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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Model Pengembangan Sistem 

SDLC (System Development Life Cycle) adalah siklus yang 

menggambarkan perangkat lunak yang sedang dibangun. SDLC juga 

merupakan model yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat 

lunak. Dalam rekayasa perangkat lunak, konsep SDLC mendasari berbagai 

jenis perangkat lunak dan membentuk kerangka kerja untuk desain dan 

pengendalian produksi sistem informasi, khususnya proses pengembangan 

perangkat lunak. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model pengembangan 

sistem yang paling sering digunakan. Model pengembangan ini linier dari 

tahap awal pengembangan sistem yaitu tahap perencanaan hingga tahap akhir, 

namun disini penulis hanya menggunakan tahap analisis, tahap perancangan 

dan dikerahkan untuk melaksanakan karya ilmiah ini karena model RAD 

(Rapid Application Development) ini sangat cocok untuk digunakan dalam 

pembuatan website karena tidak membutuhkan biaya yang tinggi dan proses 

produksi yang tidak membutuhkan waktu yang lama. 

3.2. Metode Pengembangan Sistem (RAD) 

Metodologi pengembangan perangkat lunak Rapid Application 

Development (RAD) merupakan model proses pengembangan perangkat 

lunak yang bersifat inkremental, terutama dalam waktu yang singkat.berikut 

Tahapan RAD yang Perlu Dilakukan: 

 

 



 

12 
 

 

Gambar 3.1 tahapan rancangan RAD 

1. Perencanaan Kebutuhan. 

ini merupakan tahap awal dalam suatu pengembangan sistem, 

dimana pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah dan pengumpulan 

data yang diperoleh dari pengguna atau stakeholder pengguna yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi maksud akhir atau tujuan dari sistem dan 

kebutuhan informasi yang diinginkan. Pada tahap ini keterlibatan kedua 

belah sangatlah penting dalam mengidentifikasi kebutuhan untuk 

pengembangan suatu sistem. 

2. Desain Sistem. 

Di dalam tahap desain sistem, keaktifan pengguna yang terlibat 

sangatlah penting untuk mencapai tujuan karena pada tahapan ini 

dilakukan proses desain dan proses perbaikan desain secara berulang-

ulang apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain terhadap kebutuhan 

pengguna yang telah diidentifikasi pada tahapan sebelumnya. Luaran dari 

tahapan ini adalah spesifikasi software yang meliputi organisasi di dalam 

sistem secara umum, struktur data, dan lain-lain. 

3. Proses pengembangan dan pengumpulan feedback. 

Pada tahap ini desain sistem yang telah dibuat dan disepakati, 

diubah ke dalam bentuk aplikasi versi beta sampai dengan versi final. Pada 

tahapan ini juga programmer harus terus-menerus melakukan kegiatan 

pengembangan dan integerasi dengan bagian-bagian lainnya sambal terus 

mempertimbangkan feedback dari pengguna atau klien. Jika proses 
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berjalan lancar maka dapat berlanjut ke tahapan berikutnya, sedangkan 

jika aplikasi yang dikembangkan belum menjawab kebutuhan, 

programmer akan kembali ke tahapan desain sistem. 

4. Implementasi atau penyelesaian produk. 

Tahapan ini merupakan tahapan dimana programmer menerapkan 

desain dari suatu sistem yang telah disetujui pada tahapan sebelumnya. 

Sebelum sistem diterapkan, terlebih dahulu dilakukan proses pengujian 

terhadap program untuk mendeteksi kesalahan yang ada pada sistem yang 

dikembangkan. Pada tahap ini biasa memberikan tanggapan akan sistem 

yang sudah dibuat dan mendapat persetujuan mengenai sistem tersebut. 

 

3.3. Tools Pengembangan Sistem 

Alat bantu dalam pengembangan sistem perangkat semi-otomatis yang 

dapat digunakan dalam mendukung proses, dan penulis menggunakan metode 

UML (Unified Modelling Languange). UML adalah cakupan struktur dan 

tehnik dalam pemodelan desain program berorientasi objek (OOP). UML 

merupakan metodologi untuk mengembangkan sistem OOP dan beberapa 

perangkat tool untuk mendukung pengembangan sistem. UML memiliki 

diagram – diagram pendukung yang terbagi menjadi 2 bagian, bagian pertama 

adalah analisis dan bagian kedua adalah desain yang dimana setiap masing-

masing bagian memiliki diagram masing-masing. Pada bagian analisis 

terdapat Use Case Diagram, Activity Diagram, Entity Relationship Diagram 

dan Package Diagram. Pada bagian perancangan Class Diagram Sequence 

Diagram dan Deployment Diagram. 

3.4. Tehnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan  peneliti 

untuk mengumpulkan data. Teknik mengungkapkan suatu kata bersifat abstrak 

dan tidak dinyatakan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat dalam 

penggunaannya melalui:  wawancara, observasi, tes. Dokumen dan lain-lain. 

Penelitian dapat menggunakan satu atau lebih teknik tergantung pada masalah 

yang akan dipecahkan atau dipelajari. Data juga dapat dibagi ke dalam 
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kategori yang berbeda. Tergantung dari jenis, teknik, penggunaan dan 

analisanya. Berikut cara menggunakan jenis data menurut cara 

memperolehnya:  

1. Data Primer 

Data primer adalah data secara langsung diambil dari objek penelitian 

oleh peneliti baik perorangan maupun organisasi.  

2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari 

objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang 

dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik 

secara komersial maupun non komersial.  

Kedua jenis data tersebut di dapat dengan cara melakukan wawancara, 

dan Survey langsung ke Afici Entertainment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


