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BAB 3  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Menurut Supranto, objek penelitian dapat berupa orang, organisasi, 

badan usaha, atau barang[24]. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi 

adalah alumni Unika dan yang menjadi sample adalah minimal 30 alumni 

Unika. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di unit SSCC (Soegijapranata Student Career 

Center) yang terletak di kampus UNIKA Soegijapranata gedung Mikael lt.2. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang dimana bentuk datanya berupa angka atau sebuah 

pengukuran[25]. Metode kuantitatif biasanya digunakan dalam permasalahan 

yang mengukur perilaku, tekanan sosial, intelijen, dan lainnya[26]. Dalam hal 

pencarian data, data primer didapatkan dengan metode wawancara dan 

kuesioner. Wawancara adalah sebuah percakapan yang menghasilkan 

pengetahuan melalui interaksi antara pewawancara (interviewer) dan orang 

yang diwawancarai (interviewee)[27]. Wawancara dilakukan untuk 

mengetahui proses yang dilakukan oleh unit SSCC selama ini dan mengetahui 
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apa yang dibutuhkan unit SSCC. Selain itu juga mencari data mengenai 

apakah aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan konsep awal dan apakah 

aplikasi membantu unit SSCC dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan 

kuesioner dibagikan kepada alumni untuk mengetahui tingkat minat dalam 

penggunaan aplikasi pencarian kerja dan seberapa jauh aplikasi pencarian 

kerja menolong alumni dalam mencari informasi pekerjaan. Kuesioner 

disebar melalui Google Form yang dikirimkan ke email para alumni. 

Kuesioner yang disebar berjumlah 202, kuesioner yang kembali berjumlah 56, 

dan kuesioner yang digunakan dalam pengolahan data berjumlah 46. Adapun 

kalimat pengantar yang disertakan saat pengiriman kuesioner kepada alumni 

adalah sebagai berikut: 

“Kepada para alumni yang kami hormati, kami mengharapkan partisipasi 

saudara untuk memberikan jawaban pada kuesioner ini. Bagi alumni yang 

belum menggunakan/menginstall aplikasi "Halo Alumni", dapat men-

download aplikasi tersebut di Play Store dan kemudian mengisi kuesioner 

berikut. Terima kasih untuk perhatian dan partisipasinya.” 

Kalimat pengantar tersebut bertujuan untuk menghimbau alumni untuk ikut 

berpartisipasi mengisi kuesioner aplikasi yang disediakan dan bagi alumni 

yang belum menggunakan atau meng-install aplikasi "Halo Alumni" dapat 

meng-install-nya terlebih dahulu sebelum kemudian mengisi kuesioner 

penggunaan aplikasi. Dalam mendapatkan data sekunder, beberapa jurnal, 

buku, dan artikel di internet digunakan dalam penelitian ini. 
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3.4 Metode Pengembangan Aplikasi 

Dalam penelitian ini, metode pengembangan perangkat lunak yang 

digunakan adalah model Waterfall yang mempunyai beberapa tahap dalam 

penggunaannya. Pertama dimulai dari menganalisa kebutuhan, membuat 

desain sistem, coding, testing, dan yang terakhir peluncuran atau launching 

sekaligus maintenance[22]. Sesuai dengan tahap-tahap pada model Waterfall, 

maka tahap awal yang dilakukan dalam pengembangan aplikasi ini adalah 

pengumpulan data. Data didapat melalui wawancara awal dengan unit SSCC. 

Dengan data tersebut dilakukan pembuatan konsep aplikasi. Setelah konsep 

aplikasi selesai, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemrograman. 

Pemograman aplikasi yang dibuat harus diuji apakah dapat berjalan sesuai 

dengan keinginan atau tidak. Jika tidak, maka perlu ada perbaikan pada proses 

pemrograman. Jika aplikasi berhasil berjalan sesuai keinginan, maka aplikasi 

dipublikasikan di Play Store. Beberapa saat setelah publikasi, dilakukan 

penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data mengenai penggunaan 

aplikasi tersebut. 


