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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Alur Penelitian 

Alur kajian ini diawali sejak tahap studi literatur, yang dilakukan dengan 

pengumpulan atau pengumpulan jurnal sebelumnya yang memiliki penelitian 

terkait. Jurnal sebagai acuan pada kajian ini ialah jurnal terbaru atau minimal lima 

tahun terakhir. Untuk selanjutnya tahapan yang dilakukan adalah analisis studi 

kasus. Pada tahapan ini penulis menganalisis apa yang menjadi pembeda antara 

penelitian sebelumnya dengan sistem yang akan dibuat. Apa-apa saja kebutuhan 

yang diperlukan dalam pembuatan sistem ini. Untuk tahapan terakhir yang 

dilaksanakan adalah pengembangan aplikasi. Aplikasi ini dikembangkan 

menggunakan metode waterfall yang memiliki 5 tahapan yaitu analisis studi 

kasus, desain, pengembangan, pengujian dan yang terakhir pemeliharaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.1 Alur Aplikasi  

 

3.1.1 Studi Literatur 

Kajian ini dilaksanakan dengan mencari tinjauan Pustaka ataupun studi 

literatur yang akan dijadikan panduan dalam pengembangan system. 

Studi literatur yang dijadikan panduan pun dicari berdasarkan 

penelitian yang memiliki kemiripan dengan system yang akan dibuat. 

Sehingga dalam pembuatan sistem ini kita dapat mengetahui yang bisa 

menjadi dasar dalam penelitian saat ini. 

 

Studi Literatur 

Analisis Studi Kasus 

Pengembangan Aplikasi 

Gambar 3. 1 Alur Aplikasi 



28 
 

3.1.2 Analisis Studi Kasus 

Untuk tahapan analisis studi kasus yang dilakukan adalah menganalisis 

apa yang akan dikerjakan dalam pengembangan sistem ini. Apa saja 

yang menjadi pembeda sistem ini dengan penelitian sebelumnya serta 

bagaimana sistem ini akan bekerja dan fitur apa saja yang dimiliki. 

 

3.1.3 Pengembangan Aplikasi 

Dalam pengembangan system ini, penulis mempergunakan prosedur 

waterfall. Metode ini mempunyai bermacam tahap, meliputi 

requirement analisis, design, development, testing dan juga 

maintenance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Alur Pengembangan Aplikasi 

3.2.1 Requirement Analysis 

Pada tahapan analisa kebutuhan dilakukan analisis baik dari segi perangkat 

lunak maupun sebagai keperluan pemakai. Analisa kebutuhan perangkat lunak 

terdiri dari fungsionalitas perangkat lunak berdasar pada kebutuhan. Pada 

tahapan ini penulis melakukan survei untuk memperoleh data dengan 

menggunakan wawancara. Wawancara dirancang atas maksud guna mencari 

tahu apa pun yang diperlukan oleh  user dari system yang akan dibuat. Target 

yang akan dituju adalah tiga orang Guru Bahasa Daerah Lampung di instansi 

Requirement Analysis 

Design  

Development  

Testing  

Maintenance   

Gambar 3. 2Metode Pengembangan Waterfall 
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yang berbeda, yaitu SD IT Smart Insani, SD IT Insan Kamil dan SD Negeri 2 

Karang Endah. 

 

3.2.2 Desain 

Berdasar hasil analisis kebutuhan yang telah dilaksanakan, tahap berikutnya 

ialah tahapan desain. Untuk membuat desain berdasar pada desain kebutuhan 

pemakai, sehingga proses ini dibutuhkan. Tahap desain perangkat lunak pada 

penelitian ini mencakup desain diagram Use Case, diaram Activity, serta 

rancangan antarmuka yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem berdasarkan 

analisis kebutuhan pengguna.  

 
a. Diagram Use Case  

Meliputi rancangan fitur apa pun yang dimiliki oleh sistem. User akan 

mengetahui gambaran bagaimana sistem ini akan bekerja. 

 

  Gambar 3. 3 Diagram Use Case 

 

b. Diagram Acvivity 

Diagram activity mempunyai tujuan guna mencari tahu alur dari 

sistem ini bekerja mulai dari membuka aplikasi hingga selesai.  
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Gambar 3. 4 Diagram Activity 

c. Rancangan Antarmuka 

Rancangan antarmuka merepresentasikan perihal penggunaan 

tampilan sistem informasi yang hendak ditingkatkan, serta fitur sistem 

ini. 

 

Gambar 3. 5 Desain Menu Utama 
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Gambar 3. 6 Desain List Pilihan Menu 

 

Gambar 3. 7 Desain list yang telah dipilih 

 

3.2.3 Development 

Tahap ini dimanfaatkan guna merancang produk aplikasi berdasar pada 

analisis kebutuhan dan desain sistem yang terbuat di tahapan desain. Pada 

tahapan pengimplementasian perancangan bangun aplikasi pengenalan angka, 

warna, maupun bentuk pada Bahasa Lampung berbasis Android dalam 

penelitian ini menggunakan: 
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Tabel  1 Tabel Spesifikasi laptop 

Nama Keterangan 

Bahasa Pemrograman Java 

Tools Android Studio 

Laptop laptop Asus a442u 

CPU intel Core i5-8250U 

RAM 4GB 

  

3.2.4 Testing 

Tahap ini adalah uji coba sistemyang sudah terancang guna mencari tahu 

sistem ini sudah berdasar pada rancangan dan kebutuhan dari user atau belum. 

Dan untuk mengetahui juga apakah pada sistem ini diperlukan adanya 

perbaikan baik dibagian desain, sistem ataupun yang lainnya. Testing atau uji 

coba yang dilakukan pada tahap ini ialah, pengujian blackbox. Dan juga 

dilakukan usability testing untuk mengetahui apakah tampilan pada aplikasi 

cukup mudah untuk digunakan oleh pengguna. 

 

3.2.5 Maintenance 

Tahapan ini adalah tahap pemeliharaan untuk fitur-fitur ataupun tampilan yang 

tidak sesuai dengan kebutuhan dari user dan juga apakah terdapat kesalahan 

dalam pembuatan aplikasi ini. Tahapan ini bertujuan untuk menyesuaikan 

apakah kebutuhan dari pengguna sudah sesuai dengan sistem yang telah 

dibuat. Seperti untuk tampilan dari menu apakah seudah sesuai untuk anak-

anak yang akan menggunakannya. 

 


