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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

A. Model Pengembangan 

Penelitian ini secara garis besar bertujuan mengembangkan sebuah produk 

berupa sistem pendukung keputusan untuk mengestimasi tingkat kompetensi 

keahlian bidang teknik komputer dan jaringan SMK. Berdasarkan tujuan tersebut, 

penelitian ini merupakan jenis Research and Development (R&D). Persyaratan 

sistem pendukung keputusan belum dapat sepenuhnya ditentukan diawal proses, 

melainkan dilakukan perlu dilakukan adaptasi sistem seiring perkembangannya. 

Oleh karena itu untuk mendapatkan produk yang sesuai, maka dalam 

pengembangan perangkat lunak ini peneliti menggunakan prosedur pengembangan 

berupa Unified Process. 

  

B. Prosedur Pengembangan 

Tahap yang akan dilakukan pada penelitian pengembangan sistem 

pendukung keputusan untuk mengestimasi tingkat kompetensi keahlian teknik 

komputer dan jaringan SMK menggunakan algoritma C4.5 mengacu pada Unified 

Process. Discipline pengembangan sistem yang ada pada setiap fase UP akan 

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini. 

1. Fase Inception 

Tujuan dari fase ini mengumpulkan informasi untuk business modelling dan 

requirement terkait sistem yang akan dikembangkan. Fase ini mengidentifikasi 
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satu set persyaratan sistem yang membahas tentang deskripsi sistem, konten 

sistem, bisnis model, persyaratan fungsional, dan persyaratan non fungsional. Pada 

tahap ini dilakukan studi pendahuluan berupa mengkaji teori-teori yang berkaitan 

dengan kompetensi keahlian SMK dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

relevan. Selanjutnya, dilakukan studi lapangan untuk mengetahui mengetahui 

parameter yang digunakan dalam mengestimasi tingkat kompetensi keahlian dan 

menerapkan metode algoritma C4.5 ke dalam sebuah sistem. Studi lapangan 

meliputi observasi, studi dokumen dan wawancara. 

2. Fase Elaboration 

Fase elaboration bertujuan mengidentifikasi arsitektur dasar dari 

pengembangan sistem dan menjembatani rencana proyek untuk tahap selanjutnya 

yang akan dikembangkan. Fase ini berfokus ada design dengan melakukan model 

sistem berdasarkan persyaratan sistem menggunakan bahasa pemodelan yaitu 

Unified Modelling Language (UML). UML yang digunakan antara lain:  

a. event table untuk memodelkan respon sistem berdasarkan event dari pengguna. 

b. use case diagram untuk memodelkan perilaku pengguna terhadap sistem. 

c. use case descriptions untuk mendeskripsikan perilaku pengguna terhadap 

sistem. 

d. class diagram untuk memodelkan database. 

e. sequence diagram untuk menjelaskan interaksi beberapa objek pada waktu 

tertentu secara berurutan. 

f. activity diagram untuk memodelkan aktivitas pengguna di dalam sistem secara 

berurutan.  
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3. Fase Construction 

Fase konstruksi berfokus pada implementation yang mencakup serangkaian 

proses berupa coding, dan integrasi. Proses coding mencakup adaptasi komponen 

yang ada atau pembuatan komponen baru dan melibatkan pembuatan langsung 

dengan bahasa pemrograman web seperti html, css, php, javascript dan sejenisnya 

yang merepresentasi desain dari komponen yang akan dibangun. Kegiatan ini juga 

menerapkan metode algoritma C4.5 ke dalam sebuah sistem dan skema database. 

Proses selanjutnya mengintegrasikan konten mentah dengan desain grafis (layout) 

dan mapping konten ke dalam layar dan halaman. Proses ini menghubungkan 

antara source code, konten, dan UML ke dalam sistem akhir yang akan dirilis.  

4. Fase Transition 

Fase ini lebih fokus pada proses testing dan deployment. Testing berupa 

proses pengujian kualitas agar sistem sesuai dengan harapan pengguna. Proses 

deployment dengan merilis sistem ke server. Pengembangan sistem yang bersifat 

incremental menjadikan penyebaran terjadi tidak hanya sekali tetapi beberapa kali 

seiring sistem bergerak menuju penyelesaian. Dalam  proses deployment dilakukan  

perbaikan komponen yang diimplementasikan untuk meningkatkan struktur, 

kejelasan dan menghilangkan kode yang mengalami redudansi. Proses perbaikan 

didasarkan pada analisis hasil pengujian kualitas sistem. 
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C. Desain Uji Coba Produk 

1. Desain Uji Coba 

Pengujian kualitas berdasarkan sudut pandang produk dapat dilakukan 

dengan menggunakan standar ISO/IEC 25010. Uji coba dilakukan untuk menjamin 

software yang dikembangkan berkualitas. Parameter pengujian yang digunakan 

berdasarkan standar ISO/IEC 25010 dengan konsep Website QEM meliputi 

karakteristik functional suitability, usability, reliability, dan performance 

efficiency. 

Setiap karakteristik dilakukan pengujian yang berbeda-beda. Uji ahli 

(Expert Judgment) dilakukan untuk mendapatkam penilaian dan saran pada sistem 

yang dikembangkan dari karakteristik functional suitability. Uji oleh pengguna 

akhir dilakukan untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan pada sistem 

yang dikembangkan dari karakteristik usability. Karakteristik performance 

efficiency dan reliability dilakukan pengujian pada sistem mengunakan bantuan 

tools. 

2. Subjek Uji Coba 

 Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian pengembangan sistem 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Subjek penelitian untuk pengujian functional suitability menggunakan 2 

responden ahli dalam bidang data mining dan web development. 

b. Subjek penelitian untuk pengujian usability menggunakan 5 responden sebagai 

tester sistem pendukung keputusan. Responden terdiri dari guru SMK dari 

berbagai sekolah. 
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c. Subyek penelitian yang digunakan untuk menguji karakteristik performance 

efficiency dan reliability yaitu sistem pendukung keputusan kompetensi 

keahlian. 

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengamati parameter untuk menentukan 

kompetensi keahlian di SMK yang berlangsung selama ini. Metode ini juga 

digunakan untuk proses analisis persyaratan sistem dan analisis kualitas sistem 

pada karakteristik functional suitability serta usability. 

2) Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk menentukan parameter dalam menentukan 

kompetensi keahlian dan mengembangkan analisis persyaratan sistem. Wawancara 

dilakukan pada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Kepala Program 

Keahlian TKJ, guru TKJ, dan Asesor LSP P1 SMK. 

3) Kuesioner (Angket) 

Kuesioner atau angket digunakan mengukur karakteristik usability dan 

functional suitability dari sistem yang dikembangkan. Angket memberikan hasil 

yang lebih obyektif karena dapat dilakukan kepada banyak orang. 
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4) Studi Dokumentasi 

Studi dokumendasi digunakan untuk penelusuran riwayat akademik dan 

hasil uji kompetensi keahlian LSP P1 SMK. 

5) Software Pengukuran 

Software pengukuran digunakan untuk mengukur karakteristik performance 

efficiency dan reliability dari sistem yang dikembangkan. Software pengukuran 

yang digunakan diantaranya: 

a) GTMetrix, digunakan untuk mengukur karakteristik performance efficiency. 

b) WAPT, digunakan untuk mengukur karakteristik reliability. 

b. Instrumen Pengumpulan Data 

1) Instrumen functional suitability 

Instrumen penelitian diuji menggunakan test case berdasarkan persyaratan 

fungsional. Tujuan test case adalah untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam 

aplikasi dan sebagai bahan revisi jika ditemukan kesalahan. Instrumen functional 

suitability terdiri dari 30 test case pengujian dapat dilihat pada Lampiran 2. 

2) Instrumen performance efficiency 

Karakteristik perfomance effieciency diuji dengan menggunakan software 

GTMetrix. Pengujian ini terdiri dari dua standar yaitu Yslow dan PageSpeed. 

Aturan YSlow digunakan untuk mengukur tingkat performa dari website yang 

dikelompokkan pada kategori: content, cookie, css, images, javascript dan server. 

PageSpeed digunakan untuk menguji kecepatan loading suatu website. Hasil 

pengujian ini disertai dengan page details yang meliputi fully load time, total page 

size, dan request. 
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3) Instrumen reliability 

Karakteristik reliability dilakukan dengan proses stress testing 

menggunakan software WAPT Pro 4.0 untuk mengukur sessions, page, dan hits 

dari source code aplikasi yang dikembangkan. WAPT digunakan untuk 

menunjukkan sejauh mana perangkat lunak dapat berjalan baik ketika diberikan 

sejumlah beban kepada aplikasi. 

4) Instrumen usability 

Instrumen karakteristik usability menggunakan Guerrilla Usability Testing 

berupa Task Completion yang terdiri dari 17 task yang harus diselesaikan pengguna 

berdasarkan sistem yang dikembangkan. Task Completion menggunakan penilaian 

dengan skor 1 sampai 3. Instrumen Task Completion ditunjukkan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Task Completion 
No. Task 

Siswa 
1. Membuka halaman utama 
2. Membuka halaman tentang sistem 
3.  Memasukkan data siswa untuk pengambilan keputusan 
4. Melakukan pengambilan keputusan ulang 

Guru 
5. Melakukan registrasi 
6. Melakukan login 
7. Membuka halaman dashboard 
8. Membuka halaman kinerja 
9. Membuka halaman pengambilan keputusan 
10. Menambah data siswa untuk pengambilan keputusan 
11. Import data file excel berisi data siswa untuk pengambilan keputusan 
12. Donwload format file excel 
13. Menghapus salah satu data hasil keputusan 
14.  Menghapus semua data hasil keputusan 
15. Membuka halaman profil 
16. Mengubah profil 
17. Melakukan logout 
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4. Teknik Analisis Data 

a. Analisi Faktor Kualitas 

1) Functional Suitability  

Pengujian karakteristik functional suitability dilakukan dengan menguji 

sekumpulan fungsi yang terdapat pada sistem pendukung keputusan berdasarkan 

test case. Hasil pengujian functional suitability kemudian dihitung menggunakan 

rumus metrik % of test case passed sebagai berikut: 

% of test case passed = 
𝑁𝑜.  𝑜𝑓 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑜.  𝑜𝑓 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑒𝑑
 x 100 

Keterangan: 

% of test case passed  = Persentase test case yang berhasil 

No. of test cases passed = Total test case yang sukses dieksekusi 

Total no. of test cases executed = Total test case yang dieksekusi 

Hasil dari Percentage of Test Case Passed menunjukkan banyaknya test 

case yang berhasil dijalankan pada sistem. Persen metrik pada test case yang 

berhasil harus memiliki nilai 100% pada saat tahap deployment. Jika tidak 

memenuhi 100%, maka peneliti harus meninjau test case yang tidak tereksekusi 

dan memastikan semua test case tidak ada yang invalid dengan melakukan 

perbaikan sistem. 

2) Performance Efficiency 

Pengujian karakteristik kualitas perfomance efficiency dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi YSlow. Analisis karakteristik perfomance efficiency 

dilakukan dengan melihat hasil pengujian dari YSlow pada komponen besarnya 

bytes data dokumen, jumlah HTTP request dan score/grade akhir. Hasil analisis 
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karakteristik perfomance efficiency diinterpreasikan melalui aplikasi tersebut. 

Tabel 7 memperlihatkan kategori grade berdasarkan skor. 

Tabel 7. Parameter YSlow 
No. Score Grade 
1. 90 % – 100 % A 
2. 80 % – 89 % B 
3. 70 % – 79 % C 
4. 60 % – 69 % D 
5. 50 % – 59 % E 
6. < 49 % F 

 

Pengujian perfomance efficiency diuji berdasarkan parameter dari YSlow. 

Parameter YSlow yang digunakan untuk mengukur perfomance efficiency dapat 

dilihat pada Tabel 8.  

Tabel 8. YSlow Grade 
No. Parameter 
1. Use a Content Delivery Network (CDN) 
2. Use cookie-free domains 
3. Make fewer HTTP requests 
4. Minify JavaScript and CSS 
5. Add Expires headers 
6. Compress components with gzip 
7. Avoid URL redirects 
8. Make AJAX cacheable 
9. Remove duplicate JavaScript and CSS 
10. Avoid AlphaImageLoader filter 
11. Avoid HTTP 404 (Not Found) error 
12. Reduce the number of DOM elements 
13. Use GET for AJAX requests 
14. Avoid CSS expressions 
15. Reduce DNS lookups 
16. Reduce cookie size 
17. Make favicon small and cacheable 
18. Configure entity tags (ETags) 
19. Make JavaScript and CSS external 
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Sedangkan pengujian dengan parameter PageSpeed akan menghasilkan 

nilai respon web dalam satuan detik. Web dikatakan baik apabila memiliki time 

load memenuhi standar kecepatan akses dan respon web kurang dari 10 detik. 

3) Reliability 

Analisis data untuk karakteristik reliability menggunakan aplikasi WAPT. 

Hasil pengujian diukur dengan standar Telcordia GR 282, yaitu skor minimal 95% 

untuk sistem dapat dikatakan telah memenuhi katakteristik reliability. 

4) Usability 

Pengujian karakteristik usability menggunakan Guerrilla Usability Testing 

yang dibuat dalam bentuk skor tiga poin. Pemberian skor yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a) Jika pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan mudah tanpa kendala, diberi 

skor 3; 

b) Jika pengguna dapat menyelesaikan tugas tapi mengalami beberapa kendala, 

diberi skor 2; 

c) Jika pengguna tidak dapat menyelesaikan tugas, diberi skor 1. 

Hasil pengujian pada karakteristik usability dianalisis dengan mencari task 

banyak memiliki skor 2 atau memiliki skor 1. Task tersebut kemudian dijadikan 

bahan untuk dianalisis penyebab terjadi masalah usability. Solusi dari 

permasalahan usability terbesar dengan melakukan perbaikan pada interface 

sistem yang dikembangkan. Hasil pengujian dijadikan sebagai bahan revisi jika 

terdapat task yang bermasalah. 

  


