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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tahap Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ujian online ini adalah 

metode waterfall. Alasan menggunakan metode ini adalah karena metode 

waterfall melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan dalam 

membangun suatu sistem. Proses metode waterfall yaitu pada pengerjaan dari 

suatu sistem dilakukan secara berurutan. Sistem yang dihasilkan akan berkualitas 

baik, dikarenakan pelaksanaannya secara bertahap sehingga tidak terfokus pada 

tahapan tertentu. Tahapan dari metode waterfall adalah: 

 

Gambar 2. Metode Waterfall 

 

 

 

 



18 
 

 
 

 

1. Analisis Kebutuhan 

Tahap analisis kebutuhan dilakukan dengan menganalisa kebutuhan user,  

analisa perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan dalam 

pengembangan sistem serta kebutuhan lain dalam pembuatan basis data. 

Analisis kebutuhan perangkat keras pada sistem ini yaitu laptop dengan 

spesifikasi sebagai berikut Toshiba satellite L745, processor intel core i5, 

RAM DDR2 2 GB. Analisis kebutuhan perangkat lunak yang membantu 

pembuatan sistem ini yaitu Sistem Operasi Windows XP,  XAMPP versi 

1.7.3, Notepad++ v.5.9.3, Bahasa Pemrograman PHP, Mozilla firefox 9.0, 

dan MySQL Server 32 Bit. 

2. Desain Sistem 

Tahap selanjutnya yaitu mendesain sistem. Tahap ini dibuat sebelum tahap 

pengkodean.  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 tampilan pengembangan sistem ujian online di sekolah, 

dan membantu mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 

Dokumentasi yang dihasilkan dari tahap desain sistem ini antara lain 

perancangan Use Case Diagram, Data Flow Diagram (DFD), Entity 

Relationship Diagram (ERD), dan perancangan interface. 

3.  Coding (Penulisan Kode Program) 

Aktivitas pada tahap ini dilakukan pengkodean sistem. Penulisan kode 

program merupakan tahap penerjemahan desain sistem yang telah dibuat 

ke dalam bentuk perintah-perintah yang dimengerti komputer dengan 
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mempergunakan bahasa pemrograman. Tahapan ini merupakan tahapan 

secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Sistem ini bahasa 

pemrograman yang dipakai adalah PHP dan database MySQL. 

4.  Testing (Pengujian Program) 

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa softtware yang dibuat telah 

sesuai dengan desainnya dan semua fungsi dapat dipergunakan dengan 

baik tanpa ada kesalahan. 

5. Operation and Maintenance (Pemeliharaan Program) 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam metode waterfall. Sistem dapat 

di implementasikan. Pemeliharaan mencakup koreksi dari berbagai 

error yang tidak ditemukan pada tahap-tahap terdahulu, perbaikan atas 

implementasi dan pengembangan unit sistem, serta pemeliharaan 

program. Pemeliharaan sistem dapat dilakukan oleh seorang administrator  

untuk meningkatkan kualitas sistem agar jauh lebik baik.  

 

3.2 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. 

 


