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Gambar 3.1 merupakan metodologi penelitian yang merupakan langkah-
langkah dalam penyusunan tugas akhir ini. Metodologi penelitian merupakan 
suatu kerangka dan asumsi yang dilakukan dalam sebuah penelitian. 

3.2. Langkah-langkah Metodologi Penelitian 
3.2.1. Tahap Perencanaan 

Untuk mengembangkan sebuah sistem, terlebih dahulu dimulai dengan 

adanya suatu kebijakan dan perencanaan untuk pengembangan sistem itu sendiri. 

Jika tidak memiliki perencanaan yang baik, pengembangan sistem tidak akan 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal-hal yang dilakukan pada  

perencanaan pembangunan sistem adalah: 

1) Identifikasi Masalah 

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah melakukan wawancara kepada 

bidang promosi dan pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Lingga, kemudian mencatat apa saja permasalahan yang terjadi 

pada proses dan usaha promosi yang telah dilakukan selama ini. 

2) Menentukan tujuan penelitian 

Penentuan tujuan penelitian berfungsi untuk memperjelas tentang apa saja 

yang menjadi sasaran dari penelitian ini. 

3) Menentukan batasan masalah 

Penentuan batasan masalah dalam penelitian berfungsi agar pembahasan 

tidak terlalu meluas dan fokus terhadap permasalahan yang telah 

ditentukan. 

3.2.2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan 

topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Observasi  

Melakukan pengamatan langsung ke lapangan agar mempermudah dalam 

menganalisis data untuk perancangan sistem. Observasi dilakukan pada 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga, Jalan Raja 
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Muhammad Yusuf Daik Lingga. Data-data hasil observasi dapat dilihat 

pada halaman Lampiran B. 

2) Wawancara 

Peneliti bertatap muka langsung dengan sumber informasi untuk 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Wawancara 

dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dengan 

narasumber Rosanna S.Ip, selaku Kepala Seksi Bidang Promosi dan 

Pelayanan Informasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lingga. Hasil wawancara dapat dilihat pada halaman Lampiran A. 

3) Studi Literatur 

Merupakan instrumen pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan jurnal, buku, skripsi dan referensi lainnya yang dapat 

mendukung topik penelitian. 

3.2.3. Tahap Analisa dan Perancangan 

Pada tahap ini terdapat beberapa kegiatan dan langkah-langkah yang harus 

dilakukan yaitu: 

1) Analisa sistem lama 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pihak yang membidangi 

pengelolaan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Lingga. Dalam 

pengelolaannya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki tugas 

diantaranya promosi kebudayaan dan pariwisata yang ada di Kabupaten 

Lingga. Aktivitas yang terkait dengan promosi kebudayaan dan pariwisata 

tersebut adalah promosi dan penyediaan informasi. Kegiatan promosi 

dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan mengadakan 

event yang mengandung unsur budaya melayu. Dimana pada event 

tersebut mengundang kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan 

Riau, dan pada event besarnya mengundang peserta dari negara-negara 

tetangga, salah satu event yaitu Lingga Fishing Festival yang sudah 

menjadi agenda tahunan di Kabupaten Lingga. Kegiatan promosi juga 

dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan pameran atau expo 
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kebudayaan dan pariwisata, baik yang ada di Kabupaten Lingga, Provinsi 

Kepulauan Riau dan juga pameran yang berskala nasional. Promosi wisata 

Kabupaten Lingga juga dilakukan dengan cara memasang baliho, baliho 

biasanya dipasang ketika akan melaksanakan event. Promosi kebudayaan 

dan pariwisata Kabupaten Lingga juga dilakukan dengan penyebaran 

buku, brosur, leaflet, pamflet dan booklet. 
2) Analisa sistem usulan 

Gambaran rancangan sistem yang akan dibangun nantinya adalah sistem 

informasi berbasis website untuk bagian administrator dan aplikasi 

navigasi berbasis mobile untuk digunakan oleh wisatawan. Perancangan 

sistem menggunakan bantuan tools Astah Community yang dibuat dalam 

bentuk use case diagram, activity diagram, sequence diagram dan class 

diagram. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP v5.5.19 dengan 

framework Bootstrap v2.0.4 dan untuk pengkodingan menggunakan 

bantuan tools Sublime Text 3. Untuk pembuatan aplikasi webview 

menggunakan aplikasi web open source MIT App Inventor 2. Sistem 

informasi bagain administrator berfungsi untuk mengelola data dan 

informasi pariwisata yang akan di tampilkan pada aplikasi navigasi 

berbasis mobile. Aplikasi navigasi berbasis mobile akan menampilkan 

informasi mengenai pariwisata di Kabupaten Lingga yang dapat membantu 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam melakukan 

usaha promosi. Aplikasi navigiasi tersebut juga dapat membantu 

wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Lingga dalam hal 

pencarian informasi, pencarian lokasi dan menjadi petunjuk arah bagi 

wisatawan dalam perjalanan menuju ke tempat lokasi yang menjadi tujuan 

wisata. 
3) Perancangan database 

Perancangan database dibuat untuk memenuhi akan informasi dari 

pengguna dan sistem, selain itu perancangan sistem juga bertujuan untuk 

pengelompokan data. Tools yang digunakan adalah MySQL v5.6.21. 
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4) Perancangan struktur menu 

Perancangan struktur menu ini dilakukan untuk memudahkan pengguna 

dalam menggunakan sistem. Mendesain struktur menu yang akan 

digunakan di dalam Sistem yang akan di bangun 

5) Perancangan interface 

Dalam perancangan interface ini, peneliti membuat sesuai dengan fungsi 

sistem dan aplikasi. Tools yang digunakan yaitu  Evolus Pencil v2.0.5. 

3.2.4. Implementasi dan Pengujian 

Tahap implementasi pada sistem ini merupakan proses pengkodingan yang 

akan menghasilkan sebuah sistem sehingga dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya oleh pengguna sistem. Dalam pembuatan sistem tahap yang dilaukan 

pertama yaitu melakukan pembuatan kode program dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP v5.5.19 dengan framework Bootstrap v2.0.4 dan untuk 

pengkodingan menggunakan bantuan tools Sublime Text 3. Untuk pembuatan 

aplikasi webview menggunakan aplikasi web open source MIT App Inventor 2. 

Pengujian sistem dilakukan setelah sistem selesai dalam tahap coding. Tahapan 

pengujian sistem ini di lakukan menggunakan metode Black Box Testing dan User 

Acceptance Test (UAT) dengan tujuan untuk menjamin sistem yang dibuat sesuai 

dengan hasil analisis dan perancangan serta menghasilkan satu kesimpulan apakah 

sistem tersebut sesuai dengan yang di harapkan. 

3.2.5. Dokumentasi 

Setelah semua tahapan pembangunan sistem dilakukan, maka langkah 

selanjutnya yang peneliti lakukan adalah tahap dokumentasi dan menyusun 

laporan. Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan semua proses yang telah 

dilalui mulai dari studi literatur, perencanaan, perancangan design, coding, hingga 

ke pengujian aplikasi navigasi berbasis mobile. Sehingga akan menghasilkan 

laporan tugas akhir atau skripsi dan dokumentasi dari perancangan, pembangunan 

aplikasi dan pengujian. 
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