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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian 

Gambar 3.1 adalah gambar desain penelitian dari penerapan metode Fuzzy 

Database Model Tahani berbasis web. Desain penelitian adalah tahapan yang 

menggambarkan susunan dalam melakukan penelitian untuk memudahkan 

penyusun dalam melakukan kegiatan penelitian. Adapun langkah-langkah yang 

akan dilalui dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini: 

 

Gambar 3. 1 Desain Penelitian 
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Penjelasan dari desain penelitian diatas adalah sebagai berikut:  

1. Studi Literatur  

Studi literatur yaitu mengumpulkan data-data yang menunjang dalam 

penelitian diantaranya mengenai Fuzzy Logic dan Fuzzy Database Model Tahani.  

2. Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari kuesioner untuk 

menentukan kriteria-kriteria pencarian tempat kos dan data tempat kos yang akan 

menjadi bahan rekomendasi. Data kuesioner yang digunakan untuk menentukan 

kriteria tempat kos dibagikan kepada mahasiswa sebagai responden. Dan untuk 

pengumpulan data tempat kos yang akan dijadikan bahan rekomendasi yaitu 

dengan cara observasi langsung kepada pemilik/penanggung jawab tempat kos. 

3. Pengolahan Data Menggunakan Metode Fuzzy Database Model Tahani 

Data-data yang telah dikumpulkan dari tahap sebelumnya, selanjutnya akan 

diolah dengan menggunakan metode Fuzzy Database Model Tahani. Adapun 

tahap-tahapnya yaitu menentukan fungsi keanggotaan (bentuk bahu dan bentuk 

segitiga), selanjutnya menentukan domain fuzzy dan range, mehitung derajat 

keanggotaan. Setelah pengolahan data menggunakan metode Fuzzy Database 

Model Tahani dilakukan, selanjutnya adalah penentuan operator penghubung 

yaitu AND dan OR. 

4. Pembangunan sistem pencarian tempat kos berbasis iweb  

yaitu dengan menggunakan sekuensial linear dengan tahapan analisis, 

desain, coding, dan testing. Dengan proses pembangunan perangkat lunak yang 

digabungkan dengan data-data yang telah dioleh sebelumnya maka akan 

terbangunlah sebuah perangkat lunak. 

5. Pengujian sistem  

yaitu tahap pengujian terhadap contoh kasus yang memungkinkan dalam 

pencarian tempat kos dengan kriteria-kriteria tertentu dan perangkat lunak sudah 

dapat digunakan oleh penggunanya dalam bentuk aplikasi. 

6. Skripsi dan Dokumen Teknis 

yaitu tahap pembukuan dari proses dan hasil pembangunan perangkat lunak 

dalam bentuk skripsi dan dokumen teknis. 
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3.2. Metode Penelitian 

Sistem pencarian tempat kos ini terdiri dari 2 metodologi penelitian, yaitu 

pengumpulan data dan pengembangan perangkat lunak. 

3.1.1. Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Studi Literatur 

Studi literatur adalah tahap untuk mempelajari teori-teori yang berhungan 

dengan penelitian, seperti teori tentang tempat kos, sistem pendukung 

keputusan, metode Fuzzy Database Model Tahani dan lainnya. Dan 

pengumpulan data-datanya dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur 

dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan judul baik berupa buku-buku, 

paper-paper maupun artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan 

topik pembahasan. 

2. Observasi 

Observasi adalah tahap pengumpulan data dengan melakukan penelitian 

dan peninjauan langsung terhadap permasalahan yang ada pada topik yang 

dibahas. Untuk mengetahui kriteria-kriteria apa saja yang menjadi 

pertimbangan dalam pencarian tempat kos, maka dilakuakn sebuah 

observasi yang berupa kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa-

mahasiswa sebagai responden dan kuesioner yang dititipkan kepada tiap-

tiap tempat kos yang nantinya akan dipakai sebagai data untuk bahan 

rekomendasi.  

3.1.2. Pengembangan Perangkat Lunak 

Tahap pengembangan perangkat lunak ini menggunakan metode 

pendekatan terstruktur dengan menggunakan model skuensial linear  yang 

meliputi beberapa tahapan-tahapan yaitu analisis, desain, coding dan pengujian. 

a. Analisis 

Tahap analisis adalah tahap untuk menganalisis dan mengumpulkan 

informasi-informasi yang berkaitan dengan pembangunan sistem pencarian 

tempat kos baik itu berupa data-data, perangkat keras maupun perangkat 

lunak. Pada tahap inipun dilakukan pula cara-cara perhitungan dengan 
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menggunakan metode Fuzzy Database Model Tahani untuk pencarian 

tempat kos berbasi web. 

b. Desain 

Tahap desain adalah tahap pembuatan rancangan model sistem dengan 

analisis yang telah dilakukan sebelumnya. 

c. Coding 

Setelah tahap desain adalah tahap kode. Tahap kode disini merupakan tahap 

implementasi dari proses hasil desain yang telah dibuat dengan 

menterjemahkan data-data yang telah dirancang kedalam bahasa 

pemrograman yang akan digunakan dalam pembuatan sistem.  

d. Testing 

Selanjutnya adalah tahap pengujian. Pada tahap ini akan dilakukan 

pengujian terhadap sistem yang telah selesai dibuat. Apakah sistem akan 

berjalan sesuai dengan kebutuhan atau tidak. 

Gambar 3.1 adalah model sekuensial linear yang merupakan model dari 

pengembangan perangakat lunak dengan penerapan metode Fuzzy Database 

Model Tahani untuk pencarian tempat kos berbasis web. 

Gambar 3. 2 Model Pengembangan Perangkat Lunak (Roger S. Pressman) 
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1. Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat keras pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 Intel® Core
(TM) 

i3-3217U CPU @ 1.80GHz 1.70GHz  

 RAM 2 GHz 

 Harddisk 500 GB 

 Mouse dan Keyboard 

2. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

 Windows 8 Pro 

 MySQL  

 XAMPP 

 Web Broswser (Google Chrome)  

 Notepad++ 

 Power Designer 15.3 

3.3.2 Bahan Penelitian 

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah: 

a. Data-data pendukung penulisan dokumen yang didapat dari paper, buku, 

artikel dan dokumen-dokumen lainnya yang didapat melalui observasi 

diperpustakaan dan world wide web.  

b. Data kriteria penilaian yang menjadi pertimbangan dalam pencarian tempat 

kos yang didapat melalui observasi berupa kuesioner. 

c. Data tempat kos yang akan menjadi bahan rekomendasi. 

 


