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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
Metodologi penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam 

pengumpulan data atau informasi guna memecahkan permasalahan dan menguji 

hipotesis penelitian. Metodologi Rational Unified Process (RUP). Metode RUP 

merupakan metode pengembangan kegiatan yang berorientasi pada proses. Dalam 

metode ini, terdapat empat tahap dapat dilihat pada gambar 3.1: 

 

Gambar 3.1 Tahapan Unified Process 

3.1. Inception 

 Pada tahap ini pengembang mendefinisikan batasan kegiatan, melakukan 

analisis kebutuhan user dan melakukan perancangan awal perangkat lunak 

perancangan arsitektural dan user case. Pada Inception ada beberapa tahap diantaranya:  

1. Studi Literatur 

Studi Literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan 

menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dalam 

sebuah penelitian yang hendak dijalankan, tentu saja seorang peneliti harus 

memiliki wawasan yang luas terkait objek yang akan diteliti . 
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Pada penelitian ini studi literaturnya yaitu mempelajari jurnal-jurnal, buku-

buku dan Aplikasi yang sudah tersedia di Play Store yang berkaitan dengan 

aplikasi yang ingin dibangun. 
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2. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. 

3.2. Elaboration 

 Pada tahap ini dilakukan perancangan perangkat lunak mulai dari 

menspesifikan fitur perangkat lunak hingga perilisan prototype versi Beta dari 

perangkat lunak. Pada fase Elaboration ada dua tahap diantaranya: 

3.2.1. Analisis  

 Analisa sistem merupakan suatu proses pemahaman persoalan sebelum 

mengambil tindakan atau mengambil suatu keputusan untuk membuat perancangan dan 

desain. Perancangan dan desain dilakukan setelah tahap analisa diselesaikan dan di 

dalamnya terdapat rincian sistem dari hasil analisa. Analisa pembangunan sistem yaitu 

menggunakan metode UML yaitu: Use case Diagram, Sequence Diagram, Class 

Diagram, Deployment Diagram. 

3.2.2. Prototype 

 Prototype digunakan sebagai media komunikasi antara pengguna dengan 

sistem. Prototype dirancang dengan tampilan yang menarik, mudah dipahami, dan 

familiar sehingga tidak membingungkan user dalam menggunakan sistem.  

3.3. Construction 

 Pengimplentasian rancangan perangkat lunak yang telah dibuat dilakukan pada 

tahap ini. Pada akhir tahap ini, perangkat lunak versi akhir yang sudah disetujui 

administrator dirilis beserta dokumentasi perangk lunak. Tahapan pada fase 

Construction adalah implementasi. 

3.3.1. Implementasi 

 Implementasi adalah tahap pembuatan aplikasi yang dibuat berdasarkan hasil 

analisa dan perancangan sistem sebelumnya sampai sistem yang dibuat dapat 

digunakan dalam keadaan yang sebenarnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 
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aplikasi yang dibangun berbasis Android menggunakan bahasa Java dan penerapan 

Speech Recognition. Pada tahap ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 

1. Menyelesaikan desain aplikasi yang ada dalam dokumen perancangan yang telah 

disetujui sebelumnya. 

2. Melakukan pengkodingan aplikasi sesuai yang telah dianalisa 

3. Menguji serta mendokumentasikan prosedur-prosedur dokumen perancangan 

aplikasi yang telah disetujui. 

Ilustrasi aplikasi yang akan dibangun dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut: 

 

 

Gambar 3.2 Ilustrasi Aplikasi 

Aplikasi ini diciptakan dengan memanfaatkan Google Speech API pada Google 

Cloud Platform, berikut penjelasan Gambar 3.2 Ilustrasi Diagram Kerja Aplikasi 
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1. Pengguna memberikan perintah dengan mengucapkan “do’a masuk rumah”,setiap 

ingin memberikan intruksi harus diawali terlebih dahulu dengan kata “do’a”. 

2. Perintah yang telah diucapkan oleh pengguna masuk ke aplikasi Do’a Harian 

Digital pada smartphone. 

3. Smartphone yang terkoneksi Internet melakukan pengecekkan ke server Google 

Cloud Speech. 

4. Dilakukan pengecekan dan penerjemahan terhadap perintah suara yang telah 

diucapkan Pengguna. 

5. Server Google Cloud Speech mengirimkan respon kembali terjemahan suara 

kedalam bentuk teks ke smartphone. 

6. Aplikasi do’a harian telah mendapatkan perintah ke dalam teks dan aplikasi telah 

dapat melakukan pencocokkan pada database aplikasi untuk kata kunci do’a 

masuk rumah. 

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

lafaz do’a masuk rumah. 

3.4. Transition 

 Fase ini merupakan fase terakhir dari membangun aplikasi menggunakan 

metode UML, pada fase ini fase construction telah selesai dan menghasilkan sebuah 

Aplikasi. Pada fase ini dilanjutkan tahap pengujian terhadap aplikasi. 

3.4.1. Pengujian 

 Pada tahapan ini dilakukan pengujian terhadap sistem agar hasil akhir sistem 

yang telah dilakukan implementasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengujian 

yang dilakukan yaitu pengujian pada device, pengujian pada user, pengujian pada 

perintah 


