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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Alat  

Alat yang di gunakan dalam pembuatan aplikasi chatting NgobrolYuk! 

terdiri dari: 

1. Spesifikasi hardware yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Processor Intel® Core™ i7-4720HQ (2,6 GHz – 3,6 GHz). 

2. RAM DDR3 8 GB. 

3. HDD 1TB 5400rpm + 128GB M.2 SATA SSD. 

4. VGA NVIDIA GeForce GTX 960M. 

2. Spesifikasi software yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Sistem Operasi Windows 10 Pro 64-bit. 

2. Android Studio IDE. 

3. SDK. 

4. IDE (Integrated Development Environment). 

 

3.2 Langkah Penelitian  

Metode pengembangan yang penulis gunakan adalah metode Waterfall 

(gambar 3.1). Metode ini sudah digunakan secara luas untuk pengembangan 

aplikasi perangkat lunak dan merupakan model klasik dari rekayasa perangkat 

lunak yang banyak digunakan dalam proyek-proyek pemerintahan dan di 

perusahaan - perusahaan besar. Metode ini sangat terstruktur, tertapi cenderung 

bersifat linier dan tidak fleksibel. Metode ini memerlukan pendekatan yang 

sistematis dan sekuensial dalam pengembangan sistem perangkat lunaknya. 
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Gambar 3.1 Metode waterfall yang digunakan dalam pembangunan aplikasi 

3.2.1 Analisa (Analysis) 

Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan 

data dalam tahap ini analisa kebutuhan menggunakan metode: 

1. Interview  

Dilakukan interview secara langsung terhadap user untuk 

menganalisa apakah aplikasi dibutuhkan oleh user melalui pertanyaan-

pertanyaan: 

• Apakah aplkasi chatting ini dibutuhkan oleh user? 

• Aplikasi chatting seperti apa yang dibutuhkan oleh user? 

• Siapa saja yang akan menggunakan aplikasi ini? 

 

2. Analisa aplikasi yang sudah ada  

Dari beberapa aplikasi chatting yang sudah ada mempunyai 

beberapa kekurangan diataranya: tidak bisa melihat seluruh user aplikasi 

tersebut, tidak bisa menambahkan teman secara mudah, bisa menerima 

pesan tanpa mengenal siapa pengirimnya, tidak bisa menghapus 

pertemanan. 
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Hasil dari analisa (analysis) yang telah dilakukan, diantaranya: 

1. User membutuhkan aplikasi chatting untuk dapat berkomunikasi di 

manapun dan kapanpun. 

2. Adanya tombol untuk menambahkan dan menghapus pertemanan. 

3. Aplikasi dapat mencari teman dengan mudah. 

4. Tampilan aplikasi lebih mudah dipahami. 

 

3.2.2 Desain (Design) 

1. Use Case Diagram 

Menurut (Fowler, 2005) use case adalah teknik yang digunakan 

untuk merekam persyaratan fungsional sebuah sistem. Use case diagram 

mendeskripsikan interaksi tipikal antara para user sistem dengan sistem itu 

sendiri, dengan memberikan narasi tentang bagaimana sistem tersebut 

digunakan. Use case diagram menampilkan aktor mana yang menggunakan 

use case mana, uses case mana yang memasukkan use case lain dan 

hubungan antara aktor dengan use case lihat gambar 3.2. 

Gambar 3.2 Use case diagram 
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Gambar 3.2 menjelaskan saat user membuka aplikasi NgobrolYuk! user 

memilih untuk Login atau Register terlebih dahulu dan setelah itu user dapat 

mengakses semua tombol mulai dari Chats, Friends, Request, Account 

Setting, All Users dan Logout. 

 

2. Activity Diagram 

Activity diagram merupakan teknik untuk menggambarkan logika 

prosedural, jalur kerja dan proses bisnis (Fowler, 2005). Dalam beberapa 

hal, activity diagram memiliki peran seperti diagram alir, tetapi memiliki 

perbedaan secara prinsip dengan notasi diagram alir yaitu activity diagram 

mendukung behavior paralel. Node pada sebuah activity diagram disebut 

sebagai action, sehingga diagram tersebut menampilkan sebuah activity 

yang tersusun dari action.  

  



24 
 

 
 

Berikut ini merupakan activity diagram yang terdapat pada aplikasi 

Chatting NgobrolYuk!: 

1. Activity Diagram Mulai Aplikasi 

 

Gambar 3.3 Activity diagram mulai aplikasi 

Keterangan Gambar 

A. User memulai aplikasi 

B. Sistem menampilkan pilihan masuk dan daftar 

C. User menekan pilihan masuk atau daftar 

D. Sistem akan menampilkan form masuk jika user memilih masuk dan 

akan menampilkan form daftar jika user memilih daftar 

E. User mengisi form 

F. Sistem menampilkan menu halaman utama aplikasi 

  



25 
 

 
 

2. Activity Diagram Chats 

 

Gambar 3.4 Activity diagram chats 

Keterangan Gambar 

A. User memilih daftar chat 

B. Sistem menampilkan halaman chatting 

C. User menulis pesan dan kirim pesan 

D. Sistem mengirim pesan kepada user yang dituju 
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3. Activity Diagram Friends 

 

Gambar 3.5 Activity diagram friends 

Keterangan Gambar 

A. User memilih daftar teman 

B. Sistem menampilkan form pilih opsi 

C. User menekan pilihan open profile atau send message 

D. Sistem akan menampilkan halaman profil jika user memilih open 

profile dan akan menampilkan halaman chatting jika user memilih 

send message 

E. User menulis pesan dan kirim pesan 

F. Sistem mengirim pesan kepada user yang dituju 

G. User hapus pertemanan 

H. Sistem menghapus pertemanan 

4. Activity Diagram Requests 
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Gambar 3.6 Activity diagram requests 

Keterangan Gambar 

A. User memilih daftar permintaan dengan 2 opsi yaitu send request 

dan received request 

B. Sistem menampilkan pilihan opsi untuk send request dan received 

request 

C. Pada pilihan send request userdapat menekan tombol batalkan 

permintaan 

D. Pada pilihan received request userdapat menekan tombol terima 

permintaan atau tolak permintaan 

E. Sistem memproses pilihan dari user. 

 

  



28 
 

 
 

5. Activity Diagram Account Settings 

 

Gambar 3.7 Activity diagram account settings 

Keterangan Gambar 

A. User memilih account settings 

B. Sistem menampilkan profil akun dengan 2 tombol yaitu change 

image dan change status 

C. User mengganti foto profil pada tombol change image dan 

mengganti status pada tombol change status 

D. Sistem memproses pergantian 
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6. Activity Diagram Find Friends 

 

Gambar 3.8 Activity diagram find friends 

Keterangan Gambar 

A. User memilih find friends 

B. Sistem menampilkan semua user 

C. User memilih akun user lain 

D. Sistem menampilkan akun profil user lain 

E. User menambahkan user lain menjadi teman 

F. Sistem mengirim permintaan pertemanan 
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7. Activity Diagram Logout 

 

 

Gambar 3.9 Activity diagram logout 

Keterangan Gambar 

A. User memilih logout 

B. Sistem menampilkan halaman masuk dan daftar 

 

3. Class Diagram 

Berikut merupakan class diagram aplikasi Chatting NgobrolYuk! : 
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Gambar 3.10 Class Diagram 

Penjelasan dari Gambar 3.10 yaitu sebagai berikut: 

1. Class mulai aplikasi berfungsi untuk menampilkan tombol login dan 

tombol register. Class login dan class register tidak akan tampil apabila 

class halaman utama tidak ada. 

2. Class login berfungsi untuk menampilkan halaman login dan class 

register berfungsi untuk menampilkan halaman regiter.  

3. Section Pager Adapter menampilkan data Chats, Friends dan Requests. 

Class section pager adapter memiliki relasi yang mengharuskan class 

tersebut mengikuti class login atau class register untuk menampilkan 

class section pager adapter. 

4. Main Activity menampilkan data Find Friends dan Account Settings. 

Class main activity memiliki relasi yang mengharuskan class tersebut 
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mengikuti class login atau class register untuk menampilkan class main 

activity. 

5. Class chats berfungsi untuk menampilkan daftar chats dan isi pesan. 

Class isi pesan tidak akan tampil apabila class chats tidak ada. 

6. Class friends berfungsi untuk menampilkan daftar teman. 

7. Class requests berfungsi untuk menampilkan daftar menerima 

permintaan pertemanan maupun mengirim permintaan pertemanan. 

8. Class find friends berfungsi untuk menampilkan daftar semua user 

aplikasi chatting NgobrolYuk! yang akan ditambahkan menjadi teman. 

Class profil tidak akan tampil apabila class find friends tidak ada. 

9. Class account settings berfungsi untuk menampilkan halaman profil 

user. 

Berikut penjelasan relasi class diagram aplikasi chatting NgobrolYuk! 

pada gambar 3.10 class diagram 

1. Class login mempunyai relasi composition kepada class mulai 

aplikasi, yang artinya jika class mulai aplikasi dihilangkan maka 

class login juga ikut hilang.  

2. Class register mempunyai relasi composition kepada class mulai 

aplikasi, yang artinya jika class mulai aplikasi dihilangkan maka 

class register juga ikut hilang. 

3. Class menu utama mempunyai relasi realization kepada class login 

dan class register, yang artinya class menu utama harus mengikuti 

aturan dari class login dan class register. 

4. Class menu utama mempunyai relasi dengan class chats artinya 

class chats bagian dari class menu utama yang di tampilkan melalui 

method view() dan di pilih menggunakan method onclik(), kemudian 

method view() menampilkan isi chats dan di kembalikan ke method 

arraylist string pada class menu utama. 

5. Class menu utama mempunyai relasi dengan class friends artinya 

class friends bagian dari class menu utama yang di tampilkan 

melalui method view() dan di pilih menggunakan method onclik(), 
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kemudian method view() menampilkan isi friends dan di kembalikan 

ke method arraylist string pada class menu utama. 

6. Class menu utama mempunyai relasi dengan class requests artinya 

class requests bagian dari class menu utama yang di tampilkan 

melalui method view() dan di pilih menggunakan method onclik(), 

kemudian method view() menampilkan isi requests dan di 

kembalikan ke method arraylist string pada class menu utama. 

7. Class menu utama mempunyai relasi dengan class find friends 

artinya class find friends bagian dari class menu utama yang di 

tampilkan melalui method view() dan di pilih menggunakan method 

onclik(), kemudian method view() menampilkan isi find friends dan 

di kembalikan ke method arraylist string pada class menu utama. 

8. Class menu utama mempunyai relasi dengan class find friends 

artinya class find friends bagian dari class menu utama yang di 

tampilkan melalui method view() dan di pilih menggunakan method 

onclik(), kemudian method view() menampilkan isi find friends dan 

di kembalikan ke method arraylist string pada class menu utama. 

9. Class menu utama mempunyai relasi dengan class account settings 

artinya class account settings bagian dari class menu utama yang di 

tampilkan melalui method view() dan di pilih menggunakan method 

onclik(), kemudian method view() menampilkan isi account settings 

dan di kembalikan ke method arraylist string pada class menu 

utama. 

10. Class isi pesan mempunyai relasi composition kepada class chats, 

yang artinya jika class chats dihilangkan maka class isi pesan juga 

ikut hilang. 

11. Class profil mempunyai relasi composition kepada class find 

friends, yang artinya jika class find friends dihilangkan maka class 

profil juga ikut hilang. 

 

4. Tampilan Antarmuka 
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Antarmuka merupakan tampilan dari suatu perangkat lunak yang 

berperan sebagai media komunikasi antara perangkat lunak dan user. 

Perancangan ini merupakan sebuah penggambaran, perencanaan dan 

pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang 

utuh. Perangkat lunak yang dibangun diharapkan menyediakan suatu 

tampilan antarmuka yang mudah dipahami dan digunakan oleh user. 

1. Rancangan tampilan mulai aplikasi 

Berikut ini adalah rancangan mulai aplikasi chatting NgobrolYuk! 

 

Gambar 3.11 rancangan tampilan mulai aplikasi 
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2. Tampilan halaman login 

Berikut ini adalah rancangan tampilan halaman login 

 

Gambar 3.12 tampilan halaman login 

 

3. Tampilan halaman register 

Berikut ini adalah rancangan tampilan halaman register 

 

Gambar 3.13 tampilan halaman register 

4. Tampilan halaman chats 
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Berikut ini adalah rancangan tampilan halaman chats 

 

Gambar 3.14 tampilan halaman chats 

 

5. Tampilan halaman isi pesan 

Berikut ini adalah rancangan tampilan halaman isi pesan 

 

Gambar 3.15 tampilan halaman isi pesan 

6. Tampilan halaman friends 

Berikut ini adalah rancangan tampilan halaman friends 
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Gambar 3.16 tampilan halaman friends 

 

7. Tampilan halaman requests  

Berikut ini adalah rancangan tampilan halaman requests 

 

Gambar 3.17 tampilan halaman requests 

8. Tampilan halaman find friends 

Berikut ini adalah rancangan tampilan halaman find friends 
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Gambar 3.18 tampilan halaman find friends 

 

9. Tampilan halaman profil user lain 

Berikut ini adalah rancangan tampilan halaman profil 

 

Gambar 3.19 tampilan halaman profil user lain 

10. Tampilan halaman account settings 

Berikut ini adalah rancangan tampilan halaman account settings 
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Gambar 3.20 tampilan halaman account settings 

 

5. Menyambungkan aplikasi NgobrolYuk! ke Firebase 

A. Prasyarat 

• Perangkat yang menjalankan: 

o Android 4.1 (API level 14, Jelly Bean) atau yang 

lebih baru 

o Layanan Google Play 15.0.0 atau yang lebih baru 

• Android Studio versi terbaru 

B. Membuat project Firebase 

• Masuk ke console.firebase.google.com 

• Klik tambahkan project, lalu pilih atau masukkan nama 

project 

• Ikuti langkah-langkah penyiapan yang tersisa di Firebase 

console, lalu klik buat project 
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Firebase menyediakan resource untuk project Firebase 

secara otomatis. Proses ini biasanya perlu waktu beberapa menit. 

Setelah selesai, akan dibawa ke halaman ringkasan untuk project 

Firebase di Firebase console. 

C. Menambahkan aplikasi NgobrolYuk! kedalam project Firebase 

• Klik Tambahkan Firebase ke aplikasi NgobrolYuk! dan ikuti 

langkah-langkah penyiapannya.  

• Memasukkan nama paket NgobrolYuk!. Harus memasukkan 

nama paket yang digunakan oleh NgobrolYuk!, yang hanya 

dapat dilakukan jika aplikasi NgobrolYuk! ditambahkan ke 

project Firebase. 

• Tambahkan file konfigurasi Android Firebase ke aplikasi 

NgobrolYuk!: 

o Klik download google-services.json untuk 

mendapatkan file konfigurasi Android Firebase 

(google-services.json). 

o Pindahkan file konfigurasi ke direktori yang sama 

dengan file build.gradle tingkat root. 

• Setelah menambahkan kode inisialisasi, jalankan aplikasi 

untuk mengirimkan verifikasi ke Firebase console bahwa 

telah Valid meng-install Firebase. 

D. Menambahkan SDK 

• tambahkan aturan ke file build.gradle tingkat root untuk 

menyertakan plugin layanan google dan repositori Maven 

Google. 
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Gambar 3.21 plugin layanan google 

• Pada file Gradle modul (biasanya app/build.gradle), 

tambahkan baris apply plugin untuk mengaktifkan plugin 

Gradle. 

 

Gambar 3.22 baris apply plugin 

E. Menambahkan dependensi untuk Firebase SDK 

Pada pembuatan aplikasi chatting NgobrolYuk! penulis 

memakai dependensi layanan Firebase yaitu analisis, realtime 

database, storage, autentikasi dan cloud messaging. 

• Firebase analisis 

o Tambahkan dependensi ke aplikasi(app/build.gradle) 

 

o Deklarasikan objek Firebase analisis di bagian atas 

aktivitas 

 

o Kemudian inisialisasi dalam metode onCreate () 
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• Firebase realtime database 

o Tambahkan dependensi ke aplikasi(app/build.gradle) 

 

o Deklarasikan objek Firebase realtime database di 

bagian atas aktivitas 

 

o Ambil instance database menggunakan getInstance () 

 

• Firebase storage 

o Tambahkan dependensi ke aplikasi(app/build.gradle)

 

o Deklarasikan objek Firebase storage di bagian atas 

aktivitas 

 

o Deklarasikan StorageReference dan inisialisasi 

dengan metode onCreate() 

 

• Firebase autentikasi 

o Tambahkan dependensi aplikasi(app/build.gradle) 

 

o Deklarasikan objek Firebase autentikasi di bagian 

atas aktivitas 

 

o Deklarasikan FirebaseAuth dan inisialisasi dengan 

metode onCreate() 
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• Firebase cloud messaging  

o Tambahkan dependensi aplikasi(app/build.gradle) 

 

o Deklarasikan objek Firebase cloud messaging di 

bagian manifes aplikasi 

 

 

6. Pembuatan data source JSON 

Data source untuk aplikasi chatting NgobrolYuk! ialah 

menggunakan penyimpanan firebase realtime database. Firebase Realtime 

Database adalah database yang di-host di cloud. Data disimpan sebagai 

JSON dan disinkronkan secara realtime ke setiap klien yang terhubung. 

Ketika kita membuat aplikasi lintas-platform dengan SDK Android, iOS, 

dan JavaScript, semua klien akan berbagi sebuah instance Realtime 

Database dan menerima update data terbaru secara otomatis. 

Tampilan dari source data JSON aplikasi chatting NgobrolYuk! 

berbentuk file .json (lihat lampiran). 

 

3.2.3 Implementasi 

Tahap ini sering disebut juga sebagai tahap pemrograman perangkat lunak 

atau coding. Dengan kata lain, pada tahap ini dilakukan implementasi dari tahap 

perancangan dan hasil rancangan kedalam baris program kedalam bahasa 

pemrograman Java dan XML. 

3.2.4 Pengujian 

Setelah perangkat lunak selesai diimplementasikan, pengujian dapat segera 

dimulai. Pengujian aplikasi meliputi: 
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a. Pengujian fungsional  

Pengujian dilakukan pada setiap fungsi yang terdapat dalam 

aplikasi. Jika setiap fungsi dan prosedur tersebut selesai diuji dan 

terbukti tidak bermasalah, maka modul-modul bersangkutan dapat 

segera diintegrasikan dan dikompilasi hingga membentuk suatu 

perangkat lunak yang utuh. Kemudian dilakukan pengujian ditingkat 

perangkat lunak yang difokuskan pada pemeriksaan hasil. Pengujian 

menggunakan metode blackbox testing. 

b. Pengujian oleh user 

Pengujian oleh user dilakukan setelah pengujian fungsi aplikasi. 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibangun 

telah sesuai dengan kebutuhan user. 

 

3.2.5 Pengoperasian dan pemeliharaan 

Tahap ini ditandai oleh penyerahan perangkat lunak kepada user yang 

kemudian dioperasikan oleh user. Pada masa operasional, suatu perangkat lunak 

mungkin saja mengalami suatu kegagalan dalam menjalankan beberapa 

fungsinya error atau bugs. Jika hal ini terjadi, maka pada fase inilah pengembang 

memberikan dukungan perbaikan hingga aplikasi yang bersangkutan dapat 

berjalan semestinya. 


