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METEDOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan 

dilaksanakan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penelitian ini dapat lihat 

pada Gambar 3.1. 

Mulai

Tahap Perencanaan

1. Identifikasi maslah

2. Studi pustaka

3. Menentukan tujuan penelitian

Tahap Pengumpulan Data

1. Studi Literatur

2. Wawancara

Tahap Analisis

1. Penentuan pakar yang terlibat

2. Penentuan metode inferensi

3. penentuan model hijab

4. Penentuan kriteria

5. Penentuan klausa

6. Penentuan rule

7. Analisa kebutuhan fungsional, 

digambarkan dengan use case 

diagram

Tahap Perancangan

1. Desain struktur menu

2. Desain database

3. Desain Interface

Tahap Implementasi

1. Pembuatan koding program

Tahap Pengujian

1. Unit Testing (UT)

2. Black box

3. User Acceptance Test (UAT)

Tahap Dokumentasi

1. Membuat dokumentasi penelitian

Selesai

 

Gambar 3.1. Alur penelitian 
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3.1.     Tahapan Perencanaan 

Hal-hal yang dilakukan pada  perencanaan pembangunan aplikasi adalah: 

1. Identifikasi Masalah 

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah melakukan wawancara kepada 

pakar Eni Maharani yang merupakan seorang wanita yang menekuni bidang tata 

busana dan tata rias. Wawancara yang dilakukan untuk mencatat masalah apa saja 

yang terjadi dalam pemilihan model hijab. Hasil dari wawancara dapat lihat pada 

Lampiran A. 

2. Studi Pustaka 

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mencari referensi yang berkaitan 

dengan tujuan penelitian. Referensi-referensi yang dikaji adalah: Setyowati dan 

Permana (2013); Pratama dkk (2013); Rahmana (2013); Widodo dkk (2013); 

Sandika dkk (2014); Oktariani dan Jauhari (2011); Ajiwerdhi dkk (2012); 

Sardirinto (2013); Utama (2013); dan Surahman dkk (2013). 

3. Menentukan Tujuan Penelitian 

Penentuan tujuan penelitian berfungsi untuk memperjelas tentang apa saja 

yang menjadi sasaran dari penelitian ini yaitu merancang dan membangun aplikasi 

sistem pendukung keputusan pemilihan model hijab yang dapat membantu 

muslimah dalam memilih model hijab yang tepat. Tahap ini dilakukan dengan 

cara menganalisa hasil wawancara yang telah dilakukan pada tahap identifikasi 

masalah. 

3.2.  Tahap Pengumpulan Data 

Hal-hal yang dilakukan pada  tahap pengumpupan data adalah: 

1. Studi Literatur, metode pengumpulan data yang dilakukan melalui 

referensi berupa buku. Pada tahap ini digunakan 50 model hijab 

dirangkum dari, Yusuf (2013); Hervita (2012), Murtie (2015), Adiani 

(2013) dan Hapsari (2013). Lihat hasil pada Lampiran F.  

2. Wawancara, bertatap muka dengan sumber informasi untuk mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pakar. Lihat hasil 

wawancara pada Lampiran B. 
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3.3.  Tahap Analisis 

Pada tahap ini pakar-pakar yang terlibat dalam pembangunan aplikasi 

dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Pakar yang terlibat. 

No. Nama Bidang Pakar 

1 Diah Yusuf Tata busana 

2 Eni Maharani Tata busana dan tata rias 

3 Israhaini Tata busana 

 

Selanjutnya, metode inferensi yang digunakan penulis dalam menentukan 

pemilihan model hijab adalah forward chaining. Kriteria dan klausa yang 

digunakan penulis dapat dilihat pada Tabel 4.1. Model hijab yang digunakan 

penulis dirangkum dari, Yusuf (2013); Hervita (2012), Murtie (2015), Adiani 

(2013) dan Hapsari (2013) dapat dilihat pada Tabel 4.3. Rule-rule yang digunakan 

bisa dilihat pada Tabel 4.4. Analisa kebutuhan fungsional sistem ini nantinya 

digambarkan dengan diagram use case. Tools yang digunakan adalah StarUML. 

3.4.     Tahap Perancangan 

Pada tahap ini ada tiga perancangan yang dilakukan yaitu: 

1. Perancangan struktur menu 

Tools yang digunakan penulis yaitu  Microsoft Visio 2007. 

2. Perancangan database 

Tools yang digunakan penulis adalah MySQL version 5.1.4 

3. Perancangan interface 

Tools yang digunakan penulis yaitu  Microsoft Visio 2007. 

3.5.  Tahap Implementasi 

Tahap implementasi pada sistem ini merupakan proses pengkodingan yang 

akan menghasilkan sebuah sistem sehingga dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya oleh pengguna sistem. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP 

version 5.3.1, MySQL version 5.1.4 dan AppsGeyser.  
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3.6.  Tahap Pengujian 

Dalam tahap ini dilakukan testing dengan 3 metode Unit Test (UT), black 

box, dan User Acceptance Test (UAT) yaitu: 

1. Unit test (UT) 

Pengujian dilakukan dengan membuat tabel checklist benar/tidak pada 

setiap pengujian rule-nya. 

2. Black box  

Pengujian dilakukan dengan menggunakan sepuluh buah smartphone yang 

berbeda spesifikasi. Cara menghitung persentase keberhasilan black box sebagai 

berikut: 

Presentasi berhasil          = 
Jawaban berhasil

Jumlah pertanyaan
 ×100 

 

3. Pengujian user acceptance test  

Untuk kuisioner UAT dapat dilihat di Lampiran C. Responden kuisioner 

adalah 10 orang mahasiswi, 10 wanita pekerja, dan 10 para ibu rumah tangga. 

Cara menghitung persentase keberhasilan UAT adalah sebagai berikut: 

Presentasi berhasil          = 
Jawaban tidak setuju

Jawaban setuju
 ×100 

 

3.7.  Dokumentasi 

    Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan penelitian. Format 

penelitian yang digunakan adalah format laporan tugas akhir UIN SUSKA Riau. 

Tools yang digunakan untuk membuat laporan adalah Microsoft Word 2007.  


