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3.1 Metode Penelitian 

3.1.1 Objek dan Subjek Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah Kegiatan Mentoring Asistensi Agama 

Islam yang bertempat di Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia, 

Yogyakarta. Kemudian Subjek penelitian ini adalah seluruh kalangan yang terkait 

dalam kegiatan Asistensi Agama Islam yaitu Dosen pembimbing AAI, Asisten 

AAI serta Mahasiswa tingkat awal tahun angkatan 2016/2017 di FTI UII. 

3.1.2 Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah dengan metode wawancara dan observasi. Pada proses wawancara tersebut 

dilakukan dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar permasalahan yang 

ada pada kegiatan Asistensi Agama Islam kepada pihak-pihak yang terkait AAI di 

FTI UII. Langkah berikutnya apabila proses wawancara telah dilakukan maka 

dilakukan proses observasi. Proses observasi tersebut yaitu dengan mengobservasi 

proses yang berjalan selama kegiatan di lapangan serta menganalisis media-media 

yang digunakan dalam proses kegiatan AAI.    

3.1.3 Metode Pengembangan Sistem 

 Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam tugas akhir ini yaitu 

model proses pengembangan perangkat lunak Prototyping. Dari metode 

prototyping yang digunakan, penulis akan memberikan beberapa alasan mengapa 

menggunakan metode pengembangan sistem dengan prototyping. Alasannya yaitu 

dikarenakan proses prototyping ini pengembang dan klien secara bersama-sama 

ikut aktif dalam proses pengembangan sistem, sehingga permasalahan-
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permasalahan yang ada dapat didiskusikan dengan baik dan akan dicari solusi 

yang tepat pada permasalahan tersebut.  

 Merujuk dari Gambar 2.1 yang menggambarkan tentang ilustrasi metode 

prototyping pada halaman sebelumnya di Bab II, penjelasan metode prototyping 

yang digunakan dalam tugas akhir ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

A. Listen to customer (Mendengarkan Pelanggan) 

 Pada tahap ini penulis melakukan analisis dan mengumpulkan data 

dengan proses wawancara (interview). Dalam proses pengambilan data ini, 

penulis melakukan wawancara kepada 10 orang responden. Hasil dari isi 

rekap wawancara tersebut nantinya menjadi sumber data utama pada proses 

analisis masalah dan analisis kebutuhan. Wawancara tersebut dilakukan 

kepada responden dari pihak-pihak yang terkait AAI yaitu Dekan FTI, 

Asisten AAI, Mahasiswa FTI semester awal angkatan 2016, serta Dosen 

pembimbing AAI. Proses wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan 

beberapa pertanyaan singkat kepada masing-masing responden untuk 

mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi selama kegiatan AAI 

berlangsung. Dengan dilakukannya proses wawancara tersebut, nantinya 

dapat diketahui solusi seperti apa yang sesuai guna menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang terdapat pada kegiatan AAI. Responden 

juga diberi kesempatan untuk memberi pendapat tentang bagaimana bentuk 

sistem informasi yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan responden itu 

sendiri.  

B. Build and Revise Mock-up (Membangun dan Memperbaiki Prototype) 

 Pada tahap ini, apabila proses pengumpulan data sudah terpenuhi dan 

solusi permasalahan sudah disepakati maka proses selanjutnya yaitu 

melakukan perancangan prototype awal sistem. Langkah-langkah yang 

dilakukan pada proses perancangan awal dapat dilihat pada penjelasan 

dihalaman selanjutnya.  
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- Merancang Daftar Kebutuhan Input (masukan) serta Output 

(keluaran). 

 Pada proses ini daftar kebutuhan input dan output dari sistem ini 

akan disesuaikan dengan kebutuhan tiap masing-masing actor atau 

pihak-pihak yang terkait AAI.  

- Proses Perancangan UML (Unified Modelling Language). 

 Perancangan UML yang digunakan pada prototype sistem ini 

meliputi: Use-Case Diagram dan Activity Diagram. Perancangan ini 

difungsikan agar pihak AAI dan pengembang dapat bersama-sama 

memahami proses alur kerja sistem yang nantinya akan dibuat, sehingga 

pada proses implemetasi kesalahan-kesalahan tersebut dapat 

diminimalisir.  

- Merancang Prototype Sistem.  

 Proses pembuatan prototype sistem AAI ini menggunakan 

aplikasi prototyping bernama AXURE. Dengan aplikasi Axure ini 

proses pembuatan prototype bisa menjadi lebih interaktif. Apabila 

rancangan sudah dibuat, maka akan dilakukan proses pengujian 

sementara dan evaluasi untuk mengetahui apakah prototype tersebut 

sudah sesuai kriteria yang diharapkan oleh klien.  

- Perbaikan Prototype 

 Proses ini dilakukan apabila prototype yang sudah diujikan pada 

pengujian sementara, belum memenuhi kriteria. Perbaikan ini akan 

terus dilakukan sampai prototype tersebut diterima sesuai yang 

diharapkan oleh klien.   

 

C. Customer Test Drives Mock-up (Pengujian Prototype) 

  Prototype yang sudah dibuat nantinya akan diujikan kepada pihak AAI. 

Proses pengujian prototype sistem menggunakan pengujian alpha. Pada 

pengujian alpha akan menggunakan metode pengujian black-box. Pengujian 

dengan metode black-box ini berfokus pada persyaratan fungsional 

perangkat lunak yang mana berupa uji fungsionalitas, uji antarmuka, serta 
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uji alur kerja sistem. Pihak AAI juga diberi kesempatan untuk mencoba 

mengoperasikan prototype sistem, sehingga dapat memahami konsep alur 

kerja dari sistem yang telah disepakati. 

3.2 Peralatan Penelitian 

3.2.1 Jenis Perangkat Lunak (Software) Yang Digunakan 

 Perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembuatan prototype sistem 

monitoring mentoring ini  yaitu Axure RP Pro versi 7.0. Axure merupakan salah 

satu aplikasi high prototyping yang memudahkan pengembang terlibat dalam 

suatu proyek pembangunan perangkat lunak, khususnya pada tahap analisis dan 

desain.  

 Axure sendiri juga merupakan tools untuk membangun mock-up atau 

prototype yang interaktif. Dengan menggunakan axure proses menggambarkan 

sistem mulai dari tampilan sampai dengan behavior menjadi lebih mudah. Berikut 

ini merupakan gambar tampilan antarmuka dari aplikasi Axure RP Pro versi 7.0. 

 

Gambar 3.1 Antarmuka aplikasi Axure RP Pro versi 7.0 


