
 
 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Waktu penelitian dilakukan pada 

semester genap 2013/2014. 

3.2 Alat dan Bahan 

Pada pengembangan sistem ini, alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

3.2.1 Alat 

Alat yang dibutuhkan merupakan perangkat keras (hardware) yang digunakan 

oleh penulis dalam mengembangan sistem yaitu: 

i.  Laptop dengan spesifikasi sebagai berikut: 

(a) Type Acer Aspire 4736Z series 

(b) Processor Intel T4300(2.1 GHz, 800 Mhz FSB) 

(c) RAM DDR2 2 GB, HDD 250 GB  

ii. Modem GSM 

iii. Kartu (SIM Card) GSM.  

 

 



 
 

 
 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang dibutuhkan merupakan perangkat lunak (software) yang digunakan 

oleh penulis dalam mengembangan sistem yaitu: 

i. Sistem Operasi Windows XP  

ii. XAMPP versi 3.2.1 

iii. Gammu versi 1.33 

iv. Bahasa pemrograman PHP. 

3.3 Tahap Penelitian 

Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem pada sistem ini adalah 

metode Waterfall. Metode ini digunakan dengan alasan karena metode ini 

memerlukan dokumentasi  dari setiap tahap dan digunakan untuk sistem yang 

relatif besar.  Waterfall merupakan metode yang sering digunakan oleh analis 

sistem pada umumnya. Metode waterfall ini memiliki inti pada  pengerjaan dari 

suatu sistem dilakukan secara berurutan. Sistem yang dihasilkan akan berkualitas 

baik, dikarenakan pelaksanaannya secara bertahap sehingga tidak terfokus pada 

tahapan tertentu. Metode waterfall memiliki tahapan seperti pada Gambar 9. 

 
Gambar 9. Tahapan Metode Waterfall (Mall, 2003). 
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1. Analisis Kebutuhan  

Tahap analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam pengembangan 

sistem. Pada tahap ini dilakukan analisa tentang kondisi saat ini, kebutuhan 

fungsional, kebutuhan non-fungsional,  kebutuhan pengguna (user), 

kebutuhan informasi, serta gambaran umum sistem kebutuhan lain dalam 

pembuatan basis data.  

2. Desain Sistem 

Tujuan dari tahap ini adalah memberikan gambaran tentang apa yang akan 

dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Tahap ini memenuhi semua 

kebutuhan pengguna sesuai dengan hasil yang dianalisa seperti rancangan 

proses bisnis penyebaran informasi disekolah dengan SMS gateway yang 

digambarkan melalui pemodelan proses bisnis dengan menggunakan BPMN 

(Business Process Modelling Notation).Dokumentasi yang dihasilkan pada 

tahap ini antara lain perancangan database, tampilan sistem, Entity 

Relationship Diagram (ERD),  dan Data Flow Digram (DFD). 

3. Penulisan Kode Program (Implementation) 

Tahap ini dilakukan pengkodean sistem. Penggunaan komputer akan 

dimaksimalkan dalam tahapan ini. Menuangkan desain sistem dalam bahasa 

pemrograman, dalam hal ini bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP 

dan database MySQL 
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4. Pengujian Program (Integration  and Testing) 

Pada tahapan ini sistem telah diintegrasikan dan seluruh kebutuhan sistem 

telah terpenuhi. Sistem diuji untuk mengetahui apakah masih ada kekurangan 

atau sudah layak untuk digunakan dan memenuhi kebutuhan pengguna. 

5. Pemeliharaan Program (Operation and Maintenance) 

Pada tahap ini sistem sudah dapat dioperasikan oleh user dan dilakukan 

pemeliharaan apabila dibutuhkan. Pemeliharaan sistem dapat dilakukan setiap 

6 bulan sekali oleh seorang admin  untuk meningkatkan kualitas sistem. 
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