
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tahapan Penelitian

Adapun tahapan penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian tugas

akhir ini yaitu menggunakan model waterfall, dengan pendekatan secara

sekuensial atau terurut yang dimulai dari analisis, design, pengkodean dan

pengujian. Berikut ini adalah gambar dari tahapan penelitian tugas akhir ini:

Gambar 3.1. Tahapan penelitian

3.2. Pengumpulan Materi

Pada tahap pengumpulan materi merupakan tahapan persiapan yang harus

dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian. Berikut ini merupakan

tahapan-tahapan dalam pengumpulan materi.

1. Analisa Masalah

Merupakan proses pengindentifikasi dan mengumpulkan permasalahan

yang ada. Proses identifikasi ini sangat penting, karena dapat

menghasilkan solusi yang dapat menjadi tujuan penelitian. Adapun
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beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Perkembangan teknologi mobile yang telah merambah disegala

bidang termasuk bidang pendidikan di dunia agama.

b. Pentingnya membaca Al-Qur’an dan melestarikan makna yang

terkandung didalam Al-Qur’an.

c. Pemanfaatan teknologi smartphone didalam dunia pendidikan agar

penggunanya dapat melakukan eksplorasi dan evaluasi ilmu secara

mandiri.

d. Menarik minat dari seluruh kalangan untuk lebih mendalami

bacaan Al-Qur’an karena kesempurnaan dalam membaca Al-

Qur’an hukumnya wajib bagi umat Islam.

2. Studi Literature

Bertujuan untuk pendukung dari penelitian yang akan dilaksanakan.

Teori-teori yang bersumber dari buku, jurnal, internet sampai dengan

penelitian yang berkaitan. Adapun Literatur-literatur yang mendukung

antara lain yaitu :

a. Pemahaman tentang tahapan pembelajaran yang mencakum materi

dan teknik-tekni dalam proses pembelajaran.

b. Pemahaman tentang pembuatan aplikasi mobile dengan beberapa

bahasa pemrograman seperti HTML5

c. Pengertian tahsin Al-Qur’an, metode pembelajaran QLQ beserta

penjelasan hukum bacaan di dalam Al-Qur’an.

d. JQuery mobile mencakup fungsi, kerja, dan penunjang untuk

pembuatan aplikasi mobile.

e. Unified Modeling Language (UML), meliputi deskripsi serta

diagram-diagram pada UML.
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3.3. Analisa dan Perancangan

Pada tahapan ini merupakan tahapan proses analisa dan perancangan

aplikasi dari penelitian. Pada proses analisa, merupakan proses yang

membutuhkan ketelitian, karena jika dalam analisa salah maka menghasilkan

sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan semula.

1. Analisa tahapan pembelajaran

 Analisa tahapan pembelajaran bertujuan untuk menentukan isi

materi pada aplikasi. Selain itu tujuan lainnya adalah untuk

mengetahui kelemahan serta kelebihan pada aplikasi yang akan

dibangun nantinya.

2. Pemodelan UML

 Use-case diagram , merupakan penggambaran fungsionalitas  dari

aplikasi mobile learning, yang terdiri dari aktor dan use-case.

 Class diagram , merupakan penggambaran dari struktur, deskripsi

class, package, dan object yang berhubungan dari aplikasi mobile.

 Sequence diagram, yaitu penggambaran interaksi-interaksi atau

langkah-langkah yang dilakukan aktor dari sebuah event sampai

menghasilkan output tertentu.

 Activity diagram, yaitu penggambaran alir aktivitas dalam aplikasi.

3. Analisa Data

 Analisa data teks

 Analisa data audio

 Analisa data video

4. Perancangan Navigasi dan Antar Muka (Interface)

 Perancangan navigasi dan interface bertujuan untuk memudahkan

komunikasi antara sistem dengan pengguna. Perancangan navigasi

dan interface ini ditekankan pada tampilan yang baik, mudah

dimengerti dan dipahami dengan menggunakan tombol-tombol

yang familiar oleh pengguna umum.
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3.4. Implementasi

Setelah proses analisa dan perancangan selesai, maka dilanjutkan pada

tahapan selanjutnya yaitu tahapan implementasi yang merupakan tahapan coding

atau pengkodean. Pada tahapan ini pengimplementasiannya menggunakan bahasa

markah HTML5, CSS3, PHP, dan jQuery mobile. Saat proses coding selesai

dilakukan, kemudian dilakukan instalasi aplikasi pada smartphone dengan sistem

operasi blackberry versi 7 dan android versi 4.2 (jelly bean).

3.5. Pengujian

Proses ini bertujuan untuk mengetahui apakah aplikasi yang telah

dibangun sesuai dengan tujuan. Adapun standar pengujian yang dilakukan

berkaitan dengan uji fitur dari aplikasi yang dibangun, uji performance aplikasi

selama proses running.

Pengujian dilakukan dengan dua tahap, yaitu pengujian blackbox dan user

acceptance test. Pengujian blackbox yaitu menguji semua fitur-fitur, tombol-

tombol pada aplikasi untuk mengetahui apakah telah berfungsi dengan baik atau

tidak. Sedangkan pengujian user acceptance test merupakan pengujian dengan

menyebarkan UAT kepada pengguna untuk menilai apakah aplikasi dapat

membantu dalam dalam proses belajar.


