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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

 Dalam pembuatan Aplikasi Konsultasi Perawatan Wajah pada Griya 

Kecantikan Adhwa Beauty Care Pangkalpinang Berbasis Android ini, peneliti 

menggunakan model pengembangan sistem yaitu model prototype. Berikut 

tahapan-tahapan dan penjelasan pengembangan perangkat lunak dengan 

menggunakan model prototype. 

1. Pengumpulan Kebutuhan 

 Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu sesuai dengan 

kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi ini, seperti 

formulir konsultasi, daftar menu, informasi harga dan desain tampilan 

aplikasi. 

2. Membangun Prototyping 

Setelah pengumpulan data selesai, peneliti mulai melakukan perancangan 

fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi ini sekaligus tampilan halaman- 

halaman yang ada, berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. 

3. Evaluasi prototyping 

Setelah tahap membangun prototyping selesai, setelah itu peneliti 

memperlihatkan hasilnya kepada pelanggan/konsumen bermaksud agar 

dapat mengevaluasi tampilan halaman aplikasi serta fitur-fitur dari aplikasi 

yang sudah dibuat, apabila sudah merasa setuju atau merasa puas maka 

berlanjut ke tahap berikutnya, namun apabila tidak setuju atau belum puas 

dengan hasilnya, maka peneliti akan kembali ke tahap pengumpulan 

kebutuhan. 

4. Mengkodekan Sistem 

Tahap ini dilakukan apabila setuju atau puas dengan desain tampilan 

halaman aplikasi serta fitur-fitur aplikasi yang diberikan, maka peneliti akan 

melanjutkan untuk mengkodekan sistem tersebut dengan pemrograman java 
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menggunakan Android Studio yang digunakan untuk coding dan mendesain 

tampilan halaman aplikasi. 

5. Menguji sistem 

Setelah selesai mengkodekan sistem, peneliti melanjutkan tahap pengujian 

sistem menggunakan model pengujian blackbox testing, yang bertujuan 

untuk menguji apakah semua fitur berfungsi dengan semestinya pada 

aplikasi yang dibuat. 

6. Mengevaluasi Sistem 

Setelah tahap menguji sistem dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah 

mengevaluasi sistem, pada tahap ini aplikasi akan diuji kembali. Hal ini 

dilakukan untuk memastikan apakah aplikasi sudah memenuhi semua 

kebutuhan sebelum dipublikasikan pada pengguna. Apabila belum 

memenuhi, peneliti akan melaksanakan langkah mengkodekan sistem 

kembali untuk mengatasi kekurangan yang terjadi. 

7. Penggunaan Sistem 

Setelah semua tahap selesai dilakukan dan berfungsi dengan baik. Barulah 

peneliti akan mengajarkan tentang penggunaan aplikasi tersebut dan juga 

pemeliharaan aplikasi tersebut jika terjadi bug atau semacamnya dengan 

menghubungi peneliti. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

2.5 Observasi 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan. 

Pengamatan dilakukan terhadap objek penelitian, dengan adanya observasi peneliti 

dapat mengetahui adanya permasalahan yang terjadi pada Adhwa Beauty Care. Dari 

uraian diatas dapat disimpulkan bahwa observasi adalah kegiatan pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti untuk menyempurnakan penelitian agar tercapai hasil yang 

maksimal. 
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2.6 Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk melengkapi data dan upaya memperoleh data 

yang akurat dari sumber data yang tepat. Dalam wawancara, peneliti meminta 

informasi dari pihak Adhwa Beauty Care. 

 

3.3 Tools Pengembangan Sistem 

Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan alat bantu pengembangan sistem 

Unified Modeling Language (UML). Dalam pembuatan aplikasi ini, diagram-

diagram UML yang digunakan diantaranya sebagai berikut: 

1. Use case Diagram 

Diagram ini digunakan untuk menggambarkan aktivitas apa saja yang dapat 

dilakukan oleh user pada aplikasi konsultasi ini.  

2. Activity Diagram 

Diagram ini digunakan untuk menggambarkan alur kerja sistem pada 

pembuatan aplikasi konsultasi ini. 

3. Class Diagram 

Diagram ini digunakan untuk menunjukan atau menggambarkan hubungan 

antar kelas pada aplikasi yang meliputi atribut, kelas dan metode 

digambarkan dengan class diagram. 

4. Sequence Diagram 

Diagram ini digunakan untuk menggambarkan rangkaian langkah-langkah 

yang digunakan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan 

output tertentu. 

 

 

 

 

 


