
 

 

 

 

 

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penilitian ini dilakukan di Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika  dan 

Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung selama semester genap tahun 

ajaran 2014-2015. 

 

B. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan medode Waterfall yaitu metode yang digunakan 

dalam proses pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan yang 

sistematis pada urutan, di mana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir 

ke bawah (seperti air terjun) melewati beberapa tahapan yang dapat dilihat 

pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Tahap Penelitian dan Pengembangan Sistem metode Waterfall. 

a. Analisis Kebutuhan 

Kebutuhan perangkat keras dan lunak yang diprlukan dalam 

pengembangan sistem ini adalah laptop dengan spesifikasi prosesor Intel 

Inside 2,4 GHz, dan perangkat lunak seperti Linux Mint, perangkat 

LATEX, PHP, MYSQL, notepad++ versi 6.6.8, XAMPP versi 1.8.0, Google 

Chrome (browser). 

 

b. Desain Sistem 

Proses desain yaitu peroses alur kerja sistem, tahap tahap pengerjaan 

sistem serta tahap tahap berjalannya sistem dengan baik. Penjabaran 

tersebut disajikan dalam bentuk tampilan aplikasi di bawah ini. Tampilan 

desain aplikasi program dapat dilihat pada Gambar 6.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Tampilan Desain Aplikasi Program 

 

Tahap ini merupakan tahap pembuatan desain. Desain yang dibuat untuk 

aplikasi ini berupa desain sederhana dimana semua button diberi nama dengan 

 

HEADER 

 

Masukkan Nama Surat 

Masukkan Ayat 

Sampai Ayat 

   Hasil 
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jelas sehingga memudahkan user dalam menggunakannya. Aplikasi ini pada 

dasarnya digunakan oleh pengguna LATEX saja yang perlu di-hosting ke 

dalam laman web. Desain yang simpel membuat pengguna mudah mengerti 

dan dapat menjalankan aplikasi ini dengan mudah. Diagram usecase 

digunakan untuk membuat ilustrasi tentang hal-hal yang pengguna lakukan 

pada aplikasi sehingga memudahkan pengguna untuk mendesain aplikasi. 

Ilustrasi diagram usecase dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Diagram Usecase 

 

c. Penulisan Kode Program 

Tahnapan ini biasa disebut coding yaitu menerjemahkan desain dalam 

bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Proses meningkatkan cara 

penulisan program namun tidak merubah proses dari program tersebut. 

Contohnya dalam penulisan program aplikasi ini menggunakan function agar 

baris program terlihat rapih dan dapat dimengerti dengan mudah. Penggunaan 

function juga menguntungkan apabila terjadi error. Pendeteksian error akan 

lebih mudah sehingga bila ingin merubah script program tidak harus menulis 
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dari awal.Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dan inti 

dalam mengerjakan suatu pembuatan program. Berikut adalah contoh 

program dari aplikasi di PHP. Contoh penulisan kode program dapat 

dilihat pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Contoh Program Pada Aplikasi PHP 

 

d. Pengujian Program 

Sistem yang telah selesai dibangun melalui tahap pengkodean, kemudian diuji. 

Pengujian sistem dilakukan langsung kepada pengguna untuk mengetahui 

apakah sistem yang dibuat telah memenuhi kebutuhan pengguna atau belum. 

Tahap ini berfokus pada pengujian program yang telah dibuat. Tujuan 

<?php 

$files = "surat/105 Al-fil "; 

$file = "surat/".$_GET["nama_berkas"]; 

$berkas = file_get_contents($file); //read the file 

$ayat = explode("\n", $berkas); //create array separate by new 

line 

$jumlah_ayat = 0; 

for ($i=0;$i<count($ayat);$i++)   

{ 

 if (!empty($ayat[$i])) { 

  $jumlah_ayat++; 

 } 

} 

$jumlah = array('data' => $jumlah_ayat); 

  echo json_encode($jumlah); 

?> 
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pengujian ini adalah adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap 

program tersebut agar dapat diperbaiki. 

 

e. Penerapan Program 

Tahapan ini dapat dikatakan final dalam pembuatan  sebuah program. 

Setelah melakukan analisa kebutuhan, desain sistem, penulisan kode 

program, dan pengujian maka program yang sudah jadi dapat digunakan 

oleh user. 

 

Metode Waterfall memiliki keunggulan dalam pencerminan kepraktisan 

rekayasa, yang membuat kualitas software tetap terjaga karena 

pengembangannya yang terstruktur dan terawasi. Model ini merupakan jenis 

model yang bersifat dokumen lengkap, sehingga proses pemeliharaan dapat 

dilakukan dengan mudah. Dokumentasi kode program yang lengkap juga 

secara tak langsung menghapus ketergantungan pengembang terhadap 

pemrogram yang keluar dari tim pengembang. Hal ini sangat menguntungkan 

bagi pihak pengembang dikarenakan proses pengembangan perangkat lunak 

tetap dapat dilanjutkan tanpa bergantung pada pemrograman tertentu.  


