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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Proses Alur Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tahap atau langkah-langkah yang

peneliti lakukan mulai dari proses perencanaan sampai pelaporan hasil akhir

dalam penelitian tugas akhir ini. Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian
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3.2. Langkah-langkah Metodologi Penelitian

Pada tahapan metodologi akan di paparkan bagaimana tahapan dalam

penyelesaian tugas akhir ini, dari awal pengumpulan data, hingga pembuatan

laporan dan uji sistem yang melalui tahapan analisis dan perancangan hingga

pengcodingan yang menjadikan sistem menjadi suatu sistem informasi yang

bermanfaat bagi pengguna.

3.2.1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan adalah tahap persiapan dengan merencanakan

penelitian yang akan dilakukan. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap

perencanaan meliputi:

1. Merumuskan Masalah

Mencari titik permasalahan yang ada dalam pencarian informasi stok

darah dan info pendonor pada UDD PMI sehingga ditemukan kendala-

kendala yang terjadi dalam aktifitas tranfusi maupun donor darah pada

UDD PMI Dumai, seperti dipaparkan pada BAB 1 halaman 3 dijelaskan

hasil dari perumusan masalah yaitu bagaimana merancang sistem

informasi bank darah pada UDD PMI Dumai berbasis Android sebagai

jawaban dari perumusan masalah dalam penelitian ini.

2. Menentukan Batasan

Tahapan penetuan batasan masalah agar penelitian yang akan dibuat

terarah sesuai dengan hasil yang diingin dan tidak melenceng dari

permasalahan penelitian tugas akhir ini, sehingga ditentukan batasan-

batasan masalah pada BAB 1 halaman 4.

3. Menentukan Tujuan dan Manfaat

Agar penelitian memiliki nilai dan terarah, maka dibuat beberapa tujuan

dari penelitian agar hasil penelitian memiliki sasaran yang tepat dan

bermanfaat bagi pengguna dan masyarakat luas.

4. Menentukan Jangkaan Hasil

Membuat jangkaan hasil untuk memberikan gambaran dan

memperjelas seperti apa hasil akhir yang akan dicapai dari keseluruhan

penelitian ini.
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5. Studi Literatur

Melakukan studi pustaka dengan mencari referensi-referensi untuk

menentukan teori dan metode apa yang digunakan dalam penelitian ini.

3.2.2. Tahap Analisa

Tahapan analisa merupakan bagian dari penelitian yang melakukan

sejumlah kegiatan analisa terhadap keadaan dan situasi yang ada pada objek

penelitian. Tahap analisa meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Analisa kebutuhan user

Melakukan analisa lansung kelapangan bagaimana sistem pencarian

stok darah, pencarian pendonor, dan informasi dari UDD PMI yang

dibutuhkan user untuk mempermudah melakukan pencarian stok darah,

pendonor, dan informasi pada UDD PMI Dumai, untuk lebih jelas dapat

dilihat pada BAB IV halaman 61.

2. Analisa kebutuhan data

Melakukan analisa data yang dibutuhkan oleh aplikasi. sehingga dapat

ditentukan data apa saja yang akan menjadi data masukan pada sistem

tersebut, seperti data stok darah, data pendonor dan data berita, untuk

lebih jelas dapat di lihat pada BAB IV halaman 64

3. Analisa kebutuhan sistem

Sistem yang akan diimplementasikan perlu dianalisa apa saja kebutuhan

sistem tersebut agar dapat berjalan dengan baik, untuk lebih jelas dapat

dilihat pada BAB IV halaman 62.

4. Analisa fungsional

Untuk memberikan penjelasan mengenai arsitektur perangkat lunak,

perlu dilakukan analisa pada unit fungsional sistem. Analisa fungsional

dilakukan dengan membuat diagram-diagram dengan pemodelan UML

(Unified Modelling Language), untuk lebih jelas dapat dilihat pada

BAB IV halaman 63.



57

3.2.3. Desain Perangkat Lunak

1. Desain Database

Dalam kegiatan desain database ini dilakukan suatu perancangan yang

meliputi penentuan ukuran, jumlah, jenis, serta penamaan field yang

akan menyimpan data.

2. Desain User Interface

Membuat rancangan user interface sebagai gambaran arsitektur sistem

yang akan dibuat.

3.2.4. Tahap Implementasi

Tahap implementasi merupakan bagian pembuatan kode-kode program

yang dibuat berdasarkan seluruh rancangan yang telah dibuat sebelumnya.

Kegiatan dari tahap implementasi meliputi:

1. Pembuatan database

Kegiatan pembuatan database dilakukan dengan menggunakan DBMS

MySQL yang dipaketkan dalam aplikasi XAMPP.

2. Kodifikasi web server dengan PHP

Web server hanya bisa diakses oleh admin sistem yang bekerja yaitu

petugas UDD untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data bank

darah yang ada di database. Pembuatan koding program dibuat

menggunakan bahasa pemrograman PHP.

3. Kodifikasi aplikasi client dengan android programing

Aplikasi client dibuat dengan pemrograman android. Aplikasi ini

merupakan aplikasi utama yang nantinya akan di-share kepada pengguna

yaitu pasien atau pendonor agar dapat dijalankan pada perangkat android

mereka masing-masing. Pembuatan aplikasi menggunakan Aplikasi

Eclipse.

4. Upload aplikasi admin ke hosting

Setelah file php aplikasi admin dan database selesai dibuat, file tersebut

di-upload ke hosting agar dapat diakses client dengan jaringan internet.
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3.2.5. Tahap Pengujian

1. Pengujian Alpha

Pengujian alpha dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dimasukkan

(input) sudah sesuai dengan yang diharapkan (output)

2. Pengujian Beta

Melakukan pengujian secara objektif dimana program aplikasi diuji secara

lansung ke lapangan yaitu UDD PMI Dumai dengan membuat kuisioner mengenai

kepuasan user dengan kandungan point syarat user friendly.

3.2.6. Tahap Penyelesaian Dokumentasi

Tahap akhir dari penelitian ini yaitu menyelesaikan dokumentasi penelitian

yang akan menghasilkan suatu Laporan Tugas Akhir.

3.3. Metode Waterfall Pembuatan Sistem

Gambar 3.2 Ilustrasi model waterfall

1. Analisis

Mengelompokkan dan menganalisa semua data dan prosedur yang ada

pada UDD PMI Dumai dalam melakukan pencarian stok darah, dan

info pendonor. Kemudian dilakukan analisa secara fungsional sistem

yang dirancang. Tahap ini dijelaskan dalam laporan pada bab analisa

dan perancangan pada halaman 60.

2. Desain

Membuat rancangan database dan rancangan user interface yang

meliputi interface untuk pentugas pada web server dan interface untuk

pengguna client pada aplikasi bank darah di android, untuk lebih jelas

dapat dilihat pada halaman 96.
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3. Implementasi

Rancangan yang sudah dibuat sebelumnya ditranslasikan dalam bentuk

kode-kode program agar aplikasi tersebut dapat dijalankan pada

perangkat yang dispeksifikasikan. Rancangan web server

ditranslasikan dalam bahasa pemrograman php dan rancangan aplikasi

bank darah untuk client ditranslasikan dalam bahasa pemrograman

android. Rancangan database diimplementasikan ke dalam DBMS

MySQL kemudian di-upload ke hosting, untuk lebih jelas melihat hasil

implementasi dapat dilihat pada BAB V Implementasi Sistem halaman

107.

4. Pengujian

Dalam tahap pengujian dilakukan dengan metode blacbox testing yaitu

dengan pengujian Alpha yang merupakan pengujian sistem dengan

mencari titik-titik kesalahan prosedur dan error pada sistem dan

pengujian Beta yang merupakan pengujian objektif dengan penyebaran

kuisioner sebagai acuan apakah sistem diterima oleh pengguna dan

layak untuk diterapkan kepada pengguna berdasar kebutuhan

pengguna, untuk lebih jelas mengenai uji sistem dapat dilihat pada

halaman 121.


