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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian menurut McMillan (dalam Septian, 2010, hlm. 28) adalah 

rencana dan struktur penyelidikan yang digunakan untuk memperoleh bukti-bukti 

empiris dalam menjawab pertanyaan. Berikut merupakan desain dari penelitian ini: 

1. Tahap awal dari penelitian ini adalah merumuskan masalah yang akan dibahas 

dan diimplementasikan pada penelitian ini. 

2. Wawancara kepada pihak manajerial dan pengajar di Balai Bahasa UPI 

mengenai proses evaluasi kinerja pengajar untuk program pelatihan General 

English. 

3. Langkah selanjutnya adalah observasi yaitu mengumpulkan data pengajar 

General English di Balai Bahasa UPI yang akan dijadikan sebagai alternatif 

serta laporan kepuasan peserta pelatihan General English yang akan digunakan 

sebagai input nilai dalam proses perankingan dan juga sebagai penentuan 

kriteria yang akan digunakan dalam proses perangkingan. 

4. Studi literatur, yaitu proses pembelajaran terhadap hal-hal yang diperlukan 

selama penelitian seperti studi literatur mengenai Sistem Pendukung Keputusan 

serta menentukan metode yang tepat untuk diimplementasikan ke dalam sistem 

pendukung keputusan. Dalam penelitian ini dipilih metode SMARTER dan 

metode TOPSIS. 

5. Menyebarkan kuesioner kepada peserta pelatihan General English untuk 

menentukan prioritas dan bobot dari kriteria yang akan digunakan dalam 

evaluasi kinerja pengajar. Sehingga didapatkan prioritas dan bobot kriteria 

berdasarkan tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria tersebut menurut 

peserta pelatihan General English. Adapun kriteria yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah suasana pembelajaran, penyampaian materi, keramahan 

pengajar, ketepatan waktu pengajar hadir di kelas, kesempatan bertanya dan 

kesesuaian materi yang diberikan dengan tes. 
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6. Didapatkan data penelitian berupa data kriteria, data alternatif dan laporan 

kepuasan pelanggan. 

7. Pengembangan perangkat lunak dengan mengimplementasikan metode 

perangkingan ke dalam sebuah aplikasi yang dibangun dengan menggunakan 

metode sekuensial linier dengan tahapan analisis, desain, coding dan testing. 

Berikut ini merupakan penjelasan cara kerja metode perangkingan yang 

digunakan: 

a) Metode SMARTER 

Langkah pertama metode SMARTER yaitu menentukan kriteria beserta 

prioritas untuk masing-masing kriteria tersebut. Langkah selanjutnya yaitu 

memasukkan kriteria sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan 

sebelumnya dalam proses penyebaran kuisioner kepada peserta pelatihan 

General English. Kemudian dilakukan pembobotan kriteria dengan 

menggunakan teknik ROC (Rank Order Centroid). Setelah itu, maka 

didapatkan bobot untuk masing-masing kriteria. 

b) Metode TOPSIS 

Langkah pertama yang dilakukan pada metode TOPSIS yaitu 

mengidentifikasi masalah serta alternatif yang akan digunakan. Setelah itu, 

lalu dilakukan penilaian pada semua kriteria untuk setiap alternatif. Nilai 

diberikan dalam skala 1-5 sesuai dengan nilai yang terdapat pada laporan 

kepuasan pelanggan, dimana 1 sebagai nilai minimum dan 5 sebagai nilai 

maksimum. Langkah selanjutnya adalah membuat matriks keputusan 

ternormalisasi, lalu membuat matriks keputusan normalisasi terbobot. Pada 

matriks keputusan normalisasi terbobot, bobot kriteria yang digunakan 

adalah hasil perhitungan pada proses metode SMARTER yang telah 

dilakukan sebelumnya. Setelah itu kemudian dilakukan penentuan matriks 

solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Setelah didapatkan 

matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif, lalu menentukan 

jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan 

matriks solusi ideal negatif. Langkah terakhir yaitu menentukan nilai 

preferensi untuk setiap alternatif sehingga didapatkan hasil perangkingan 

untuk setiap alternatif. 
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8. Pengembangan perangkat lunak menghasilkan sebuah sistem pendukung 

keputusan yang diberi nama SEJAJAR GE (Sistem Evaluasi Kinerja Pengajar 

Program General English). 

9. Pengujian kinerja metode perangkingan yang telah diimplementasikan ke dalam 

perangkat lunak yaitu dengan memasukkan data sample yang telah didapatkan 

dari Balai Bahasa UPI ke dalam perangkat lunak untuk dilakukan perangkingan 

menggunakan perangkat lunak dengan data sample yang ada. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan dua parameter yang diantaranya adalah akurasi 

dan stabilitas dari masing-masing metode. 

10. Hasil dari pengujian metode perangkingan dan pengembangan perangkat lunak 

didokumentasikan ke dalam dokumen skripsi dan dokumen teknis. 

Adapun gambaran dari desain penelitian di atas dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut: 
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Gambar 3. 1 Desain Penelitian 
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3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Proses Pengumpulan Data 

a. Pengumpulan data primer, yaitu dengan cara menyebarkan kuisioner 

mengenai kriteria yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan proses 

pengajaran bahasa Inggris kepada peserta pelatihan program General 

English di Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia. 

b. Pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data 

mengenai penilaian pengajar program pelatihan General English dari 

peserta pelatihan (Laporan Kepuasan Pelanggan) dalam beberapa  

periode terakhir. 

c. Studi literatur, yaitu mempelajari mengenai teori dan metode yang 

digunakan dengan mempelajari literatur-literatur, catatan kuliah, skripsi, 

jurnal dan materi lainnya yang diperoleh dari berbagai sumber seperti 

artikel maupun internet yang berhubungan dengan penelitian. 

 

3.2.2 Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Metode pendekatan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan 

perangkat lunak ini adalah pendekatan model sekuensial linear. Menurut Pressman 

(2001, hlm. 28), model sekuensial linear mengusulkkan sebuah pendekatan 

pengembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial mulai dari sistem 

level dan terus maju ke analisis, desain, coding dan testing. Berikut merupakan 

tahapan yang dilakukan penulis dalam pengembangan perangkat lunak dengan 

menggunakan model sekuensial linear: 

1. Analisis 

Pada fase analisis ini, dilakukan analisa terhadap kebutuhan sistem yang akan 

dibuat. Yang diantaranya adalah siapa saja yang akan menjadi pengguna sistem, 

data yang dibutuhkan untuk masukan dan keluaran yang akan dihasilkan oleh 

sistem, serta fitur-fitur yang akan terdapat pada sistem. 

2. Desain 

Pada fase ini, dilakukan perancangan database dan antarmuka dari sistem yang 

akan dibuat. 
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3. Coding 

Pada tahap ini, hasil dari tahap desain diimplementasikan ke dalam bahasa yang 

dimengerti komputer. Dalam kasus ini menggunakan PHP Hypertext 

Preprocessor. Dalam tahap ini dilakukan coding untuk antarmuka pengguna, 

fungsi-fungsi yang dapat digunakan oleh pengguna, serta dilakukan coding untuk 

implementasi metode SMARTER dan TOPSIS. 

4. Testing 

Pada tahap testing ini dilakukan pengujian terhadap perangkat lunak yang telah 

dibuat. Mulai dari kesesuaian fungsi dan desain juga kesesuaian metode yang 

digunakan dan diterapkan pada sistem yang telah dibuat. Selain itu juga dilakukan 

pengujian terhadap data sampel. Apabila masih ada bug atau kesalahan dari 

sistem yang dibuat, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan tahap perbaikan 

sistem sehingga tidak terdapat lagi bug atau kesalahan pada sistem yang dibuat. 

Tahapan yang dilakukan dalam pengembangan model sekuensial linear seperti yang 

telah dijelaskan di atas dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3. 2 Model Sekuensial Linear 

Sumber: (Pressman, 2001) 

 

3.3 Alat dan Bahan Penelitian 

3.3.1 Alat Penelitian 

  Pada penelitian ini digunakan alat penelitian berupa perangkat keras dan 

perangkat lunak sebagai berikut: 

a. Perangkat Keras 

Perangkat keras berupa laptop dengan spesifikasi sebagai berikut: 

- Processor   : Intel® Core
TM 

i5 

- RAM   : 4 GB DDR3 Memory 

- Hardisk   : 500 GB HDD 
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- Sistem   : 64-bit Operating System 

b. Perangkat Lunak 

- Operating System  : Windows 7 Home Premium 

- DBMS   : XAMPP 1.7.4 

- Web Browser  : Google Chrome 

- Tools Editor  : Notepad++ 

- Tools Diagram  : StarUML 

- Tools Database  : Navicat Premium 

- RDBMS   : MySQL 

 

3.3.2 Bahan Penelitian 

  Adapun bahan penelitian yang digunakan yaitu : 

a. Kuisioner mengenai kriteria yang paling berpengaruh terhadap 

keberhasilan proses pengajaran bahasa Inggris yang diisi oleh peserta 

pelatihan program General English di Balai Bahasa Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

b. Data pengajar pelatihan bahasa Inggris di Balai Bahasa Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

c. Data nilai pengajar yang didapat dari Laporan Kepuasan Pelanggan 

program General English di Balai Bahasa UPI. 

d. Paper, textbook, skripsi, serta dokumentasi lainnya yang dapat 

menunjang teori penelitian. 

 


