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BAB III 

METODOLODI DAN PERANCANGAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam perancangan dan pembangunan 

layanan jejaring sosial digambarkan pada Gambar 3.1.  

 

Gambar 3.1 Metode Penelitian yang Digunakan 

 

a. Studi Fisibilitas 

Studi fisibilitas atau dikenal juga sebagai studi kelayakan, merupakan langkah 

pertama pada siklus pengembangan layanan atau produk (Overton, 2007). Tahap 

ini dapat dilakukan dengan melakukan suatu investigasi awal untuk mendapatkan 

suatu gambaran terhadap masalah dan menilai secara kasar terhadap ide solusi 

yang diajukan sebelum menetapkan sumber daya ke proyek (Overton, 2007). 

Studi fisibilitas pada penelitian ini dilakukan untuk mengukur kepuasan dari 

komunikasi dan informasi mahasiswa. Pengukuran ini dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner yang disebar secara online maupun melalui media sosial. 

Target responden dari kuesioner studi fisibilitas ini adalah mahasiswa-mahasiswi 
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dengan jumlah minimal 30 orang. Pencarian dasar teori dari pembuatan kuesioner 

juga dilakukan pada tahap penelitian ini. 

 

b. Studi Literatur 

Dalam studi literatur, pembelajaran terhadap berbagai teori-teori yang 

berhubungan dengan perancangan dan pembangunan layanan jejaring sosial 

dilakukan. Teori-teori tersebut antara lain adalah Regular Expression, 

CodeIgniter, Situs Jejaring Sosial, Spam, HMSAM, Skala Likert dan Confusion 

Matrix. 

 

c. Perancangan dan Pembuatan Sistem 

Tahap ini dimulai dengan perancangan struktur website. Adapun perancangan 

halaman-halaman dalam website ini dibagi atas dua macam yaitu bagi admin dan 

user (dosen, staff, mahasiswa-mahasiswi, maupun pengunjung biasa). Setelah itu 

barulah dilakukan perancangan database. Database digunakan sebagai tempat 

penyimpanan data yang terstruktur agar dapat diakses dengan cepat dan mudah.  

 

d. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan metode studi lapangan, 

dimana mahasiswa-mahasiswi, dosen, dan karyawan mencoba menggunakan 

sistem. Metode pengujian dengan studi lapangan dilakukan agar dapat mengukur 

kegunaan dari sistem yang dibuat. Dalam studi lapangan, responden akan 
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diberikan kuesioner mengenai pengalaman yang dirasakan ketika menggunakan 

sistem tersebut. 

 

e. Evaluasi 

Evaluasi sistem dilakukan dengan menganalisis hasil kuesioner yang diperoleh 

dari studi lapangan pengujian sistem. 

Berikut merupakan hasil kuesioner studi fisibilitas yang ditunjukkan pada 

lampiran pertama, kuesioner ini dilakukan dan disebarkan secara online kepada 

mahasiswa-mahasiswi sebagai responden. Tingkat kepuasan mahasiswa dalam 

mendapatkan informasi hanya mencapai tingkat cukup ke tingkat yang kurang 

puas. Studi fisibilitas juga menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan hal 

ini, yaitu penyebaran informasi yang tidak sesuai, ada yang melalui mading, 

media sosial, maupun mulut ke mulut, dan lain sebagainya. Kurangnya pembaruan 

informasi di mading, maupun banyaknya sumber informasi di media sosial yang 

mengakibatkan mahasiswa malas mencari informasi, mahasiswa belum tentu 

mendapatkan informasi secara lengkap, dan mungkin hanya mendapatkan 

beberapa informasi saja. Mahasiswa lebih banyak mendapatkan informasi di 

media sosial, tetapi karena banyaknya media sosial, mengakibatkan mahasiswa 

belum tentu mendapatkan informasi di satu media sosial tanpa mencari informasi 

lain yang mungkin ada di media sosial lain. Selain tingkat kepuasan mendapatkan 

informasi yang rendah, hasil studi fisibilitas juga menunjukkan bahwa tingkat 

kepuasan komunikasi mahasiswa yang tertinggi hanya mencapai tingkat rata-rata. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa mahasiwa-mahasiswi belum merasa 
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cukup puas, baik dalam hal pencarian informasi yang dibutuhkan maupun 

komunikasi mahasiswa itu sendiri.  

 Berdasarkan hasil studi fisibilitas di atas, sehingga dilakukanlah penelitian 

Skripsi dengan judul Rancang Bangun Layanan Jejaring Sosial Sebagai Media 

Komunikasi Mahasiswa Menggunakan Regular Expression Untuk Mencegah 

Spam, yang berbentuk media sosial sehingga diharapkan layanan jejaring sosial 

ini dapat membuat mahasiswa dalam mencapai kepuasan dalam perolehan 

informasi maupun komunikasi. Dalam Komunikasi diharapkan mahasiswa dapat 

mengenal mahasiswa dari fakultas lain bukan hanya mahasiswa fakultas sendiri. 

Sedangkan dalam informasi, diharapkan semua informasi, yang mencakup segala 

informasi tidak tersebar kemana-kemana tetapi berada dalam satu sumber saja. 

Diharapkan mahasiswa dapat mencapai tingkat kepuasan dalam mendapatkan 

informasi termasuk informasi seminar, workshop, ukm (unit kegiatan mahasiswa), 

dan lain sebagainya dengan mudah dalam satu layanan jejaring sosial yang dibuat 

ini. 

 

3.2 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem yang dibuat meliputi Flowchart, Data Flow Diagram, 

Entity Relationship Diagram, Struktur Tabel, dan Desain Antar Muka. 
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A. Flowchart 

 Definisi bagan alir dokumen menurut Jogiyanto (2001:795) adalah bagan 

yang menunjukkan alir (flow) di dalam program atau prosedur sistem secara 

logika. 

 

A.1 Flowchart Regular Expression 

 Berikut merupakan Flowchart Regular Expression yang di pakai di dalam 

sistem jaringan sosial. 

 

Gambar 3.2 Flowchart Penerapan Regular Expression 
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 Pada Gambar 3.2, dimulai dengan user memasukkan teks kemudian akan 

dilakukan pencarian apakah teks tersebut mengandung spam apa tidak dengan 

regular expression. Teks yang termasuk spam diambil dari database. 

 

A.2 Flowchart Diagram Login 

 

Gambar 3.3 Flowchart Diagram Login 
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 Pada Gambar 3.3, sebelum masuk ke halaman dashboard, dilakukan 

proses login di halaman login dengan memasukkan username dan password. 

Setelah memasukkan username dan password akan dilakukan pengecekan di 

database untuk divalidasi. Jika berhasil akan masuk ke halaman dashboard dan 

jika proses gagal akan dimunculkan halaman bahwa username dan password salah 

dan harus ulangi memasukkan username dan password yang benar.  

 

A.3 Flowchart Diagram Halaman Post 

 

Gambar 3.4 Flowchart Diagram Halaman Post 
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 Pada Gambar 3.4, dimulai pada halaman dashboard dan user memilih 

halaman post, kemudian user akan masuk ke halaman view post yang memiliki 

menu inbox post, send post, dan create post. 

 

A.4 Flowchart Diagram Halaman Information 

 

Gambar 3.5 Flowchart Diagram Halaman Information 

 Pada Gambar 3.5, dimulai pada halaman dashboard dan user memilih 

halaman information, kemudian user akan masuk ke halaman view information 

yang memiliki menu inbox information, send information, dan create information. 
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A.5 Flowchart Diagram Halaman Friend 

 

Gambar 3.6 Flowchart Diagram Halaman Friend 

 Pada Gambar 3.6, dimulai pada halaman dashboard dan user memilih 

halaman friend. Pada halaman friend akan ditampilkan daftar pertemanan yang 

dimiliki user dari database. Pada halaman friend, user bisa memilih menu add 

teman dan chatting. Pada halaman add teman user bisa menambahkan daftar 

pertemanan, dan pada halaman chatting user bisa melakukan chatting dengan 

memilih teman chat. 
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A.6 Flowchart Diagram Halaman Group 

 

Gambar 3.7 Flowchart Diagram Halaman Group 

 Pada Gambar 3.7, dimulai pada halaman dashboard dan user memilih 

halaman group. Pada halaman group akan ditampilkan daftar group yang dimiliki 

oleh user. Halaman group memiliki menu create group untuk masuk ke halaman 

create group dan membuat group baru. Sedangkan jika user memilih group yang 

ada di halaman daftar group, user akan masuk ke halaman group yang dipilih dan 
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pada halaman group tersebut memiliki halaman member group, halaman chatting, 

dan halaman edit group. 

A.7 Flowchart Diagram Halaman Quick Link 

 

Gambar 3.8 Flowchart Diagram Halaman Quick Link 

 Pada Gambar 3.8, dimulai pada halaman dashboard dan user memilih 

halaman Quick Link. Pada halaman Quick Link, akan ditampilkan link-link 

universitas seperti elearning, dan lain sebagainya sesuai yang dimiliki universitas. 

A.8 Flowchart Diagram Halaman Credits 

 

Gambar 3.9 Flowchart Diagram Halaman Credits 
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 Pada Gambar 3.9, dimulai pada halaman dashboard dan user memilih 

halaman credits. Pada halaman credits akan ditampilkan referensi template yang 

dipakai, bootstrap, dan lain sebagainya yang digunakan oleh user untuk membuat 

website. 

A.9 Flowchart Diagram Halaman Help Desk 

 

Gambar 3.10 Flowchart Diagram Halaman Help Desk 

 Pada Gambar 3.10, dimulai pada halaman dashboard dan user memilih 

halaman Help Desk. Pada halaman Help Desk akan ditampilkan bantuan-bantuan 

yang tersedia. 
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A.10 Flowchart Diagram Halaman About 

 

Gambar 3.11 Flowchart Diagram Halaman About 

 Pada Gambar 3.11, dimulai pada halaman dashboard dan user memilih 

halaman about. Pada halaman about akan ditampilkan informasi tentang pembuat 

website tersebut. 
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A.11 Flowchart Diagram Halaman Profile 

 

Gambar 3.12 Flowchart Diagram Halaman Profile 

 Pada Gambar 3.12, dimulai pada halaman dashboard dan user memilih 

halaman profile. Pada halaman profile akan ditampilkan informasi tentang user 

dan user juga bisa mengubah data profile user. 
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A.12 Flowchart Diagram Menu Logout 

 

Gambar 3.13 Flowchart Diagram Menu Logout 

 Pada Gambar 3.13, dimulai pada halaman dashboard dan user memilih 

menu logout, user akan keluar ke halaman login, dan session login sebelumnya 

akan dihapus. 

 

B. Data Flow Diagram 

 Data Flow Diagram (DFD) disebut juga dengan Diagram Arus Data 

(DAD). DFD adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk 

menggambarkan dari mana asal data, dan kemana tujuan data yang keluar dari 

sistem, dimana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan 
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interaksi antara data yang tersimpan, dan proses yang dikenakan pada data 

tersebut (Kristanto, 2008). 

B.1 Data Flow Diagram Level 0 

 

Gambar 3.14 Data Flow Diagram Level 0 

 Pada diagram gambar 3.14, user bisa melakukan lima proses yaitu login, 

write information, write post, write chat, dan write chat group. 

B.2 Data Flow Diagram Level 1 

 

Gambar 3.15 Data Flow Diagram Level 1 
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 Pada diagram Gambar 3.15, ketika user melakukan login maka harus 

memasukkan username dan password. Setelah selesai sistem akan memberikan 

pemberitahuan status apakah login sukses atau tidak. User juga bisa melakukan 

write information, write post, write chat, dan write chat group. 

B.3 Data Flow Diagram Level 2 Information 

 

Gambar 3.16 Data Flow Diagram Level 2 Information 

 Pada Gambar 3.16, user bisa menulis informasi pesan resmi baru dan 

menambahkannya ke dalam database untuk ditampilkan daftar informasi pesan 

kepada user lain. 

B.4 Data Flow Diagram Level 2 Post 

 

Gambar 3.17 Data Flow Diagram Level 2 Post 

 Pada Gambar 3.17, user bisa menulis post pesan dan menambahkannya ke 

dalam database untuk ditampilkan daftar post pesan kepada user lain. 
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B.5 Data Flow Diagram Level 2 Chat 

 

Gambar 3.18 Data Flow Diagram Level 2 Chat 

 Pada Gambar 3.18, user bisa melakukan chatting bersama teman chatting 

dengan memilih teman chatting. 

B.6 Data Flow Diagram Level 2 Chat Group 

 

Gambar 3.19 Data Flow Diagram Level 2 Chat Group 

 Pada Gambar 3.19, user bisa melakukan group chatting dengan memilih 

group yang akan dilakukan chatting. 

C. Entity Relationship Diagram 

 Untuk memudahkan proses pembuatan atau pemodelan suatu database, 

maka dibuatlah Entity Relationship Diagram (ERD). Gambar 3.20 menunjukkan 

ERD dari website layanan jejaring sosial.  
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Gambar 3.20 Entity Relationship Diagram 
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 Berdasarkan Gambar 3.20, dapat disimpulkan bahwa satu user dapat 

memiliki banyak teman, user bisa membuat banyak group, user bisa melakukan 

chatting dengan sesama user, satu user memiliki satu wall, dimana satu wall 

memiliki banyak post dan informasi pesan yang diinginkan yang ditambahkan 

oleh user.  

 

D. Struktur Tabel 

 Struktur table yang dingunakan dalam database website Social Networking 

ServiceUniversitas Multimedia Nusantara (UMN) adalah sebagai berikut.  

1. Tabel user 

Fungsi tabel: menyimpan informasi untuk halaman pengguna website. 

Primary key: id_user. 

Unique key: username, email. 

Tabel 3.1 Struktur Tabel user 

# Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 id_user int 100 Identifier pengguna 

2 username bigint 100 Username pengguna 

3 name varchar 300 Nama pengguna 

4 email varchar 300 Email pengguna 

5 password varchar 300 Password login 

6 picture varchar 300 Gambar  

7 institution varchar 300 Fakultas 

8 department varchar 300 Jurusan 

9 mobile varchar 300 Nomor telepon 
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Tabel 3.1 Struktur Tabel user (Lanjutan) 

# Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

10 type varchar 300 Tipe pengguna mahasiswa atau 

pengguna yang di verifikasi 

11 about varchar 300 Tentang pengguna 

 

2. Tabel friend 

Fungsi tabel: menyimpan informasi pertemanan antara pengguna. 

Primary key: id_friend. 

Unique key: friend_username, my_username. 

Foreign key: friend_username, my_username. 

Tabel 3.2 Struktur Tabel friend 

# Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 id_friend int 100 Identifier teman pengguna 

2 friend_username bigint 100 Username teman pengguna 

3 name varchar 300 Nama teman pengguna 

4 picture varchar 300 Gambar teman pengguna 

5 my_username bigint 100 Username pengguna 

6 email varchar 300 Email teman pengguna 

7 institution varchar 300 Jurusan teman pengguna 

8 department varchar 300 Fakultas teman pengguna 

9 type varchar 300 Type teman pengguna 
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3. Tabel chat 

Fungsi tabel: menyimpan obrolan antara pengguna dan temannya.  

Primary key: id_chat. 

Foreign key: friend_username, my_username. 

Tabel 3.3 Struktur Tabel chat_friend 

# Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 id_chat int 100 Identifier chat 

2 id_user varchar 300 id user 

3 friend_username bigint 100 Username teman pengguna 

4 friend_name varchar 300 Nama teman pengguna 

5 my_username bigint 300 Username pengguna 

6 my_name varchar 300 Nama pengguna 

7 chat text  Isi chat 

8 date timestamp - Tanggal dan waktu chat 

9 picture varchar 300 Gambar Pengguna 

10 file varchar 300 File 

 

4. Tabel group 

Fungsi tabel: menyimpan informasi daftar kelompok yang terdiri dari beberapa  

  pengguna. 

Primary key: id_group. 

Unique key: group_type, code_group, username. 

Foreign key: username, id_user. 
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Tabel 3.4 Struktur Tabel group 

# Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 id_group int 100 Identifier group 

2 type_group varchar 300 Tipe group official atau non-

official 

3 code_group varchar 300 Code rahasia group 

4 group_name varchar 300 Nama group 

5 description_group text - Tentang group 

6 picture_group varchar 300 Gambar group 

7 id_user int 100 Id user 

6 username bigint 100 Username pengguna 

7 name varchar 300 Nama pengguna 

8 email varchar 300 Email pengguna 

9 institution varchar 300 Fakultas pengguna 

10 department varchar 300 Jurusan pengguna 

11 mobile varchar 300 Nomor telepon pengguna 

12 picture varchar 300 Gambar pengguna 

 

5. Tabel chat_group 

Fungsi tabel: menyimpan informasi dari obrolan kelompok. 

Primary key: id_chat_group. 

Foreign key: code_group, username.  
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Tabel 3.5 Struktur Tabel chat_group 

# Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 id_chat_group int 100 Identifier chat group 

2 code_group varchar 300 Code rahasia group 

3 username bigint 300 Username pengguna 

4 name varchar 300 Nama pengguna 

5 date timestamp - Tanggal dan waktu chat 

6 chat text - Isi chat 

7 picture varchar 300 Gambar user 

8 file varchar 300 File 

 

6. Tabel post 

Fungsi tabel: menyimpan postingan dari pengguna. 

Primary key: id_post. 

Unique key: code_post, username, subject, body. 

Foreign key: username. 

Tabel 3.6 Struktur Tabel post 

# Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 id_post int 100 Identifier postingan 

2 code_post varchar 300 Code rahasia postingan 

3 username bigint 100 Username pengguna 

4 name varchar 300 Nama pengguna 

5 email varchar 300 Email pengguna 

6 picture varchar 300 Gambat pengguna 

7 subject varchar 300 Subject postingan 
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Tabel 3.6 Struktur Tabel post (Lanjutan) 

# Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

8 body text - Isi postingan 

9 comment int 100 Total comment postingan 

10 spam int 100 Total spam postingan 

11 date timestamp - Tanggal dan Waktu postingan 

12 file varchar 300 File 

 

7. Tabel comment_post 

Fungsi tabel: menyimpan comment dari postingan pengguna. 

Primary key: id_comment_post. 

Foreign key: username, name.  

Tabel 3.7 Struktur Tabel comment_post 

# Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 id_comment_post int 100 Identifier postingan 

2 code_post varchar 300 Code rahasia postingan 

3 username bigint 100 Username pengguna 

4 name varchar 300 Nama pengguna 

5 comment text - Isi comment 

6 picture varchar 300 Gambar user 

7 date timestamp  Tanggal dan waktu comment 

postingan 
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8. Tabel information 

Fungsi tabel: menyimpan informasi resmi atau postingan resmi dari pengguna 

tertentu selain mahasiswa, contohnya: bagian Student Development, BAAK, atau 

Student Service. 

Primary key: id_information. 

Unique key: code_information, username, subject, body. 

Foreign key: username. 

Tabel 3.8 Struktur Tabel information 

# Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 id_information int 100 Identifier information 

2 code_information varchar 300 Code rahasia information 

3 username bigint 100 Username pengguna 

4 name varchar 300 Nama pengguna 

5 email varchar 300 Email pengguna 

6 picture varchar 300 Gambat pengguna 

7 subject varchar 300 Subject informasi 

8 body text - Isi informasi 

9 comment int 100 Total comment informasi 

10 spam int 100 Total spam informasi 

11 date timestamp - Tanggal dan Waktu 

informasi 

12 file varchar 300 File 
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9. Tabel comment_information 

Fungsi tabel: menyimpan comment dari informasi resmi. 

Primary key: id_comment_information. 

Foreign key: username, name. 

Tabel 3.9 Struktur Tabel comment_information 

# Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 id_comment_information int 100 Identifier informasi 

2 code_information varchar 300 Code rahasia 

informasi 

3 username bigint 100 Username pengguna 

4 name varchar 300 Nama pengguna 

5 comment text - Isi comment 

6 picture varchar 300 Gambar user 

7 date timestamp  Tanggal dan waktu 

comment informasi 

 

 

10. Tabel wall 

Fungsi tabel:  menyimpan postingan atau informasi dari tabel information dan  

  tabel post yang ditambahkan atau dipilih oleh mahasiswa. Agar  

  mudah dilihat dan dicari kedepannya. 

Primary key: id_wall. 

Foreign key: my_username, creator_username. 
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Tabel 3.10 Struktur Tabel wall 

# Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 id_wall int 100 Identifier information 

2 code_information_or_post varchar 300 Code rahasia 

information 

3 type_code varchar 300 Tipe code postingan 

atau informasi 

4 my_username bigint 100 Username pengguna 

5 creator_username bigint 100 Username pengguna 

yang membuat 

informasi atau 

postingna 

6 creator_name varchar 300 Nama pengguna yang 

membuat informasi 

atau postingna 

7 creator_email varchar 300 Email pengguna yang 

membuat informasi 

atau postingna 

8 creator_picture varchar 300 Gambat pengguna 

yang membuat 

informasi atau 

postingan 

9 subject varchar 300 Subject informasi 

atau postingan 

10 body text - Isi informasi atau 

postingan 

11 comment int 100 Total comment 

informasi atau 

postingan 

12 spam int 100 Total spam informasi 

atau postingan 

13 date timestamp - Tanggal dan Waktu 

informasi atau 

postingan 
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E. Rancangan User Interface 

 Perancangan dilakukan untuk menggambarkan, merencanakan dan 

membuat pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan 

yang utuh dan berfungsi. Pada tahap perancangan ini, ada 2 UI utama. Sebagai 

berikut. 

 

 

Gambar 3.21 User Interface Informasi 

 Pada Gambar 3.21, Berfungsi untuk menampilkan daftar pesan atau 

informasi yang bisa dilihat oleh user. User bisa membaca informasi tersebut 

dengan memilih informasi mana yang ingin dilihat. Daftar pesan atau informasi 

akan ditampilkan dalam bentuk tabel dan memiliki detail pesan atau informasi 

seperti judul pesan, nama pembuat, serta tanggal pesan. 
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Gambar 3.22 User Interface Chatting 

 Pada Gambar 3.22, user bisa melihat daftar teman yang dimiliki, dan juga 

bisa melakukan chatting dengan teman. Pada bagian daftar teman, akan 

ditampilkan daftar teman yang ditambahkan oleh pengguna. Pada bagian nama 

teman chat akan ditampilkan nama teman chatting. Pada bagian halaman chatting 

akan ditampilkan isi chatting yang dilakukan pengguna dan teman pengguna. 

Pada bagian tulis chat pengguna bisa menulis chat yang ingin dikirim ke teman 

pengguna. 

 

Rancang Bangun Layanan..., Simon Salomon, FTI, 2017




