pemodelan ini yaitu membuat 

desain User Experience (UX) dengan menggunakan Unified Modeling Language 

(UML) yang terdiri dari use case diagram, class diagram, sequence diagram dan 

activity diagram sesuai dengan fitur yang harus dikembangkan. Kemudian membuat 

desain User Interface (UI) yang sesuai dengan kebutuhan produk. Pada tahap ini 

menghasilkan: 

a. UML, yang terdiri dari use case diagram, class diagram, sequence diagram dan 

activity diagram. 

b. Perancangan basis data. 

c. Perancangan desain sistem. 

d. Perancangan desain User Interface (UI) yang digambarkan untuk setiap halaman. 
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4. Konstruksi (Construction) 

Tahap implementasi dilakukan setelah tahap desain dilakukan, pada tahap ini 

desain yang telah dibuat diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman, setelah 

implementasi berhasil dibangun, maka dilakukan pengujian perangkat lunak. Software 

yang digunakan untuk membangun aplikasi adalah Android Studio dengan bahasa 

pemrograman Java. Sebelum memulai implementasi kode program perlu disiapkan 

lingkungan perkembangan menggunakan Integrated Development Environment (IDE) 

yang telah disiapkan oleh Android Studio, yaitu Android SDK (Software Development 

Kit) Tools yang digunakan untuk mengompilasi, dan Application Programming 

Interface (API) yang digunakan untuk menghubungkan basis data ke web server. 

Kegiatan yang dilakukan di tahap implementasi ini adalah: 

a. Implementasi basis data ke web server. 

b. Implementasi user interface ke dalam layout Android Studio. 

c. Implementasi kode pada Android Studio dengan bahasa pemrograman Java. 

Selanjutnya dilakukan pengujian, tahap ini merupakan bagian yang penting dalam 

pengujian kualitas. Tidak peduli seberapa baik produk software dikembangkan, 

pengembang tidak dapat menghindari cacat atau error selama pengembangan. 

Sehingga perlu dilakukan pengujian sebelum software didistribusikan ke user. 

Black box testing cocok digunakan sebagai metode pengujian. Proses pengujian 

perangkat lunak dilakukan dengan menggunakan empat dari delapan aspek yang 

terdapat pada standar ISO/IEC 25010 sesuai dengan teori Ben David. Aspek-aspek 

tersebut adalah aspek functional suitability, aspek performance eficiency, aspek 

compatibility, dan aspek usability. Penjelasan dari setiap pengujian adalah sebagai 

berikut: 
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a. Aspek Functional Suitability 

Pengujian aspek functional suitability dilakukan dengan mengisi checklist pada 

instrumen observasi yang berupa test case. Test case dibuat berdasarkan fungsi-fungsi 

yang dijalankan pada aplikasi berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Kemudian 

aplikasi diujikan terhadap 3 orang ahli menggunakan instrumen yang telah dibuat. 

b. Aspek Performance Efficiency 

Pengujian performance efficiency diuji dengan melakukan software performance 

testing menggunakan sebuah web yaitu appachhi.com. Aspek yang diuji meliputi 

kecepatan akses proses data saat dijalankan, mengukur konsumsi processor (CPU) 

dan memori. 

c. Aspek Compatibility 

Pengujian compatibility dilakukan dengan menginstal dan menjalankan aplikasi 

pada beberapa smartphone yang beragam dan versi sistem operasi Android yang 

berbeda. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat 

digunakan pada berbagai device dan versi sistem operasi Android yang berbeda. 

d. Aspek Usability 

Pengujian aspek usability menggunakan angket USE Questionnaire oleh Arnold 

M. Lund. Angket ini berisikan 30 Pertanyaan yang dibagi menjadi 4 kategori yaitu 

usefulness, ease of use, ease of learning, dan satisfaction. 

5. Deployment 

Penyerahan produk kepada pengguna yaitu siswa-siswi di SMK N 2 Depok 

dilakukan melalui Google Play Store. Penggunaan Google Play Store akan 

memudahkan pengguna dalam mendapatkan aplikasi notifikasi jadwal sekolah. 

Sehingga, tujuan dan penelitian ini dapat tercapai yaitu terciptanya aplikasi notifikasi 
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jadwal sekolah sebagai sistem informasi para siswa yang memudahkan dalam 

menyusun jadwal pelajaran dan tugas. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat untuk melakukan pengambilan data usability adalah di SMK N 2 Depok 

di kelas X TKJ, Sleman Yogyakarta. Sedangkan tempat untuk mengerjakan penelitian 

adalah perpustakaan fakultas teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Waktu penelitian 

dilakukan pada bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan April 2019. 

D. Sumber Data/Subjek Penelitian 

Subjek penelitian digunakan untuk menguji aspek usability dan aspek functional 

suitability dari produk yang telah dikembangkan. Pengujian aspek functional 

suitability adalah responden di bidang IT yang ahli dalam pengembangan perangkat 

lunak khususnya perangkat mobile.  Pengujian aspek usability dilakukan oleh 

siswa/siswa kelas XI Teknik Komputer dan Jaringan di SMK N 2 Depok pada tahun 

ajaran 2018/2019. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

wawancara, teknik observasi, dan teknik kuisioner: 

1. Observasi 

Teknik observasi dilakukan di SMK Negeri 2 Depok untuk mendapatkan analisis 

kebutuhan, pada saat observasi peneliti mengamati kegiatan siswa. Teknik observasi 

juga dilakukan untuk pengujian pada aspek performance efficiency dan compatibilty. 
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2. Wawancara 

Teknik wawancara dilakukan kepada siswa dan guru mengenai informasi yang 

terdapat pada jadwal sekolah untuk memenuhi kebutuhan aplikasi.  

3. Kuisioner 

Teknik kuisioner dilakukan dengan menggunakan instrumen pertanyaan yang 

kemudian dijawab oleh responden. Kuisioner digunakan untuk mengetahui kelayakan 

perangkat lunak aplikasi pada aspek functional suitability dan usability.  

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk menguji kelayakan perangkat lunak, 

adapun instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:  

1. Instrumen Functional Suitability 

Untuk pengujian pada aspek functional suitability digunakan instrumen berupa 

test case yang berisi daftar fungsi yang terdapat pada aplikasi berdasarkan analisis 

kebutuhan fungsional. Hasil dari instrumen functional suitability diukur menggunakan 

skala Guttman. Skala Guttman digunakan untuk mendapat jawaban tegas dari suatu 

permasalah yang ditanyakan (Sugiyono, 2016). Setiap jawaban pada instrumen akan 

diberi skor agar dapat diukur. Adapun test case untuk aplikasi ini terdapat pada Tabel 

1. 

Tabel 1. Test Case Pengujian Functional Suitability 

No Fungsi Deskripsi Hal yang diharapkan Berhasil Gagal 

1 Highlight 

feature 

and 

benefit 

Fungsi untuk 

mendeskripsikan 

sekilas fitur-fitur 

utama dan 

keuntungan 

aplikasi 

Menampilkan 

halaman panduan 

singkat, kemudian 

dapat bergeser ke 

halaman selanjutnya 

dengan benar 
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No Fungsi Deskripsi Hal yang diharapkan Berhasil Gagal 

2 Masuk Fungsi untuk 

masuk ke dalam 

aplikasi untuk 

mengakses fungsi 

lain. 

Menampilkan 

halaman login, 

kemudian user dapat 

login kedalam 

aplikasi untuk 

mengakses fitu lain 

  

3 Daftar Fungsi untuk 

mendaftar sebagai 

pengguna 

Menampilkan 

halaman daftar untuk 

mendaftar sebagai 

pengguna secara 

baik 

  

4 Lihat 

Jadwal 

Fungsi untuk 

menampilkan 

jadwal mata 

pelajaran 

Menampilkan 

halaman jadwal mata 

pelajaran yang dapat 

dilihat per satu 

minggu 

  

5 Detail 

Jadwal 

Fungsi untuk 

menampilkan detail 

jadwal suatu mata 

pelajaran 

Menampilkan detail 

jadwal berupa mata 

pelajaran, ruangan, 

guru, hari, dan waktu 

  

6 Lihat 

Tugas 

Fungsi untuk 

menampilkan tugas 

Menmapilkan 

halaman tugas yang 

dapat dilihat per satu 

minggu 

  

7 Tambah 

Tugas 

Fungsi untuk 

menambahkan 

tugas 

Menampilkan 

halaman tambah 

tugas untuk mengisi 

mata pelajaran, 

catatan, tanggal, 

waktu alarm 
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No Fungsi Deskripsi Hal yang diharapkan Berhasil Gagal 

8 Ubah 

Tugas 

Fungsi untuk 

mengubah detail 

tugas. 

Menampilkan detail 

tugas dimana 

keterangannya dapat 

diubah 

  

9 Hapus 

Tugas 

Fungsi untuk 

menghapus tugas 

Menampilkan pop 

up ya/tidak untuk 

melakukan 

penghapusan pada 

tugas 

  

10 Akun Fungsi untuk 

menampilkan detail 

akun pengguna 

Menampilkan 

halaman detail 

pengguna berupa 

NIS, nama, jurusan, 

kelas, alamat, dan 

fungsi ubah 

password 

  

11 Ubah 

Password 

Fungsi untuk 

mengubah 

password 

Menampilkan 

halaman ubah 

password yang berisi 

password lama dan 

password baru 

  

12 Tentang Fungsi untuk 

menampilkan 

halaman tentang 

Menampilkan 

halaman tentang 

aplikasi. 

  

Keterangan test case: 

a. Kolom Fitur  : Berisi fitur yang terdapat dalam aplikasi 

b. Kolom Deskripsi  : Berisi penjelasan suatu fitur 

c. Kolom Hasil  : Berisi deskripsi hasil fitur yang diharapkan 

d. Kolom Berhasil  : Berisi indikator berhasilnya suatu fungsi 
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e. Kolom Gagal  : Berisi indikator gagalnya suatu fungsi 

2. Instrumen Compatibility 

Pengujian pada aspek compatibility dilakukan dengan melakukan berbagai 

macam test sebagai berikut: 

a. Coexistence 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi notifikasi jadwal sekolah 

dapat berjalan bersamaan dengan aplikasi lain tanpa mengganggu dan merugikan 

salah satu aplikasi yang berjalan. Pengujian dilakukan dengan metode observasi untuk 

mengetahui apakah aplikasi dapat berjalan baik atau tidak kemudian diukur 

menggunakan skala Guttman. Instrumen dilakukan menggunakan checklist yang 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Daftar checklist Sub Karakteristik Co-existence  

No Pernyataan Berhasil Gagal 

1 Aplikasi google play store dan notifikasi jadwal 

sekolah dapat berjalan bersamaan dengan baik 

  

2 Aplikasi kamera dan notifikasi jadwal sekolah dapat 

berjalan bersamaan dengan baik 

  

3 Aplikasi whatsapp dan notifikasi jadwal sekolah dapat 

berjalan bersamaan dengan baik 

  

4 Aplikasi gmail dan notifikasi jadwal sekolah dapat 

berjalan bersamaan dengan baik 

  

5 Aplikasi google maps dan notifikasi jadwal sekolah 

dapat berjalan bersamaan dengan baik 

  

6 Aplikasi spotify dan notifikasi jadwal sekolah dapat 

berjalan bersamaan dengan baik 

  

7 Aplikasi youtube dan notifikasi jadwal sekolah dapat 

berjalan bersamaan dengan baik 
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No Pernyataan Berhasil Gagal 

8 Aplikasi gojek dan notifikasi jadwal sekolah dapat 

berjalan bersamaan dengan baik 

  

9 Aplikasi shopee dan notifikasi jadwal sekolah dapat 

berjalan bersamaan dengan baik 

  

10 Aplikasi instagram dan notifikasi jadwal sekolah dapat 

berjalan bersamaan dengan baik 

  

 

b. Pengujian pada berbagai merek perangkat mobile dan versi Android 

Pengujian dilakukan dengan cara menginstal aplikasi ke berbagai macam 

perangkat mobile dan berbagai versi sistem operasi Android. Pengujian dimulai dari 

versi Android Lollipop hingga versi terbaru yaitu Pie. Hasil instalasi kemudian di 

observasi untuk mengetahui apakah aplikasi dapat berjalan dengan baik atau tidak 

kemudian diukur menggunakan skala Guttman. Instrumen dilakukan menggunakan 

checklist seperti pada Tabel 3. 

Tabel 3. Daftar Checklist Aspek Compatibility 

No. Perangkat Versi Android Berhasil Gagal 

1 Asus Zenfone 5 ZE620KL 9.0 (Pie)   

2     

dst     

 

3. Instrumen Usability 

Untuk pengujian aspek usability pada aplikasi notifikasi jadwal sekolah, 

digunakan suatu angket USE Questionnaire yang dibuat oleh A.M. Lund (2001). USE 

Questionnaire berjumlah 30 pertanyaan yang dibagi ke dalam 4 kriteria yaitu 

usefulness, ease of use, ease of learning, dan satisfaction. Angket tersebut di 

terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia terlebih dahulu supaya mudah dipahami 
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kemdian dibagikan kepada responden. Adapun instrumen USE Questionnaire dapat 

dilihat pada Tabel 5, sedangkan kisi-kisi kriteria instrumen usability dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Usability 

No Pernyataan No. Butir 

1 Usefullness 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

2 Ease of Use 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 

3 Easy of Learning 20, 21, 22, 23 

4 Satisfaction 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

 

Tabel 5. Instrumen Aspek Usability 

No Pernyataan SS S RR KS TS 

 Usefullness 

1. Sistem ini membantu saya 

menjadi lebih efektif 

     

2. Sistem ini membantu saya 

menjadi lebih produktif 

     

3. Sistem ini bermanfaat      

4. Sistem ini membantu saya 

terhadap tugas yang saya 

lakukan 

     

5. Sistem ini membuat hal-hal 

yang ingin saya capai lebih 

mudah untuk dilakukan 

     

6. Sistem ini menghemat waktu 

saya ketika menggunakannya 

     

7. Sistem ini sesuai dengan 

kebutuhan saya 
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No Pernyataan SS S RR KS TS 

8. Sistem ini bekerja sesuai apa 

yang saya harapkan 

     

 Ease of Use 

9. Sistem ini mudah digunakan      

10. Sistem ini praktis untuk 

digunakan 

     

11. Sistem ini mudah dipahami 

oleh pengguna 

     

12. Langkah-langkah 

pengoperasian sistem ini 

praktis 

     

13. Sistem ini dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan 

     

14. Tidak kesulitan menggunakan 

sistem ini 

     

15. Saya dapat menggunakannya 

tanpa instruksi tertulis 

     

16. Saya tidak melihat adanya 

ketidakkonsistenan selama 

saya menggunakannya 

     

17. Pengguna akan menyukai 

sistem ini 

     

18. Saya dapat kembali dari 

kesalahan dari cepat dan 

mudah 

     

19. Saya dapat menggunakan 

sistem ini dengan berhasil 

setiap kali saya 

menggunakannya 

     

 Easy of Learning 



52 
 

No Pernyataan SS S RR KS TS 

20. Saya belajar menggunakan 

sistem ini dengan cepat 

     

21. Saya mudah mengingat 

bagaimana cara menggunakan 

sistem ini 

     

22. Sistem ini mudah untuk 

dipelajari cara penggunaanya 

     

23. Saya cepat menjadi terampil 

dengan sistem ini 

     

 Satisfaction 

24. Saya puas dengan sistem ini      

25. Saya akan merekomendasikan 

sistem ini kepada rekan 

     

26. Sistem ini menyenangkan 

untuk digunakan 

     

27. Sistem ini bekerja seperti yang 

saya inginkan 

     

28. Sistem ini sangat bagus      

29. Saya merasa harus 

memiliki/menggunakan sistem 

ini 

     

30. Sistem ini nyaman untuk 

digunakan 

     

 

Jawaban pada instrumen usability menggunakan skala Likert dengan pilihan 

jawaban 5. Skala Likert digunakan untuk mengukur persepsi atau sikap seseorang 

(Sugiyono,2016). Setiap pilihan jawaban dari hasil angket diberikan skor agar dapat 

dilakukan proses analisis. 
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4. Instrumen Performance Efficiency 

Pada aspek ini, dilakukan berbagai pengujian sebagai berikut: 

a. Time Behaviour 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tools Appachhi.com, dengan 

menggunakan tools ini, aplikasi akan diinstal pada berbagai jenis perangkat Android 

secara virtual, kemudian keluar hasil berupa total thread yang dapat dijalankan 

perangkat Android dalam satuan detik. Setelah hasil didapatkan dari seluruh perangkat 

yang terinstal, kemudian dilakukan perhitungan rata-rata waktu yang diperlukan oleh 

perangkat dalam menjalankan fungsi di aplikasi. 

b. Resource Utilization pada CPU 

Pengujian ini  dilakukan menggunakan tools dari Appachhi, aplikasi notifikasi 

jadwal sekolah akan diinstal pada berbagai perangkat Android secara virtual. Tools 

akan secara otomatis menjalankan seluruh fungsi di aplikasi, kemudian akan 

didapatkan hasil penggunaan CPU per detik. Hasil tersebut akan dihitung menjadi rata-

rata penggunaan CPU pada berbagai perangkat sehingga akan didapatkan hasil rata-

rata penggunaan CPU oleh aplikasi notifikasi jadwal sekolah. 

c. Resource Utilization pada memory 

Pengujian pada aspek ini adalah menghitung penggunaan memori oleh aplikasi 

dari berbagai perangkat Android. Dengan cara observasi dan menggunakan tools dari 

Appachhi.com, tools ini akan menghitung penggunaan memori perdetik dalam 

menjalankan seluruh fungsi yang terdapat pada aplikasi, setelah mendapatkan hasil 

dari pengujian ini kemudian akan dilakukan penghitungan rata-rata penggunaan 

memori pada aplikasi notifikasi jadwal sekolah. 

G. Teknik Analisis Data 
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Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan untuk pengujian aspek 

ISO/IEC 25010:  

1. Analisis Aspek Functional Suitability dan Compatibility 

Dari hasil pengujian functional suitability dan compatibility didapat data skor 

yang dinilai dengan skala Guttman, yang mana pilihan berhasil bernilai 1 dan gagal 

bernilai 0, hasil tersebut kemudian dihitung presentase kelayakannya menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

Hasil yang didapatkan selanjutnya dikonversikan ke dalam sebuah pernyataan 

berdasarkan tabel kriteria interpretasi skor seperti yang tersaji dalam Tabel 6 yang 

telah dilakukan penyesuaian (Sudaryono, 2011). 

Tabel 6. Kriteria Interpretasi Skor 

No. Presentase Interpretasi 

1 0% - 20% Sangat Tidak Layak 

2 21% - 40% Kurang Layak 

3 41% - 60% Cukup Layak 

4 61% - 80% Layak 

5 81% - 100% Sangat Layak 

 

2. Analisis Aspek Usability  

Pengujian aspek usability diukur menggunakan skala likert. Pengujian ini 

meminta responden untuk setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan. 

Menurut Jeff Sauro (2016: 16) untuk analisis numerik, lima pilihan jawaban pada skala 

Likert cukup untuk mendapat jawaban terhadap pernyataan yang diberikan, kemudian 
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jawaban tersebut dapat dikonversi menjadi angka dari 1 hingga 5. Adapun kelima 

pilihan tersebut sebagai berikut: 

a. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 

b. Setuju (S) diberi skor 4 

c. Netral (N) diberi skor 3 

d. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

Jawaban pada data hasil pengujian usability dihitung kemudian dianalisis 

berdasarkan skor setiap jawaban dari responden yang berpartisipasi. Berikut adalah 

cara perhitungan skor pengujian usability: 

Skor total = (Jss x 5) + (Js x 4) + (Jrr x 3) + (Jts x 2) + (Jsts x 1) 

Keterangan: 

Jss = Jumlah jawaban Sangat Setuju 

Js = Jumlah jawaban Setuju 

Jrr = Jumlah jawaban Ragu-ragu 

Jts = Jumlah jawaban Tidak Setuju 

Jsts= Jumlah jawaban Sangat Tidak Setuju 

Kemudian untuk mencari presentase skor yang akan didefinisikan sebagai kriteria 

interpretasi skor hasil pengujian usability dilakukan dengan rumus: 

Pskor = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑖 𝑥 𝑟 𝑥 5
 x 100% 

Keterangan: 

Skor total = skor total hasil jawaban responden 

i  = jumlah pertanyaan 

r  = jumlah responden 
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Presentase skor yang berhasil dihitung dan didapatkan kemudian dibandingkan 

dengan tabel kriteria interpretasi skor seperti pada Tabel 6. 

3. Analisis Aspek Performance Efficiency 

Pada aspek performance efficiency analisis dilakukan dengan menghitung rata-

rata penggunaan waktu, penggunaan CPU, dan penggunaan memory yang dibutuhkan 

aplikasi pada saat menjalankan fungsi yang ada, yang didapat dari Appachhi.com. 


