
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian adalah cara yang digunakan dalam memperoleh 

berbagai data untuk diproses menjadi informasi yang lebih akurat sesuai 

permasalahan yang akan diteliti. Metodologi waterfall adalah model 

pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan. Model 

pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan system yaitu 

tahap perencanaan sampai tahap akhir pengembangan system yaitu tahap 

pemeliharaan. Berikut adalah metodologi penelitian yang digunakan seperti 
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3.1    Tahap Analisis 

Tahap Analisa dilakuakan untuk mengetahui kebutuhan yang digunakan 

dalam mengembangkan aplikasi. Berikut adalah tahapan analisis yang dilakukan 

yakni: 

1. Menganalisa Sistem Lama 

Analisa sistem lama digunakan untuk melakukan analisa terhadap sistem 

yang telah diterapkan dalam mengelola objek wisata Istana Siak. Dengan 

menggunakna analisa sistem lama dapat mengetahui titik kelemahan dari 

sistem yang diterapkan. 

2. Menganalisa Sistem Usulan 

Tahap analisa dan perancangan yang kedua yaitu menganalisa sistem usulan 

dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh wisatwan dan Dinas Pariwisata  

kemudian menggambarkannya ke dalam bagan atau skema. 

3. Menganalisa Kebutuhan 

Pada tahap ini penulis melakukan analisa perangkat apa saja yang 

dibutuhkan untuk membangun aplikasi mobile tour system objek wisata 

Istana Siak. Pada tahap ini terdapat analisa perangkat lunak yang digunakan, 

perangkat keras yang digunakan dan spesifikasi pengguna. 

3.2    Tahap Design Sistem 

Tahap Analisa dilakuakan untuk mengetahui kebutuhan yang digunakan 

dalam mengembangkan aplikasi. Berikut adalah tahapan design yang dilakukan 

yakni: 

1. Merancang Arsitektur Sistem 

Pada tahap ini pembuatan arsitektur digunakan untuk menyatakan 

bagaimana mendefenisikan komponen-komponen yang lebih spesifik dan 

teratur dalam memahami cara kerja aplikasi mobile tour system objek wisata 

Istana Siak. 

2. Merancang Permodelan UML 

Tahap analisa dan perancangan yang kedua yaitu untuk memudahkan dalam 

merancang sistem unifield modelling languange (UML) maka digunakan 
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use case digram, class diagram, sequence diagram, dan activity diagram 

untuk menetukan aktor serta alur dari sistem yang akan dirancang. 

3.  Merancang Struktur Menu 

Tahap ini adalah tahapan dalam mendesain struktur menu yang akan 

digunakan pada aplikasi yang akan dibangun. 

4.  Merancang Interface 

Pada tahap ini dilakukan perancangan bentuk interface program yang 

dibuat, perancangan interface ini meliputi perancangan tampilan (form) 

yang diinginkan serta menu-menu yang terdapat dalam program nantinya. 

5.  Merancang Database 

Tahap analisa dan perancangan yang berikutnya yaitu merancang database 

dengan merancang tabel-tabel yang dibutuhkan pada database. 

3.3    Tahap Implementasi 

Tahap implementasi merupakan tahap yang dilakukan setelah membuat 

rancangan sistem. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Pembuatan Program Aplikasi Android 

Dalam tahap ini program dibuat menggunakan aplikasi Android Studio 

sebagai dasar implementasi dari hasil rancangan yang telah dilakukan dan 

pada tahap ini dilakulan juga bulid apk aplikasi yang sudah jadi. 

2.  Pembuatan Program Admin 

Tahap ini juga dilakukan untuk implementasi program administrator 

kedalam bahasa program PHP dengan menggunakan dasar interface 

boostrap. 

3.  Pembuatan Database 

Tahap ini adalah proses pembuatan database ke dalam program SQL untuk 

melakukan manajemen admin dan aplikasi. 

4.  Hosting 

Pada tahap ini dilakukan adalah melakukan hosting ke server agar user 

dapat menggunakan aplikasi yang telah dibuat. 
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3.4    Tahap Pengujian 

Tahap pengujian sistem yang kedua yaitu dengan melakukan pengujian 

blackbox dan user acceptance sebelum sistem diimplementasikan. Hasil dari uji 

testing ini berupa penilaian apakah sistem sudah baik dalam pengoperasiannya, 

dan ditujukan kepada pengguna akhir sistem. 

1.  Pengujian Blackbox 

Blackbox testing berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. 

Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan 

pengetesan pada spesifikasi fungsional program. 

2.  Pengujian User Acceptance Testing 

User acceptance testing merupakan pengujian yang dilakukan oleh end-user 

dimana user tersebut adalah penguna akhir dari aplikasi tersebut. 

3.5    Tahap Pemeliharaan 

Pada tahap ini tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak 

mengalami perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi 

karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau 

perangkat lunak harus beradaptasi denga lingkungan baru. Tahap pendukung atau 

pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis 

spesifikasi untuk perubahan peerangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk 

membuat perangkat lunak baru. 




