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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Proses Alur Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan cara yang dilakukan dalam melakukan 

penelitian secara sistematis, yang terdiri dari teknik pengumpulan data dan metode 

yang akan. Adapun beberapa tahapan penting yang dilakukan dalam penelitian 

digambarkan dalam bentuk diagram, seperti pada Gambar 3.1. 

Tahapan Kegiatan 

Tahap I 

Perencanaan 

 

Tahap II 

Analisa 

 

Tahap III 

Perancangan 

 

Tahap IV 

Implementasi 

 

Tahap V 

Testing 

 

 

Gambar 3.1. Metodologi Penelitian 

1. Penentuan Topik. 

2. Penentuan Objek Penelitian. 

3. Penentuan Masalah. 

4. Penentuan Judul. 

5. Penentuan Tujuan. 

6. Observasi. 

7. Wawancara. 

1. Analisa Sistem yang 

Sedang Berjalan. 

2. Analisa Sistem yang 

Diusulkan (e-Commerce). 

1. Perancangan Sistem. 

2. Perancangan 

Database. 

3. Mendesain Interface. 

Pengkodingan Sistem 

Verifikasi dan Validasi 

Sistem. 
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3.2 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang dilakukan. Pada tahap ini 

akan dibahas semua rencana kedepan terkait dengan e-Commerce Dekranasda 

Kabupaten Inhil yang akan dibangun, diantaranya: 

1. Menentukan Topik 

Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan topik permasalahan 

yang akan diangkat pada tugas akhir ini. Setelah melakukan observasi 

maka peneleliti menentukan topik pada tugas akhir ini yaitu membangun 

website e-Commerce pada Dekranasda Kabupaten Inhil. 

2. Menentukan Objek Penelitian 

Setelah menentukan topik penelitian, maka showroom Dekranasda 

Kabupaten Inhil menjadi pilihan objek penelitian untuk tugas akhir ini. 

3. Perumusan Masalah 

Merumuskan masalah apa yang dikaji dalam tugas akhir ini beserta ruang 

lingkup dan batasan masalah pada tugas akhir ini. Hasil yang diperoleh 

dari tahap ini adalah berupa rumusan masalah dari tugas akhir. 

4. Penentuan Judul 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada objek penelitian, 

maka peneliti menentukan judul penelitian sesuai dengan masalah yang 

diteliti. Judul yang akan dibahas yaitu rancang bangun e-Commerce pada 

Dekranasda Kabupaten Inhil. 

5. Penentuan Tujuan 

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelaskan tentang apa saja yang 

menjadi sasaran dari penilitian. 

6. Observasi 

Pengamatan atau Observasi menggunakan metode observasi partisipatif 

pasif, yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke perusahaan dan 

melihat proses transaksi, promosi serta pencatatan data produk yang terjadi 

di perusahaan secara langsung tetapi tidak ikut terlibat dalam proses 

tersebut, observasi ini dilakukan agar dapat memperoleh data secara real 
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dan kompleks, sehingga akan dapat menganalisa data untuk perancangan 

dan implementasi sistem yang akan dilakukan.  

7. Wawancara 

Wawancara, dalam melakukan wawancara ini menggunakan metode 

wawancara terstruktur yaitu melakukan wawancara (tanya jawab secara 

langsung) sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun 

sebelumnya. Wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait 

pada penelitian saat ini, sehingga akan didapatkan data masalah yang akan 

diselesaikan dengan sistem yang akan dibangun sesuai dengan kebutuhan 

user. Adapun pihak yang dijadikan narasumber pada penelitian ini yaitu 

Ibu Nensih selaku staff yang melayani dan terlibat langsung dalam proses 

transaksi yang terjadi di Dekranasda Kabupaten Inhil, kemudian 

wawancara juga di lakukan bersama Bapak Ahmad Hidayat, M.H selaku 

sekretaris Dekranasda Kabupaten Inhil yang menjadi pemangku 

kepentingan dalam pengambilan keputusan pada instansi tersebut, dan juga 

narasumber selanjutnya yaitu salah satu pengrajin Batik Inhil Sri Tanjung 

Ibu Munawarah, wawancara kepada pihak pengrajin juga dilakukan untuk 

dapat lebih mengetahui sejauh mana promosi dan penjualan produk yang 

dilakukan oleh pihak Dekranasda Kabupaten Inhil. 

3.3 Tahap Analisa 

Pada tahap ini ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan yaitu: 

1. Analisa sistem yang berjalan. 

Melakukan analisa terhadap sistem yang telah bekerja selama ini di 

instansi, khususnya pada Dekranasda Kabupaten Inhil. Seperti, sejauh 

mana cara yang dilakukan Dekranasda selama ini dalam melakukan proses 

promosi dan transaksi kepada konsumen mereka, yang selama ini masih 

dilakukan secara face to face  atau bertatap langsung dengan konsumen. 

Kemudian pencatatan data produk dan penjualan yang dilakukan selama 

ini masih mengandalkan aplikasi komputer seperti microsoft office dan 

microsoft excel. 



43 
 

2. Analisa sistem baru. 

Melakukan analisa terhadap sistem baru dan beberapa modul yang sesuai 

dengan kebutuhan instansi dalam menyesuaikan aktifitas pengguna sistem. 

Sistem yang baru mempunyai fitur transaksi yang dapat dilakukan secara 

online tanpa harus mendatangi instansi terlebih dahulu, pencarian dan 

pemesanan produk menggunakan sistem, serta media promosi yang 

dilakukan lebih efesien menggunakan website. Sistem usulan ini 

menggunakan metode Waterfall sebagai metodologi pengembangan dan 

dirancang dengan metode Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 

dengan tools UML. Dalam melakukan analisa sistem baru maka 

ditemukanlah suatu solusi untuk mengatasi masalah yang terdapat pada 

sistem yang sedang berjalan, yaitu membangun sebuah aplikasi e-

Commerce Dekranasda Kabupaten Inhil untuk membantu pihak instansi 

dalam melakukan proses transaksi penjualan dan melakukan promosi pada 

produk. 

3. Perancangan sistem atau mendesain interface. 

Perancangan sistem menggunakan desain model use case diagram, class 

diagram, sequence diagram, activity diagram, design database, struktur 

menu, dan design input, serta design interface. 

3.4 Tahap Implementasi 

Tahap implementasi yaitu proses pengkodingan yang akan menghasilkan 

sebuah sistem sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh user 

sistem. Beberapa perangkat lunak pendukung untuk mengimplementasikan sistem 

ini seperti XAMPP yang digunakan sebagai server database dan sublime text 

sebagai tools pengkodingan. 

3.5 Tahap Pengujian 

Tahap pengujian dilakukan dengan menggunakan metode blackbox testing 

(interface dan form validation) dengan tujuan untuk menjamin sistem yang dibuat 

sesuai dengan hasil yang diharapkan. 
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Dalam melakukan pengujian blackbox yang dilakukan pada penelitian saat 

ini, dapat dilihat pada Tabel 2.8, yang dimana pada tabel tersebut menjelaskan 

bagaimana pengerjaan atau layout tabel yang digunakan untuk melakukan 

pengujian sistem. 

Metode UAT digunakan untuk dapat menjamin sistem yang dibuat sesuai 

dengan hasil analisis dan perancangan serta menghasilkan satu kesimpulan apakah 

sistem tersebut sesuai dengan yang diharapkan. 

3.6 Dokumentasi 

Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan pada tugas akhir ini. 

Mulai dari proses pendahuluan, perencanaan, pengumpulan data, analisis dan 

perancangan sistem, serta implementasi dan pengujian sistem. Hasil dari 

dokumentasi ini adalah laporan Tugas Akhir. 


