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I. METODOLOGI  PENGEMBANGAN SISTEM / PERANGKAT LUNAK 

 

Langkah-langkah pengembangan secara umum adalah : 

 

1. KONSEPTUALISASI 

Selama konseptualisasi  kita seharusnya menanyakan pertanyaan-pertanyaan level 

sangat tinggi untuk memperbaiki dan mengolaborasi konsep awal. Pertanyaan 

ditujukan ke pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sistem.  

a. Untuk siapa aplikasi dibuat ? 

b. Apa masalah yang akan diselesaikan? 

c. Dimana aplikasi akan digunakan? 

d. Kapan aplikasi diperlukan? 

e. Apa yang dibutuhkan? 

f. Kenapa dibutuhkan ? 

g. Bagaimana sistem akan bekerja ? 

 

2. ANALISIS 

Sebutan lengkap analisis adalah analisis kebutuhan perangkat lunak (software 

requirement analysis). Analisis sistem biasanya dimulai dengan dokumen (dari 

client, mungkin juga dari divisi pemasaran) dan serangkaian diskusi. Diskusi 

dilaksanakan bersama client, para ahli domain masalah, pengembang dan 

mungkin pihak-pihak lain yang berkepentingan (auditor, pegawai kontrakan, dsb) 

yang memahami dan sepakat dengan sekumpulan kebutuhan yang diusulkan. 

Dialog-dialog berikutnya dengan pemesan dan pengetahuan dunia eksternal 

adalah masukan-masukan tambahan yang digunakan untuk analisis. 

 

Analisis akan melibatkan banyak interaksi dengan orang-orang yang dipengaruhi 

sistem yang akan dibangun. Analis harus memanfaatkan semua sarana untuk 

memperoleh informasi mengenai system yang ingin dibangun. Sarana-sarana 

yang dimaksudkan antara lain : 

a. Pemeriksaan terhadap dokumentasi system yang telah ada. 

b. Wawancara 

c. Kuesioner 

d. Observasi 

e. Review terhadap pustaka. 

 

 

 

 



 

Beberapa metode analisis berorientasi objek adalah : 

a. Metode Booch 

b. Metode Rumbaugh (OMT – Object Modeling Technique) 

c. Metode Jacobson (OOSE – Object Oriented Software Engineering) 

d. Metode Coad dan Yourdon 

e. Metode Wirfs-Brock 

f. Metode Rational Unified Process 

 

 

2.1 Tahap-tahap Pemodelan Analisis 

Berkut adalah tahap-tahap analisis berorientasi objek yang merupakan 

adaptasi metode Coad – Yourdon sebagai berikut : 

 

a. Pemodelan use case 

i. Identifikasi aktor 

ii. Identifikasi use case 

iii. Pembuatan diagram use case 

iv. Pembuatan diagram sekuen atau diagram kolaborasi untuk 

memperjelas masing-masing use case 

v. Pembuatan diagram aktivitas untuk memperjelas use case 

b. Pemodelan struktur 

c. Pemodelan perilaku kelas objek  

 

 

 

3. PERANCANGAN 

Beberapa metode perancangan berorientasi objek adalah : 

a. Metode Booch 

b. Metode Rumbaugh (OMT – Object Modeling Technique) 

c. Metode Jacobson (OOSE – Object Oriented Software Engineering) 

d. Metode Coad dan Yourdon 

e. Metode Wirfs-Brock 

f. Metode Rational Unified Process 

 

 

3.1 Tahap-tahap Perancangan yang diadaptasi dari metode Coad – Yourdon 

: 

Hasil dari analisis berorientasi objek merupakan masukan bagi perancangan 

berorientasi objek. 

a. Perancangan sistem 

b. Perancangan objek 

c. Perancangan antarmuka manusia 

d. Perancangan manajemen data 

e. Perancangan manajemen task 

 



 

Dokumentasi yang digunakan pada perancangan sistem adalah : 

a. Digram komponen 

b. Diagram deployment 

c. Diagram kelas 

 

 

f. PEMROGRAMAN 

      Pengkodean 

 

 

 

g. PENGUJIAN 

Secara ringkas, pengujian dilakukan dalam tahap-tahap sebagai berikut : 

a. Perencanaan Pengujian 

b. Perancangan pengujian 

c. Eksekusi pengujian 

d. Analisis hasil pengujian 

 

h. PEMELIHARAAN 

a. Pemeliharaan koreksi 

b. Pemeliharaan adaptif 

c. Pemeliharaan penyempurnaan 

 

 


