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BAB III

METODOLOGI 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 Alur Metodologi penelitian
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3.1. Tahap Pendahuluan

Yang dilakukan pada tahap pendahuluan  ini adalah :

3.1.1. Menentukan Topik

Menentukan topik permasalahan yang akan diangkat pada Tugas Akhir

ini adalah membuat Aplikasi Pembagian Harta Waris Berbasis Android

3.1.2. Perencanaan Penelitian

Langkah selanjutnya merencanakan bentuk penelitian yang akan dibuat.

3.2. Tahap Perencanaan

Adapun tahap perencanaan sabagai berikut :

3.2.1. Penentuan Kebutuhan Data

Menentukan data maupun informasi apa saja yang dibutuhkan untuk

mendukung Tugas Akhir ini.

3.2.2. Penentuan Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data-data yang bersangkutan dengan judul yang

dibahas, maka dikumpulkan teori-teori seperti, Sumber hukum Ilmu

Waris, pengertian Pewaris, Ahli wars, Harta peninggalan, Harta waris,

Wasiat, Hibah, pengertian waris, Ashabah, Ashhabul Furuudh, Rukun

waris, Syarat waris, Penghalang waris, Al-‘Aul, Al-Radd, dan lain

sebagainya, serta mendapatkan dasar-dasar referensi yang kuat untuk

membangun sebuah aplikasi yang benar-benar mencapai tujuan

penelitian.

3.3. Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini dilakukan pengumpulan data primer dan data skunder. Yaitu :

3.3.1. Memahami Ilmu Waris (Warisan)

Pemahaman terhadap ilmu Waris merupakan modal dasar sebelum

melakukan penelitian dan perancangan sistem yang akan dibuat. Pada

tahap ini penulis mempelajari ilmu Waris dan melakukan tanya jawab

kepada narasumber yang memahami ilmu Waris ini.
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3.3.2. Pengumpulan Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian,

seperti melakukan tanya jawab kepada narasumber. Dalam hal ini

data primer diperoleh dari Dosen FST UIN SUSKA.

b. Data Skunder, data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet,

maupun literatur yang berhubungan dengan topik Tugas Akhir.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi literatur.

3.4. Tahap Analisis

Tahap analisa merupakan bagian dari penelitian yang melakukan sejumlah

kegiatan analisa terhadap keadaan dan situasi yang ada pada objek penelitian.

Tahapan analisa meliputi kegiatan sebagai berikut :

3.4.1. Analisa kebutuhan Pengguna menghitung waris

Kegiatan ini melakukan analisa bagaimana sistem mencari hasil

pembagian waris yang benar sesuai ketentuan agama Islam untuk

menghasilkan pembagian yang jelas, cepat, dan tepat.

3.4.2. Analisa kebutuhan data

Semua data yang dibutuhkan oleh sistem akan dianalisa sehingga dapat

ditentukan data apa saja yang akan menjadi data masukan pada sistem

tersebut.

3.4.3. Analisa kebutuhan sistem

Sistem yang akan di implementasikan perlu di analisa apa saja

kebutuhan sistem tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Pada tahap

ini, akan dijelaskan mengenai hal-hal yang perlu dipenuhi untuk

menjalankan sisetem yang dirancang tersebut.

3.4.4. 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).
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3.5. Tahap Perancangan

3.5.1. Perancangan Arsitektur Sistem

Perancangan Sistem ini menggunakan Microsoft Visio 2007

3.5.2. Perancangan Database Sistem

Percangan database bertujuan untuk mengelompokkan data-data yang

berhubungan dengan aplikasi. Pada aplikasi ini menggunakan database

SQLite.

3.5.3. Perancangan UML dan Interface

Tahap ini perangan UML dan interface dari sistem aplikasi yang akan

dibuat. Rancangan UML yang akan dibuat yaitu rancangan usecase,

class diagram, sequence diagram, dan activity diagram.

3.5.4. Perancangan Sistem Aplikasi

Setelah semua rancangan dibuat, barulah dibuat Aplikasi Pembagian

Harta Waris, pembuatan program ini menggunakan aplikasi IDE

Eclipse Juno.

Pada tahap analisa dan perancangan ini, metode yang digunakan adalah

metode waterfall yang mana mentode ini menjelaskan proses pembuatan Aplikasi

Pembagian Harta Waris yang mana alur dari metode waterfall ini adalah :

a. Analisis

Yaitu melakukan analisa dari kebutuhan sistem hingga kebutuhan pengguna

sistem.

b. Desain Sistem

Yaitu mendesian sistem yang akan dibuat sehinggal sistem tersebut benar-

benar bisa memenuhi kebutuhan pengguna sistem.

c. Pengujian Unit dan Implementasi

Sistem yang telah dibangun akan dilakukan pengujian unit-unit yang

bertujuan mengetahui kelemahan dari perangkat lunak yang dibangun.

d. Pengujian Sistem

Sistem akan diuji dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan dan

kekurangan dari sistem tersebut.
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e. Perawatan

Perawatan bertujuan untuk memelihara sistem agar tidak terjadi kerusakan

selama sistem di pakai oleh pengguna.

3.6. Tahap Pengujian dan Implementasi

3.6.1. Pengujian Sistem

Dilakukan untuk menjamin kualitas dan mengetahui kelemahan dari

perangkat lunak. Bertujuan untuk menjamin bahwa perangkat lunak

yang dibangun memiliki kualitas yang baik.

3.6.2. Implementasi Sistem

Dilakukan jika sistem disetujui termasuk program yang telah dibuat

pada tahap perancangan sistm agar siap digunakan.

3.7. Tahap Dokumentasi

Setelah semua data-data terkumpul maka disusun menjadi sebuah laporan


