
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian merupakan tahapan yang akan dirancang dan 

dibangun pada penelitian ini dalam membangun ap -

media pembelajaran berbasis Android. Berikut tahapan dari rancangan dalam 

membangun aplikasi dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Tahapan Unified Process (UP) 
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3.1 Fase Inception 

Fase inception merupakan fase pertama yang dilakukan dalam penelitian ini. 

Pada fase ini membahas tentang aktifitas-aktifitas dari perancanaan yang dibuat 

seperti: 

1. Perumusan masalah 

Perumusan masalah dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah 

yang ada untuk kebutuhan  dalam penelitian ini. 

2. Studi literatur 

Studi literatur merupakan metode pengerjaan tugas akhir ini yang 

dibutuhkan untuk menunjang pemahaman dan pengetahuan tentang 

pengerjaan penelitian, konsep, teori, dan metode apa yang diperlukan 

dalam proses pengerjaan tugas akhir. Studi literatur yang dilakukan 

meliputi pengumpulan data, bahan-bahan atau materi tentang shalat, 

modul dan panduan, artikel internet, dan e-book yang dianggap penting 

dan mendukung pengerjaan tugas akhir. 

3. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi sesuai 

permasalahan yang terjadi. Pengumpulan data yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah mengumpulkan data bacaan shalat yang wajib 

dalam pelaksanaan ibadah shalat dalam bentuk mp3, dokumen maupun 

video yang dapat dijadikan sebagai acuan tata cara pelaksanaan ibadah 

shalat pada aplikasi yang akan dibangun. 

3.2 Fase Elaboration  

Pada fase ini dilakukan analisa terhadap permasalahan yang terjadi yang 

merupakan objek dari penelitian ini. Proses yang dilakukan pada fase 

elaboration yaitu : 

1. Analisa kebutuhan 

Analisa kebutuhan yaitu proses untuk menganalisa kebutuhan apa saja 

yang akan digunakan pada proses pembuatan aplikasi. Penelitian ini 

membutuhkan data suara yang akan diolah sebagai keluaran dari aplikasi 

M-Shalat. Data suara yang diperlukan yaitu macam-macam niat shalat 
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serta bacaan shalat dan tata cara shalat yang akan diubah dengan 

menggunakan speech to text yang ada pada Google API. Analisa 

selanjutnya adalah melakukan analisa aplikasi yang mencakup tentang 

database yang digunakan serta proses jalannya aplikasi. 

2. Pembuatan Prototype 

Pembuatan prototype dilakukan agar memudahkan proses pembuatan 

aplikasi. Pada proses ini dibuat rancangan interface yang akan dibangun 

serta peletakan menu-menu yang dapat diakses oleh pengguna. 

3.3 Fase Construction 

Fase ini merupakan proses pembangunan aplikasi, yaitu aplikasi mulai 

dibangun sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pada penelitian ini, 

aplikasi yang akan dibangun berbasis Android, sehingga bahasa pemrograman 

yang digunakan adalah bahasa pemrograman Java dengan menggunakan software 

Android Studio. Penelitian ini menggunakan Google API untuk membantu proses 

penterjemahan suara menjadi text yang dapat dicocokkan dengan kata kunci yang 

akan dibuat. 

Setelah melakukan pengkodean, pada proses ini juga dilakukan pengujian 

terhadap aplikasi guna melihat apakah terjadi kesalahan setelah melakukan 

pengkodean. Setelah kesalahan diperbaiki dan tidak terdapat lagi kesalahan pada 

aplikasi yang dibangun, maka aplikasi dapat digunakan oleh pengguna secara 

luas. 
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Berikut ilustrasi diagram kerja aplikasi dapat dilihat pada Gambar 3.2 

 

Gambar 3. 2 Ilustrasi Diagram Kerja Aplikasi 

Aplikasi ini diciptakan dengan memanfaatkan Google Speech API pada 

Google Cloud Platform, berikut penjelasan Gambar 3.2 Ilustrasi Diagram Kerja 

Aplikasi 

1.  

2. Perintah yang telah diucapkan oleh pengguna akan diolah sinyal suara yang 

diucapkan oleh pengguna melalui perangkat Smartphone. 

3. Setelah suara berhasil diolah, kemudian perintah suara tersebut dikirimkan ke 

Google Cloud Speech API pada Google Cloud platform untuk dilakukan 

penerjemahan suara menjadi text melalui koneksi internet. 

4. Selanjutnya Google Cloud Speech API mengirimkan respon kembali 

terjemahan suara ke dalam bentuk teks ke smartphone. 

5. Setelah aplikasi mendapatkan respon berupa teks, lalu aplikasi melakukan 

pencocokan perintah dengan kata kunci yang sesuai dengan database 

aplikasi. 

6. Setelah kata kunci cocok, aplikasi akan merespon kepada pengguna yaitu 

berupa suara dan teks sesuai kata kunci yang diberikan oleh pengguna. 
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3.4 Fase Transition 

Pada fase ini dapat dilakukan pengujian terhadap aplikasi. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan pengujian black box dan User Acceptance Test 

(UAT). Pengujian black box merupakan pengujian secara menyeluruh untuk 

mengetahui bahwa fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan yang dicapai. Cara kerja aplikasi adalah mengenali perintah suara 

yang diberikan oleh pengguna melalui Smartphone Android lalu aplikasi mencari 

jawaban ke dalam database dengan mencocokkan beberapa kata yang menjadi 

kata kunci, selanjutnya aplikasi akan memberikan jawaban berupa suara yang 

dapat didengarkan oleh pengguna, aplikasi juga memberikan balasan berupa text 

yang dapat dibaca oleh pengguna sesuai dengan yang didengarkan oleh pengguna. 

Sedangkan pengujian dengan User Acceptance Test (UAT) dilakukan untuk 

mengetahui bahwa aplikasi yang telah dibangun dapat mencapai tujuan yang telah 

ditentukan yaitu sebagai panduan tata cara pelaksanan shalat yang dapat 

digunakan sebagai pembelajaran sebelum melaksanakan ibadah shalat. 

3.5 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan saran merupakan tahapan terakhir yang dilakukan dalam 

proses penelitian. Kesimpulan memberikan penjelasan terkait proses penelitian, 

metode yang digunakan hingga hasil dari penelitian yang dilakukan, sedangkan 

saran memuat tentang komentar yang dapat digunakan untuk melakukan 

pengembangan terhadap aplikasi yang telah dibuat. 

 
 


