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Abstrak
Manusia pada dasarnya menginginkan pasangan hidup siap dalam kondisi apapun. Pasangan hidup ini yang akan
menemani dalam sebuah rumah tangga. Terkadang manusia gagal dalam memilih pasangan hidup yang baik untuk
dirinya. Manusia kadang juga terjerumus dalam hal yang salah dalam memilih pasangan hidup seperti kegagalan dalam
rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah sistem informasi aplikasi biro jodoh syari’ah dengan
metode Extreme Programming (XP). Metode XP ini digunakan karena kesederhanaanya dimana terdiri dari tiga
tahapan, yaitu planning, design, dan coding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibuat dapat
menampilkan aplikasi berbasis Android dengan dilengkapi akun pengguna. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat dengan
mudah melakukan pencarian pasangan hidup sesuai dengan kriteria dan berbasis syari’ah.
Kata kunci: pasangan hidup, kegagalan, Extreme Programming, Android

Abstract
Humans basically want a life partner to be prepared in any condition. This life partner will accompany a household.
Sometimes people fail in choosing a good partner for themselves. Humans sometimes fall into the wrong thing in
choosing a life partner like failure in the household. This study aims to create an information system application for
syari'ah dating services using the Extreme Programming (XP) method. This XP method is used because of its simplicity
which consists of three stages, namely planning, design, and coding. The results show that the system created can
display Android-based applications with user accounts. With this application, users can easily search for partners
according to criteria and syari'ah based.
Keywords: life partner, failure, Extreme Programming, Android

I.

PENDAHULUAN

Biro jodoh adalah sebuah layanan yang
membantu seseorang untuk mencari pasangan.
Banyak aturan-aturan yang dibuat oleh layanan biro
jodoh tertentu untuk mempertemukan seorang
anggota dengan pasangan yang didambakan. Biro
jodoh yang biasa diterapkan adalah biro jodoh
offline atau biro jodoh konvensional. Biro jodoh
konvensional memiliki beberapa kekurangan,
diantaranya adalah anggota harus datang ke lokasi
kantor biro jodoh untuk pendaftaran, sehingga
memerlukan waktu dan proses yang dinilai kurang
efektif dan efisien. Terdapat pula beberapa biro
jodoh online namun lebih terkesan ke arah media

sosial dan tidak memperhatikan nilai-nilai syariat
Islam, seperti bebas melakukan chat dengan lawan
jenis dan dapat dengan mudahnya tukar informasi
pribadi antar user.
Beberapa aplikasi biro jodoh online telah
dikembangkan pada penelitian sebelumnya.
Aplikasi pendukung keputusan pencarian jodoh
berbasis Android telah dirancang menggunakan
metode Analytical Hierarchi Process (AHP) dengan
kriteria jodoh sesuai pengguna [1]. Sistem
pendukung keputusan berbasis Android untuk
memberi rekomendasi jodoh dengan menggunakan
metode Simple Additive Weighting juga telah
dikembangkan [2]. Sistem ini dapat memberi
rekomendasi jodoh yang dibuat menggunakan
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Android Studio 2.2 dan PHP My Admin sebagai
web server.
Dalam merancang sebuah aplikasi, diperlukan
sebuah metode yang cepat dan efisien. Salah satu
metode yang banyak digunakan adalah Extreme
Programming (XP). Metode ini sangat cocok
digunakan karena dapat menyederhanakan proses
yang sering terjadi perubahan [3]. Metode ini telah
banyak dimanfaatkan untuk berbagai sistem aplikasi
seperti E-commerce [4], kuliner [5], kamus istilah
[6], dan E-learning [7]. Metode XP juga dapat
dikembangkan untuk berbagai jenis kebutuhan
aplikasi seperti sistem pakar [8]. Salah satu jenis
dari metode ini adalah metode Personal Extreme
Programming (PXP) yang dapat digunakan untuk
membagun sistem informasi [9].
Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan
mengimplementasikan aplikasi biro jodoh syari’ah
dengan metode XP. Aplikasi ini dapat diakses
dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan
smartphone tanpa harus datang ke lokasi kantor biro
jodoh. Biro jodoh syari’ah online ini dapat
menawarkan bantuan bagi mereka yang mencari
pasangan atau jodoh. Aplikasi ini diharapkan dapat
menjadi jawaban bagi para muslim dan muslimah
yang ingin mencari pasangan hidup dengan jejaring
yang lebih luas, informasi persentase kecocokkan,
dan tetap menjaga nilai-nilai syariat Islam, seperti
tidak menghilangkan proses ta’aruf, bertemu
dengan wali perempuan, dan mendapatkan
persetujuan dari wali perempuan sebelum tukar
informasi lebih detail.

II. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan untuk perancangan dan
pengembangan sistem yaitu metode XP. Metode ini
memiliki siklus hidup XP seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Siklus hidup XP
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Terdapat tiga tahapan dalam metode XP yang
dijelaskan sebagai berikut:
1. Planning, klien dan tim XP bekerja secara
bersama-sama untuk memutuskan grup story
release
berikutnya
(software
increment
berikutnya) dan dibangun oleh tim XP.
2. Design, XP menggunakan Class-Responsibility
Collaborator (CRC) card, untuk mengenali dan
mengatur object oriented class yang sesuai
dengan software increment.
3. Coding, sebelum membuat code, terlebih dahulu
dibuat unit tes setiap story untuk dimasukkan
dalam software increment. Metode XP
menyarankan agar dua orang bekerja bersama
pada satu komputer workstation untuk membuat
code dari satu story (pair programming) dengan
tujuan untuk menyediakan real time problem
solving dan jaminan real time quality.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Planning

Planning sistem biro jodoh syari’ah berbasis
mobile Android adalah sebagai berikut:
1. User membuka website melalui smartphone
2. Mendaftar dan mengisi biodata lengkap secara
online
3. Mencari dan melihat calon pasangan yang
ditampilkan sistem lengkap dengan persentase
kecocokkan
4. User memilih dan mengatur waktu bertemu
sehingga dapat saling melihat dan mengobrol
secara langsung dengan ditemani oleh wali si
wanita
5. Bertemu dengan calon di kantor biro jodoh
syari’ah lengkap dengan wali si calon wanita,
proses ta’aruf, dan menentukan lanjut atau tidak
Adapun pada saat seseorang ingin mencari
pasangan hidupnya lewat perantara jasa biro jodoh
maka tahap-tahapannya adalah sebagai berikut:
1. Datang ke kantor biro jodoh
2. Mendaftar dan mengisi biodata lengkap
3. Melihat-lihat calon pasangan yang ada di biro
jodoh tersebut
4. Memilih salah satu calon yang dinilai sesuai
dengan kriteria
5. Biro jodoh mengatur waktu dan tempat bertemu
6. Mengobrol dan menilai calon pasangan
7. Memilih untuk dilanjutkan atau tidak
8. Jika dilanjutkan maka ke jenjang keluarga dan
pernikahan. Jika tidak maka kembali lagi melihat
calon pasangan yang lain.
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B. Desain

Perancangan tampilan aplikasi biro jodoh
syari’ah berbasis mobile Android ini adalah
sebagai berikut:
1. Tampilan sign in dan sign up. Tahapan awal
pada saat user masuk web tersebut maka user
akan diminta memasukkan nomor handphone
atau e-mail yang telah terdaftar seperti yang
terlihat pada Gambar 2. Jika belum terdaftar
maka user dapat mendaftarkan diri dengan klik
menu “Daftar” di bagian bawah dan akan
muncul halaman seperti Gambar 3.
2. Tampilan beranda. Setelah berhasil sign in,
maka user akan masuk ke halaman beranda. Di
halaman beranda ini user akan diberikan
informasi user atau calon lainnya (otomatis
lawan jenis) yang baru mendaftar di sistem ini.
Selain itu user juga dapat membaca artikel
terbaru terkait. Berikut halaman beranda seperti
pada Gambar 4.

Gambar 4. Halaman beranda

Gambar 5. Halaman pencarian

Gambar 2. Halaman sign in

Gambar 3. Halaman sign up

3. Halaman pencarian calon. Pada halaman ini user
dapat mencari calon berdasarkan keyword
tertentu dan dapat pula menyaring pencariannya.
Kemudian sistem akan menampilkan data
singkat user lainnya (secara otomatis lawan
jenis) dan sistem memberikan informasi
persentase kecocokkan berdasarkan kriteria yang
diinginkan user dengan profil calon. Adapun
tampilan dari halaman pencarian dapat dilihat
pada Gambar 5.
C. Coding
Dalam tahapan ini penulis melakukan proses
coding dari aplikasi biro jodoh. Sebelum melakukan
tahap coding, terlebih dahulu dibuat diagram alir
agar proses coding lebih mudah dilakukan. Adapun
implementasi program pada dapat dilihat pada
Gambar 6 dengan diagram alir saat proses
pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 7.
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Gambar 6. Implementasi pemrograman
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Gambar 7. Diagram alir pendaftaran

IV. KESIMPULAN

[7]

Aplikasi biro jodoh berbasis mobile Android
telah berhasil dirancang dan diimplementasikan
menggunakan metode XP. Dengan menggunakan
metode XP, aplikasi biro jodoh syari’ah ini dapat
memudahkan dan memutus beberapa mata rantai
proses biro jodoh konvensional. Dengan demikian,
aplikasi ini dapat memberikan pelayanan yang lebih
baik untuk kemudahan banyak pihak dalam hal
pencarian pasangan hidup secara online.

[8]
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