
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Proses Alur Penelitian

Tabel 3.1 Alur Metodologi Penelitian
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-Teori mengenai web GIS

-Teori mengenai
perancangan
menggunakan UML
(Unified Modelling
Language)

-Studi Literatur

-Melakukan studi literatur
mengenai aplikasi
traveller information
system, Kota Pekanbaru,
dan UML

Pemahaman teori dan
konsep aplikasi web GIS
Traveller Informaation
System kota Pekanbaru,
data pendahuluan   dan

proposal penelitian

-Daftar pertanyaan
wawancara

-Perencanaan observasi

-Identifikasi Kebutuhan
Pengguna dan Sistem

-Melakukan wawancara dan
Observasi

Data Sekunder dan
Data Primer, serta
user  requirement

- Data Sekunder dan
Data Primer

- User requirement

-Analisa Kebutuhan dan
Perancangan Sistem

Dokumen Spesification
Requirement System

dan perancangan sistem

- Dokumen SRS
(Spesification Requirment
System)

- Perancangan Sistem
(UML)

-Pembangunan Sistem

-Mengimplementasikan
perancangan kedalam kode
program

Traveller
Information System
berbasis Web GIS

Traveller Information
System berbasis Web
GIS

Melakukan uji coba sistem Traveller Information
System berbasis Web

GIS yg telah diuji  dan
dokumen test case

Seluruh proses yg telah
dilakukan dari awal

hingga akhir

-Membuat laporan dan
mendokumentasikan proses

Laporan Tugas Akhir
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3.1.1 Tahap Studi Literatur

Sebelum melakukan penelitian tugas akhir, peneliti melakukan studi

literatur terlebih dahulu. Studi literatur dilakukan mulai dari mempelajari teori

mengenai web berbasis Geographic Information System, mengenai metode

pengembangan perangkat lunak, metode extreme programming, serta teori

mengenai perancangan dengan mengunakan UML (Unified Modelling Language).

Studi literatur dilakukan di berbagai sumber yang dapat dipercaya, mulai dari

buku, jurnal, artikel, majalah, artikel dan berita diinternet.

Selain mengenai teori pengembangan aplikasi, studi literatur dilakukan

untuk mempelajari mengenai apa-apa yang berkaitan dengan aplikasi yang akan

dibangun, tentang kondisi pariwisata Kota Pekanbaru, jumlah pengunjung Kota

Pekanbaru, tujuan orang berkunjung ke Kota Pekanbaru, hingga visi dan misi

pemerintah Kota Pekanbaru kedepannya terkait pengembangan pariwisata. Pada

tahapan studi literatur ini peneliti mendapatkan pemahaman mengenai teori dan

konsep yang berkaitan dengan pembangunan aplikasi traveller information system

yang akan peneliti bangun. Disini peneliti juga mendapatkan data-data yang

dijadikan landasan untuk pembangunan traveller information system, serta

hasilnya berupa proposal penelitian.

3.1.2 Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data peneliti mengumpulkan data untuk

membangun sebuah aplikasi traveller information system berbasis GIS. Setelah

melakukan studi literatur, pada tahap pengumpulan data ini peneliti merancang

pengumpulan data terkait kebutuhan dan keinginan user terhadap aplikasi

traveller information system. Untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan user

tersebut, peneliti menyiapkan pertanyaan wawancara untuk diajukan kepada user.

Daftar pertanyaan wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai apa

kebutuhan dan keinginan user.

Dalam tahapan pengumpulan data dilakukan untuk mengidentifikasi

kebutuhan pengguna, tidak hanya dilakukan dengan cara wawancara, namun juga

peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi-lokasi yang ada di kota

Pekanbaru, dan kantor Dinas Pariwisata kota Pekanbaru. User yang dimaksud



27

didalam proses identifikasi kebutuhan ini adalah Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru

dan pengunjung atau wisatawan Kota Pekanbaru. Maka hasil dari tahapan

perencanaan ini adalah terkumpulnya data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung tanpa perantara,

berupa hasil wawancara dengan Ibu Tengku Agustiwati, Kepala Bidang Promosi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Data primer lainnya berupa

hasil observasi atau pengamatan langsung tentang lokasi-lokasi yang menjadi data

masukan pada aplikasi Traveller Information System.

Sedangkan data sekunder, merupakan data yang didapat peneliti secara

tidak langsung melalui perantara, data disini berupa dokumen-dokumen data

tempat wisata yang ada di Kota Pekanbaru, instansi pemerintah beserta alamatnya,

hotel ataupun tempat penginapan, halte bus trans metro Pekanbaru, ATM, tempat-

tempat ibadah, bank, rumah sakit, kantor polisi, dan bandara yang ada di Kota

Pekanbaru, serta foto-foto lokasi objek dan keterangan-keterangan singkat

mengenai lokasi yang bersumber dari internet. Data sekunder terkait dokumen-

dokumen yang dibutuhkan sebagai masukan sistem juga peneliti dapatkan dari

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dan dari sumber di internet.

Pada tahap perencanaan ini peneliti mendapatkan data yang digunakan untuk

penelitian serta kebutuhan pengguna (user requirement) yang sama-sama

digunakan untuk peneliti melakukan perancangan sistem.

3.1.3 Tahap Analisa

Setelah melakukan tahap pengumpulan data, maka langkah selanjutnya

masuk ke tahap analisa. Pada tahap analisa, yang menjadi bahan masukan adalah

hasil dari tahapan pengumpulan data, yakni berupa kebutuhan pengguna, data

primer dan data sekunder.

Analisa terhadap kebutuhan dan perancangan sistem dilakukan

berdasarkan kebutuhan pengguna, data primer dan data sekunder yang telah

peneliti dapatkan. Dimana setelah data terkumpul maka didapatkan SRS

(Spesification Requirment System) meliputi kebutuhan fungsional dan non-

fungsional sistem, kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, serta

perancangan sistem menggunakan UML (Unified Modelling Language) yg
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menghasilkan use case diagram, class diagram, activity diagram, database

design, menu structure design, deployment diagram, interface design, dan

perancangan arsitektur sistem.

3.1.4 Tahap Perancangan

Setelah analisa awal dilakukan, maka dilakukan tahapan perancangan

atau pemrograman. Mengikuti alur metodologi Prototype dalam tahap

pengembangan sistem. Dimulai pada tahap identifikasi masalah, coding sistem,

testing sistem dan tindakan keputusan. Pada tahap perancangan ini yang menjadi

data masukannya adalah hasil dari tahapan analisa, yaitu dokumen SRS

(Spesification Requirment System) meliputi kebutuhan fungsional dan non-

fungsional sistem, kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, serta

perancangan sistem menggunakan UML (Unified Modelling Language) yg

menghasilkan use case diagram, class diagram, activity diagram, database

design, menu structure design, deployment diagram, dan interface design.

Dari dokumen-dokumen perancangan yang sudah jadi, maka dilanjutkan

mengimplementasikan hasil perancangan kedalam kode program. Dalam hal ini

aplikasi traveller information system berbasis GIS dibangun menggunakan bahasa

pemrograman Php, sedangkan untuk sumber data spasial diambil dari peta Google

Map API versi 3 yang bisa diakses secara online. Google Map dibuat dengan

menggunakan kombinasi dari gambar peta, database, serta obyek-obyek interaktif

yang dibuat dengan bahasa pemrograman HTML, JavaScript dan AJAX

(Asynchronous JavaScript and XMLHTTP), serta beberapa bahasa pemrograman

lainnya. Kemudian untuk pemrograman rute perjalanan memanfaatkan layanan

Google Map Direction.

3.1.5 Tahap Implementasi dan Testing

Tahap pengujian merupakan tahap ke empat dari proses pengembangan

perangkat lunak dengan metode prototype. Aplikasi traveller information system

berbasis web GIS yang sudah selesai di program atau coding siap untuk dilakukan

pengujian. Tahapan pengujian dilakukan untuk menguji apakah aplikasi yang baru

dibangun sudah sesuai kebutuhan user dan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pengujian pada dasarnya berfokus pada fitur-fitur dan fungsionalitas-
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fungsionalitas sistem atau perangkat lunak secara keseluruhan yang dapat terlihat

dan ditinjau kembali oleh user. Hasil dari tahapan pengujian ini adalah aplikasi

yang sudah lulus uji dan dokumen test case.

3.1.6 Penyusunan Laporan

Pada tahap ini peneliti menyusun semua pendokumentasian seluruh

kegiatan yang telah dilakukan ke dalam sebuah laporan. Laporan ini disusun

mendokumentasikan semua proses yang telah dilalui mulai dari studi literatur,

perencanaan, perancangan hingga ke pengujian aplikasi web Traveller

Information System. Sehingga akan menghasilkan laporan tugas akhir dan

dokumentasi dari perancangan, pembangunan aplikasi dan pengujian.

3.2 Uraian Penelitian

Penelitian dilakukan pada kota Pekanbaru, khusunya sektor pariwisata.

Namun dalam hal ini peneliti melakukan pengambilan data pada Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Data yang digunakan dalam

penelitian ini juga didukung dengan data studi literatur dan observasi langsung di

Kota Pekanbaru.


