
 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1    Tahap Penelitian 

Metodologi penelitian adalah cara yang digunakan dalam memperoleh 

berbagai data untuk diproses menjadi informasi yang lebih akurat sesuai 

permasalahan yang akan diteliti. Metodologi penelitian digunakan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan penelitian agar hasil yang dicapai tidak menyimpang 

dari tujuan yang telah dilakukan sebelumnya. Metodologi penelitian yang 

digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan melalui beberapa tahapan 

yang membentuk sebuah alur yang sistematis. 

Berikut ini adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian tugas akhir 

yang berjudul " aplikasi penentuan objek wisata berbasis Android menggunakan 

metode tahani. Untuk lebih jelasnya tentang metodologi penelitian ini dapat di 

lihat pada Gambar 3.1. Alur metodologi penelitian berikut. 
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Mulai 

Perumusan Masalah

Pengumpulan Data:

1. Studi Pustaka

2. Wawancara

Analisa Sistem :

- Analisa Subsistem Data 

- Analisa Subsistem Model (Fuzzy basis data 

Tahani)

- Analisa Subsistem Dialog 

Perancangan Perangkat Lunak :

- Perancangan Subsistem Data 

- Perancangan Subsistem Model 

-Perancangan Dialog (struktur menu dan 

perancangan antarmuka)

Kesimpulan dan saran

Selesai 

Implementasi 

Pengujian Sistem:

- Black Box 

- User Acceptence Test. 

 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 
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3.2 Perumusan Masalah 

 Pada tahap ini merupakan tahap dasar yaitu merumuskan 

permasalahan tentang topik penelitian dalam penentuan objek wisata 

berbasis android menggunakan metode tahani. 

3.3 Tahapan Pengumpulan data 

Pada tahap ini dilakukan dengan pengumpulan data-data yang ada di 

perusahaan tersebut. Semua tahap pada proses pengumpulan data-data tersebut 

diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi pustaka. 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan data pemilihan perumahan secara 

langsung dari pihak Developer untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan 

yang diinginkan. 

b. Studi Pustaka (Library Research)  

Studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui metode apa yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, serta 

mendapatkan dasar-dasar referensi yang kuat dalam menerapkan suatu metode 

yang akan digunakan dalam Tugas Akhir ini, yaitu dengan mempelajari buku-

buku, artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan permasalahan 

yang akan dibahas. 

3.4 Analisa Sistem 

Analisa sistem baru adalah analisa yang akan dilakukan dengan 

menerapkan metode Tahani. Adapun analisa sistem yang akan digunakan dalam 

membangun suatu aplikasi dalam menentukan Obyek Wisata dengan menerapkan 

metode Tahani meliputi: 

3.4.1 Analisa Subsistem Data 

Tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi variabel. Variabel merupakan 

objek penelitian atau sesuatu hal yang menjadi titik perhatian dalam suatu 

penelitian. Variabel adalah data yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem. Untuk 

itu menganalisa atau mengidentifikasi variabel merupakan syarat mutlak 
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penelitian. Semakin dalam pengidentifikasian variabel, maka data yang diperoleh 

akan semakin luas sehingga gambaran hasil penelitian menjadi semakin teliti. 

Adapun variabel yang dibutuhkan yaitu: 

a. Waktu Tempuh 

b. Jarak  

c. Biaya  

d. Fasilitas Umum 

3.4.2 Subsistem Model 

Pada tahapan ini digunakan model fuzzy basis data tahani dari proses 

penentuan berdasarkan urutan prioritas yang dilakuan dengan perhitungan 

menggunakan nilai-nilai yang telah ditentukan.  

a. Input kriteria : Sebegai hasil inputan dari kriteria pilihan konsumen, nantinya 

data kriteria akan dibedakan menjadi data fuzzy dan nonfuzzy. 

b. Fuzzy : Data Variabel fuzzy terdiri dari data biaya, jarak, dan waktu tempuh. 

c. Himpunan fuzzy : setelah data variabel fuzzy dan nonfuzzy dipisahkan maka 

akan dilakukan proses penentuan himpunan fuzzy. Didalam proses terjadi 

pengubahan nilai tegas (crisp) ke dalam nilai fuzzy. 

d. Derajat keanggotaan : Di dalam derajat keanggotaan ini akan menghasilkan 

suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik input data ke dalam nilai 

keanggotaannya yang memiliki internal antar 0 (nol) sampai 1 (satu). 

e. Firestrenght : Di dalam proses ini akan dihasilkan tingkat kesesuain dengan 

kriteria pilihan diatas angka 0 (nol) sampai dengan angka 1 (satu). 

f. Non-fuzzy : Data variabel nonfuzzy yaitu : Transportasi dan fasilitas umum 

g. Non-fuzzy query : Di dalam proses ini akan ditentukan ada atau tidaknya 

kriteria nonfuzzy yang dipilih, apabila tidak ada fasilitas nonfuzzy maka akan 

bernilai 0 (nol) dan apabila ada maka akan bernilai 1 (satu). 

h. Merger dan sortir : Data hasil firestrenght dan nonfuzzy query yang bernilai 1 

(satu) akan demerger dan disortir. Di dalam proses ini terjadi pencocokan antara 

data fuzzy dan nonfuzzy. 

i. Rekomendasi : Hasil rekomendasi berasal dari hasil firestrenght dan nonfuzzy 

query yang telah cocok dan sesuai dengan kriteria yang diinputkan. 
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3.4.3  Subsistem Manajemen Dialog 

Pada tahapan ini sistem diartikulasikan dan diimplementasikan sehingga 

pengguna atau pemakai dapat berkomunikasi dengan sistem yang dirancang 

dalam bentuk menu, form masukan, jendela peringatan dan grafik. 

3.5 Perancangan 

Setelah melakukan analisa, maka kemudian dilanjutkan dengan 

perancangan sistem berdasarkan analisa permasalahan yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

3.5.1 Perancangan Basis Data 

Setelah dilakukan beberapa tahapan dalam analisa sistem, maka dapat 

dilakukan perancangan aplikasi penentuan objek wisata dengan metode fuzy 

tahani. Perancangan yang akan dijelaskan meliputi perancangan dalam bentuk 

UML (Unifed Modeling Language) yang terdiri dari Use Case Diagram, Class 

Diagram, Sequence Diagram, dan Activity Diagram. 

3.5.2 Perancangan Struktur Menu 

Rancangan struktur menu diperlukan untuk memberikan gambaran 

terhadap menu-menu atau fitur pada sistem yang akan dibangun. 

3.5.3 Perancangan Antar Muka 

Untuk mempermudah komunikasi antara sistem dengan pengguna, maka 

perlu dirancang antar muka (interface). Dalam perancangan interface hal 

terpenting yang ditekankan adalah bagaimana menciptakan tampilan yang baik 

dan mudah dimengerti oleh pengguna. 

3.6 Implementasi dan Pengujian Sistem 

2.6.1 Implementasi 

Merupakan tahap penyusunan perangkat lunak sistem, apakah sistem 

dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. 

Untuk mengimplementasikan aplikasi ini maka dibutuhkan perangkat 

pendukung, perangkat tersebut berupa perangkat lunak. dan perangkat keras 



 

 

 

 

III-6 

a. Perangkat lunak dan sistem operasi yang akan digunakan dalam 

pembuatan dan penerapan aplikasi menggunakan Java Android dan database 

menggunakan MySQL. 

b. Perangkat keras yang akan digunakan dalam pembuatan sistem adalah: 

1. Processor : Intel Core i5-450M  

2. Memory : 6 GB 

3. Harddisk : 500 GB 

2.6.2  Pengujian Sistem  

Pengujian merupakan tahapan dimana aplikasi akan dijalankan, tahap ini 

diperlukan untuk mengetahui apakah sistem sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. 

Pengujian sistem dilakukan dengan cara menggunakan Black Box dan 

User Acceptence Test. Pada Black Box  pengujian ini berfokus pada perangkat 

lunak untuk mendapatkan serangkaian kondisi input yang seluruhnya 

menggunakan persyaratan fungsional dalam suatu program. 

 Pengujian black-box berusaha menemukan kesalahan dalam kategori 

sebagai berikut : 

1. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang 

2. Kesalahan interface 

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal 

4. Kesalahan kinerja 

5. Inisialisasi dan kesalahan terminasi 

Pengujian black box ini bertujuan untuk menunjukkan fungsi perangkat 

lunak tentang cara beroperasinya, apakah pemasukan data keluaran telah berjalan 

sebagaimana yang diharapkan atau tidak. Sedangkan Pengujian dengan 

menggunakan User Acceptence Test adalah dengan cara membuat angket berisi 

pertanyaan yang ditujukan kepada pengguna yang menggunakan sistem nantinya. 
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3.7  Kesimpulan dan Saran 

Tahapan ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 

yang telah dilakukan. Pada bagian saran berisi saran-saran yang penulis berikan 

untuk mengembangkan aplikasi agar ke depannya menjadi lebih baik. 

 


