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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Metode dan Langkah Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi yang dapat 

memberikan informasi kualitas pelayanan pendidikan dari suatu lembaga 

pendidikan yang dirasakan oleh konsumen (persepsi) dan pelayanan yang 

diharapkan oleh konsumen (ekspektasi) menggunakan metode educational 

quality yang mengacu pada latar belakang dan pertanyaan-pertanyaan 

penelitian. 

Pendapat Borg & Gall (1979:624), “Reasearch and Development is 

a process used to develop and validate product”. Dalam hal prosedur 

penelitian pengembangan, Borg dan Gall (1979:626) mengungkapkan 

bahwa siklus R&D tersusun dalam beberapa langkah penelitian sebagai 

berikut: penelitian dan pengumpulan informasi (research and information 

collecting); perencanaan (planning); pengembangan produk pendahuluan 

(develop premilinary form of product); ujicoba pendahuluan (preliminary 

field testing); perbaikan produk utama (main product revision); uji coba 

utama (main field testing); perbaikan produk akhir (final produk revision), 

dimensi dan pendistribusian (dimention and distribution). 

Penelitian ini mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan oleh 

Borg & Gall yang kemudian dimodifikasi menjadi studi pendahuluan, 

identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data analisis sistem, 

perancangan sistem, pengembangan sistem, pengujian sistem, verifikasi 

dan validasi sistem, revisi dan review sistem, uji coba dan kesimpulan. 

Langkah-langkah penelitian lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3.1  
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Gambar 3.1 Langkah-langkah Penelitian 
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3.1.1. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan merupakan kegiatan mengumpulkan 

data yang mendukung dalam penelitian seperti teori teori dari 

literature, ebook, jurnal, paper dan yang relevan dengan penelitian. 

 

3.1.2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari: 

a. Kepustakaan  

Mengumpulkan data dari literature, ebook, jurnal, paper 

dan yang relevan dengan penelitian. 

 

3.1.3. Tahap Perancangan 

Tahap ini bertujuan mendapatkan seluruh rancangan 

aplikasi yang akan di bangun. Pada tahap ini akan dilakukan 

perancangan basis data, perancangan arsitektural, perancangan 

antarmuka, dan perancangan procedural. 

 

3.1.4. Tahap Pengembangan 

Pengembangan perangkat lunak ini dilakukan dengan 

metode waterfall, yang terdiri dari analisis, desain, coding dan 

testing.  
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3.2. Proses Rekayasa Sistem  

Proses rekayasa sistem menggunakan model waterfall. Dimana 

tahap-tahapannya adalah survey, analisis, desain, konstruksi dan 

implementasi, testing, operasional dan perawatan. Berikut adalah gambar 

pengembangan sistem perangkat lunak dengan proses SDLC (System 

Development Life Cycle) dengan model waterfall 

 

 

Gambar 3.2. Model Waterfall 

a. Requirement 

Dilakukan pengumpulan data serta informasi yang 

kemudian dianalisis sehingga mendapatkan gambaran aplikasi 

yang tepat. 

b. Design 

Menerjemahkan kebutuhan sistem ke dalam representasi 

perangkat lunak sebelum dilakukan konstruksi. 

c. Implementation 
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Dibangun suatu aplikasi yang mampu menyelesaikan atau 

mengolah data-data yang telah terkumpul. 

 

d. Testing 

Dilakukan pengecekan terhadap aplikasi yang telah 

dibangun, apakah sesuai atau tidak dengan kebutuhan 

e. Deployment and Maintenance 

Dalam tahap ini, dikembangkan aplikasi tersebut. Apabila 

ada yang kurang akan dilakukan perbaikan 

 


