
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Proses Alur Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah mulai dari proses 

pengumpulan data sampai didapatkannya hasil akhir dalam Penelitian Tugas 

Akhir ini. Adapun metodologi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut. 

Tahapan Kegiatan Hasil 

   

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 

3.2 Langkah-Langkah Metodologi Penelitian  

3.2.1 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam penelitian. Ada beberapa 

hal yang ditentukan dalam tahap perencanaan ini, yaitu menentukan masalah yang  
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akan dibahas, tujuan penelitian, dan ruang lingkup: 

1. Menentukan masalah  

Hal pertama yang dilakukan adalah menentukan permasalahan yang ada 

pada kepariwisataan Kabupaten Pelalawan, dan mengambil permasalahan 

tersebut menjadi topik penelitian.  
 

2. Menentukan Tujuan  
 

Kemudian menentukan tujuan diadakannya penelitian ini, yaitu untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada.  
 

3. Menentukan Ruang Lingkup  
 

Penentuan ruang lingkup dilakukan agar penelitian lebih terarah.  

3.2.2 Tahap Pengumpulan Data 

Tahap yang selanjutnya adalah tahap pengumpulan data. Data diperlukan 

untuk  mempermudah  peneliti  melakukan  penelitian.  Kegiatan  yang  dilakukan 

dalam tahap pengumpulan data ini adalah sebagai berikut: 

 
1. Observasi  

 
Observasi dengan melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Pelalawan 

untuk melihat secara langsung kepariwisataan Kabupaten Pelalawan dan 

mengunjungi Disparbudpora Kebupaten Pelalawan selaku pengelola 

kepariwisataan Kabupaten Pelalawan.  
 

2. Wawancara  
 

Mendatangi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan 

kepariwisataan Kabupaten Pelalawan dan melakukan tanya jawab seputar 

kepariwisataan di Kabupaten Pelalawan yang dalam hal ini dilakukan pada 

Disparbudpora Kabupaten Pelalawan Bidang Promosi.  

3. Studi Literatur  
 

Mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan internet, materi yang diperlukan 

dalam hal ini berkaitan dengan OOAD (object Oriented Analysis dan 

Desain), Model waterfall dan UML (Unified Modelling Language).  

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi: 

a.  Data Primer  

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, 
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meliputi:  

1.) Data dari pihak Disbudparpora berupa profil instansi, kondisi alam 

Kabupaten   Pelalawan, data kepariwisataan Kabupaten Pelalawan.  

2.) Data dari hasil wawancara.  

b. Data Sekunder  

Data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah dan internet sesuai 

dengan topik penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi.  

3.2.3   Tahap Analisa dan Perancangan 

Langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut:  

1. Analisa sistem lama 

Analisa sistem lama dapat dilakukan dengan menganalisa kegiatan 

promosi wisata yang dilakukan pada saat ini. Kegiatan ini diperlukan 

untuk mengetahui kegiatan promosi apa saja yang dilakukan oleh 

Disparbudpora Kabupaten Pelalawan selama ini dan akan dilakukan 

penelitian terhadap kekurangan dari sistem lama, sehingga akan dihasilkan 

data masalah yang terjadi pada sistem lama. Kemudian data-data tersebut 

dijadikan acuan dalam menentukan solusi pembuatan sistem baru yang 

lebih baik dari sistem lama. 

2. Analisa sistem baru 

Merupakan tahapan analisa sistem baru (usulan) yang akan dijadikan 

sebagai dasar perancangan. 

3. Perancangan database  

Perancangan database dilakukan dengan menentukan tabel-tabel basis 

data yang diperlukan serta relasi masing-masing tabel dalam basis data 

portal pariwisata yang akan dibuat.  

4. Perancangan portal pariwisata usulan 

Merupakan proses pembuatan rancangan input, rancangan output, dan 

rancangan laporan dari sistem baru yang di usulkan berdasarkan analisa 

sistem baru yang dilakukan pada tahapan sebelumnya. Perancangan dibuat 

menggunakan teknik permodelan UML untuk menggambarkan web portal 

secara keseluruhan dengan membuat use case diagram, sequence diagram, 
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activity diagram dan class diagram dengan tools yang digunakan adalah 

Astah.  
  
3.2.4 Tahap Implementasi dan Pengujian 

Berikutnya adalah tahap perancangan. Kegiatan yang dilakukan pada 

tahap perancangan ini adalah sebagai berikut: 
  

1. Pembuatan program.  

Adapun software yang dibutuhkan untuk membuat program web portal 

adalah aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP, 

JavaScript, HTML dan databasenya adalah MySQL Server serta Adobe 

Photoshop untuk desain tampilan web portal.  

2. Tahap Pengujian. 

Tahap implementasi nantinya akan membutuhkan Software yang akan 

digunakan. Selanjutnya melakukan pengujian terhadap sistem informasi 

yang telah dibuat menggunakan pengujian black box untuk menemukan 

kesesuaian pada kebutuhan fungsional sistem yang telah dibangun. 

Pengujian User acceptance testing merupakan pengujian yang dilakukan 

oleh end-user dimana user tersebut adalah penguna akhir dari aplikasi 

tersebut. 

3.2.5 Tahap Dokumentasi 

Pada tahap ini dilakukan dokumentasi secara keseluruhan. Proses 

dokumentasi secara keseluruhan itu dituangkan kedalam bentuk sebuah Laporan 

Tugas Akhir. 

 

 


