
 
 

 
BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1. Analisis Kebutuhan 
Hal yang perlu dilakukan dalam melakukan perancangan sistem yaitu 

mengumpulkan informasi,  menentukan proses dan spesifikasi akan sistem yang 

akan dibuat secara detail agar sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 

3.1.1 Kebutuhan Masukan 

Input atau masukan dari sistem merupakan sekumpulan data dan informasi 

yang kemudian akan digunakan sebagai acuan tim dalam mengembangkan suatu 

produk hingga selesai. Ada tiga masukan utama dari penelitian ini yaitu: 

1. User Story 

Merupakan fitur yang menggambarkan fungsionalitas dari  sebuah 

sistem. Sebuah user story juga memiliki peran sebagai alat bantu 

komunikasi yang menerangkan detil dari fitur sistem yang akan dibuat. 

Beberapa bagian dari user story yang akan digunakan sebagai masukan 

adalah :  

a) Judul yang sederhana 

b) Deskripsi yang menerangkan detail dari sebuah sistem. 

c) Estimated Point 

2. Task 

Merupakan unit kerja yang harus diselesaikan secara personal. Berbeda 

dengan user story yang menggunakan estimated point sebagai daya 

tolak ukur, setiap task menggunakan hitungan jam sebagai tolak ukur. 

3. Sprint 

Merupakan kerangka kerja secara periodik yang dilakukan secara 

berulang-ulang dan bersifat time box. Setiap perulangan memiliki 
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beberapa set fungsionalitas sistem yang harus di selesaikan. Perulangan 

akan berhenti jika produk yang dikembangkan selesai. 

3.1.2 Kebutuhan Proses  

Proses pada penelitian ini adalah segala bentuk aktifitas pada sistem dari 

beberapa masukan hingga menjadi keluaran. Secara garis besar, proses sistem 

dapat dilihat pada gambar 3.1 Kebutuhan proses tidak lepas dari peran manusia 

dalam tim pengembang. Beberapa proses yang terjadi dalam sistem adalah 

sebagai berikut: 

6. Product Backlog Selection 

Saat tim membuat sebuah user story, sebuah wadah yang disebut 

sandbox akan menampung seluruh user story atau daftar keinginan 

hingga disetujui oleh Product Owner. User story yang telah disetujui 

akan dipindahkan menuju Product Backlog dan dapat diurutkan sesuai 

dengan prioritas masing-masing user story. Proses ini disebut Product 

Backlog Selection.  

7. Sprint Planning 

Proses seleksi kerja dalam satu period yang dilakukan oleh tim 

pengembang dimana pekerjaan diambil berdasarkan approved user 

stories pada product backlog. Hasil keputusan seleksi kerja ditentukan 

oleh Product Owner. 

8. Work Status 

Pada saat sprint perjalan terdapat scrum board yang terdiri dari 

beberapa keadaan atau state untuk memantau kemajuan tim dalam 

melaksanakan pekerjaan. Ada empat keadaan pada scrum board yaitu: 

a) To-Do 

Keadaan dimana pekerjaan belum atau akan dilakukan. 

b) Doing 

Setiap pekerjaan yang sedang dilakukan terletak pada keadaan ini. 

Seseorang dalam tim akan memindahkan pekerjaan pada keadaan 

doing saat pekerjaan siap untuk dikerjakan. 
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c) Verify 

Saat sebuah pekerjaan telah selesai, Product Owner akan melakukan 

verifikasi pada seluruh pekerjaan yang terletak pada keadaan verify. 

Keadaan ini adalah wadah dimana pekerjaan akan diuji coba untuk 

memastikan pekerjaan selesai sepenuhnya. 

d) Done 

Keadaan dimana pekerjaan benar-benar selesai tanpa ada revisi. 

 

Gambar 3.1 Gambaran utama alur kerja sistem 

 

3.1.3 Kebutuhan Keluaran 

Ada beberapa output atau keluaran pada sistem ini yang ditujukan sebagai 

alat ukur untuk menilai kinerja anggota tim yaitu: 

1. Activity Logs 

Sebuah bagian yang menunjukan aktifitas atau kegiatan yang dilakukan 

seluruh tim. 

2. Project Summary 

Keluaran pada program atau sistem yang menunjukan hasil 

pengembangan  yang telah dicapi. 
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3. Burndown Chart 

Grafik yang menunjukan estimasi waktu yang dibutuhkan oleh tim 

untuk menyelesaikan pekerjaan dalam satu sprint  dan juga sebagai 

grafik yang menunjukan progress atau kemajuan tim dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

3.1.4 Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan dan mendukung 

kinerja sistem ini adalah sebagai berikut: 

1. 2.4 GHz Dual-Core Processor 

2. 1GB RAM 

3. 80GB Hardisk  

3.1.5 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan dan mendukung 

pengembangan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bahasa Pemrograman Ruby versi 1.9.3 

2. Framework Ruby on Rails versi 3.2.13 

3. Sistem Operasi ( Mac, Linux ) 

4. Sqlite3 

5. MySQL Database 

6. MySQL Workbench 

7. Web & Application Server ( Passenger & Apache, Capistrano ) 

8. Web Browser ( Firefox, Chrome, Safari, etc ) 

 

3.2. Perancangan  
Perancangan dalam sistem ini membutuhkan beberapa tahapan antara lain 

adalah perancangan use case diagram sebagai pemodelan hubungan antara tim 

dengan sistem, activity diagram yang menggambarkan alur aktivitas sistem yang 

dirancang, ERD dan Database Table yang menggambarkan hubungan antara 

seluruh entitas, antar muka atau interface yang menggambarkan tampilan pada 

pengguna, dan pengujian untuk kelayakan sistem. 
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3.2.1 Perancangan Use Case Diagram 

Rancangan use case diagram pada penelitian Aplikasi Manajemen Proyek 

adalah sebagai berikut: 

1. Use Case Diagram 

    Use case di dalam laporan ini melibatkan tiga aktor yaitu Product 

Owner, Scrum Master, dan Team Member. use case akan dibagi 

menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah use case untuk product 

backlog, kedua use case untuk spring backlog, dan ketiga use case 

untuk sprint planning. Gambar 3.2 menjelaskan use case pembuatan 

user story yang membutuhkan persetujuan oleh Product Owner untuk 

dapat masuk kedalam product backlog. Gambar 3.3 menjelaskan use 

case pada sprint backlog dimana seluruh tim dan Scrum Master 

membuat sprint dan melakukan pembagian kerja seluruh user story 

dalam beberapa sprint. Gambar 3.4 menjelaskan use case pada sprint 

planning dimana Team Member membuat hingga menyelesaikan task 

dan Product Owner melakukan verifikasi pada task dan memberi tanda 

bahwa task telah sepenuhnya selesai 

Gambar 3.2 Use case pada product backlog 
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Gambar 3.3 Use case untuk sprint backlog. 

 

Gambar 3.4 Use case untuk sprint planning. 

 

2. Definisi aktor 

Tabel 3.1 Tabel definisi aktor 

No Aktor Deskripsi 

1 Product Owner 

Seseorang yang memiliki wewenang penuh 
atas proses bisnis dari  produk yang 
dikembangkan.  
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3. Definisi Use case 

Tabel 3.2 Tabel definisi use case 

  

 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Tabel 3.3 Tabel definisi use case  pada sprint backlog 

2 Scrum Master 

Seseorang yang memfasilitasi tim dan 
memastikan proses scrum dari awal hingga 
akhir berjalan dengan lancar 

3 Team Member 

Sekelompok orang yang melakukan 
implementasi atas user story yang telah 
disetujui oleh Product Owner 

No Use Case Deskripsi 

1 Create User Story 
Proses dimana pengguna membuat user 
story. 

2 Set Estimated Point 
Team Member melakukan estimasi 
terhadap user story. 

3 Attach File 
Unggah dokumen yang berhubungan 
dengan user story. 

4 Follow Story 
Team member ikut andil dalam 
melaksanakan user story. 

5 Approve User Story 
Product Owner menyetujui user story 
untuk dikerjakan. 

6 Prioritize User Story 
Product Owner mengatur prioritas user 
story pada product backlog 

No Use case Deskripsi 
1 Create Sprint Membuat Sprint  

2 Set Sprint Time 
Proses menetapkan tanggal mulai dan 
berakhirnya sprint 
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Tabel 3.4 Tabel definisi use case pada sprint planning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Activate Sprint 
Melakukan aktivasi pada sprint. Hanya ada 
satu sprint yang boleh berjalan dalam satu 
waktu. 

4 Close Sprint 

Menutup sprint sehingga tidak ada aktivitas 
lagi yang berjalan pada sprint. Jika sprint 
dalam status close, yang dapat dilakukan 
hanya Read-Only. 

5 Planning Stories 
Menempatkan User Stories pada sprints 
dengan poin estimasi yang sesuai dengan 
kemampuan tim. 

No Use case Deskripsi 

1 Create Task 
Membuat task yang menjadi bagian detil 
dari user story 

2 Set Estimation Time 

Melakukan estimasi pada task. berbeda 
dengan estimasi pada user story, estimasi 
pada task menggunakan tolak ukur waktu 
(jam). 

3 Assign Task 
Proses yang dilakukan seorang Team 
Member dalam menentukan dan 
bertanggung jawab menyelesaikan task.  

4 Doing Task 
Team member memindahkan task menuju 
kolom doing pada board yang menandakan 
task sedang dikerjakan. 

5 Verify Task 

Team member memindahkan task menuju 
kolomg verify pada board yang 
menandakan bahwa task telah selesai dan 
menunggu verifikasi dari Product Owner 

6 Move task to done 
Product Owner memindahkan task menuju 
kolom done yang menandakan task telah 
melewati uji verifikasi. 
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3.2.2 Perancangan Activity Diagram 

Activity diagram menjelaskan tentang tahapan aktivitas pengguna dengan 

sistem. Dalam penelitian ini activity diagram dibagi menjadi dua yaitu activity 

diagram pembuatan dan persetujuan user story, activity diagram pelaksanaan 

task. 

1. Activity Diagram Pembuatan dan Persetujuan User Story 

Dalam aktivitas berikut menjelaskan langkah awal dalam Scrum yaitu 

pembuatan dan persetujuan dari user story.  

 

 

Gambar 3.5 Activity diagram pembuatan dan persetujuan user story 
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    Hal yang dilakukan pertama kali dalam Scrum adalah membuat product 

backlog yang terdiri dari kumpulan fitur atau wishlist yang disebut user 

stories. Pada saat tim membuat user story,  wadah yang disebut 

sandbox menampung seluruh user story yang belum disetujui oleh 

Product Owner. Setelah user story disetujui oleh Product Owner maka 

user story dipindahkan menuju product backlog sebagai wishlist yang 

siap untuk dikerjakan. 

2. Activity Diagram Pelaksanaan Task 

Pelaksanaan task adalah bagian aktivitas saat sprint sedang 

berlangsung. Dalam gambar 3.6 menjelaskan alur bagaimana seorang 

tim bertanggung jawab menyelesaikan sebuah task. 

 

Gambar 3.6 Activity diagram pelaksanaan task 
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    Seorang tim yang bertanggung jawab atas task diharuskan untuk 

melakukan follow terhadap user story terlebih dahulu agar kinerja tim 

dapat terawasi. Ketika tim telah mulai melakukan dan menyelesaikan 

task, maka task tersebut akan mendapatkan keadaan atau status verify. 

Product Owner mindahkan task menuju keadaan done ketika telah 

berjalan dengan baik. 

 
3.2.3 Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram merupakan teknik pemodelan data yang 

digunakan untuk melakukan desain database. Berikut ERD dari penelitian ini.

 

Gambar 3.7 ERD Aplikasi Manajemen Proyek Agile dengan Scrum 

Framework 

ERD pada gambar 3.7 tediri dari sepuluh entitas yaitu user, role, 

permission, activity log, project, product backlog, sprint, user story, task, dan 

comment.  
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3.2.4 Perancangan Antar Muka 

Antar muka atau interface dirancang sebagai sarana interaksi antara 

pengguna dengan sistem. Rancangan antar muka pada penelitian ini terbagi 

menjadi lima yaitu: 

1. Rancangan antar muka dashboard, merupakan halaman yang 

pertama kali ditampilkan kepada pengguna untuk memberikan 

informasi akan progress atau kemajuan proyek. Pada gambar 3.8 

dapat dilihat rancangan antar muka untuk halaman dashboard. 

 

Gambar 3.8 Rancangan antar muka pada halaman dashboard. 

 

2. Rancangan antar muka product backlog, merupakan halaman 

dimana seluruh user story telah terdaftar sebagai wishlist yang 

harus dipenuhi. Pada gambar 3.9 dapat dilihat rancangan antar 

muka untuk halaman product backlog. 
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Gambar 3.9 Rancangan antar muka halaman product backlog. 

3. Rancangan antar muka user story, merupakan halaman dimana 

seluruh informasi detail yang menjelaskan tentang user story dan 

informasi tim yang terlibat didalamnya. Pada gambar 3.10 dapat 

dilihat rancangan antar muka untuk halaman user story. 

 

Gambar 3.10 Rancangan antar muka halaman user story. 
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4. Rancangan halaman sprint backlog, merupakan halaman yang 

menunjukan seluruh sprint yang berisi user story yang telah 

terencana dan harus diselesaikan dalam waktu yang telah 

ditentukan. Pada gambar 3.11 dapat dilihat rancangan halaman 

sprint backlog. 

Gambar 3.11 Rancangan antar muka halaman sprint backlog. 

5. Rancangan halaman sprint planning, halaman ini adalah detail dari 

sprint. Berisi kumpulan task yang siap untuk diselesaikan Pada 

gambar 3.12 merupakan rancangan untuk halaman sprint planning. 

Gambar 3.12 Rancangan antar muka halaman sprint planning. 
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3.2.5 Skenario Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan kondisi sistem telah 

memenuhi kriteria yang sesuai dengan tujuan pembuatan sistem tersebut. Pada 

BAB IV, pengujian sistem dilakukan dengan dua tahap yaitu melakukan user 

acceptance test dengan memberikan kuisioner kepada 15 responden mahasiswa 

Teknik Informatika. Beberapa pertanyaan akan diberikan kepada mahasiswa 

Teknik Informatika untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan pada 

pembelajaran scrum. 

Tabel 3.5 Daftar pertanyaan user acceptance test 

Lingkup Pertanyaan 

 

 

 

 

Interface 

Apakah tampilan sistem user friendly ? 

Apakah tampilan sistem sudah sesai dengan tema penelitian 
? 

Apakah tampilan sistem memberikan informasi yang cukup 
? 

Apakah sistem mudah digunakan ? 

Apakah tampilan sistem menarik ? 

 

 

 

Fungsional 

Apakah fitur sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna ? 

Apakah sistem sudah memenuhi standart sebagai alat 
pembelajaran 

Apakah sistem telah menerapkan konsep scrum? 

Apakah sistem efektif dan efisien sebagai alat pembelajaran? 

  Performa apakah sistem memberikan respon cepat ketika diakses ? 

 

  


