
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Bagan Alur Penelitian

Proses metodologi penelitian ini adalah merupakan langkah-langkah

dalam penyusunan Tugas Akhir mulai dari proses pengumpulan data hingga

pembuatan dokumentasi Tugas Akhir. Berikut adalah tabel metodologi :

Gambar 3.1. Metodologi penelitian.
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2.2. Tahap Penelitian

2.2.1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam penelitian. Ada beberapa

hal yang ditentukan dalam tahap perencanaan ini, yaitu menentukan masalah yang

akan dibahas, tujuan penelitian, dan ruang lingkup:

1. Menentukan masalah

Hal pertama yang dilakukan penulis adalah menentukan permasalahan

yang ada pada kepariwisataan Kabupaten Solok, dan mengambil

permasalahan tersebut menjadi topik penelitian.

2. Menentukan Tujuan

Kemudian penulis menentukan tujuan diadakannya penelitian ini, yaitu

untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

3. Menentukan Ruang Lingkup

Penentuan ruang lingkup dilakukan agar penelitian lebih terarah.

2.2.2. 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

Penulis  melakukan observasi dengan melakukan kunjungan langsung ke

Kabupaten Solok untuk melihat secara langsung kepariwisataan

Kabupaten Solok dan mengunjungi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kebupaten Solok selaku pengelola kepariwisataan Kabupaten Solok.

2. Wawancara

Penulis mendatangi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam

pengelolaan kepariwisataan Kabupaten Solok dan melakukan Tanya jawab

seputar kepariwisataan di Kabupaten Solok yang dalam hal ini adalah pada

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Solok Bidang Promosi.
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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:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian,

meliputi :

a. Data dari pihak DisBudPar berupa profil instansi, kondisi alam

Kabupaten Solok, data kepariwisataan Kabupaten Solok.

b. Data dari hasil wawancara

2. Data Sekunder

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

dengan topik penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi.

2.2.3. Tahap Analisis

Langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis kegiatan promosi wisata

Analisis kegiatan promosi wisata diperlukan untuk mengetahui kegiatan

promosi apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Solok selama ini sehingga dapat diketahui dampak proses

promosi Kabupaten Solok jika web portal .

2. Analisis situs web yang ada saat ini

Analisis situs yang memuat informasi kepariwisataan Kebupaten Solok

dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan situs yang telah

ada agar dapat dilengkapi kekurangannya pada web portal yang akan

dibuat.
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3. Analisis permasalahan

Analisis permasalahan adalah tahap yang diperlukan untuk mengetahui

permasalahan apa yang terjadi pada pariwisata Kabupaten Solok selama

ini, dan menentukan solusi yang dibutuhkan.

4. Web portal usulan

Dalam tahapan ini dibuat penjabaran gambaran umum web portal yang

akan dibangun untuk mengatasi permasalahan kepariwisataan Kabupaten

Solok.

Untuk mempermudah proses analisis dibutuhkan dua jenis kebutuhan.

Kebutuhan fungsional dan kebutuhan nonfungsional.

a) Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses

apa saja yang nantinya dilakukan oleh web portal, seperti

menampilkan informasi daerah wisata, informasi tansportasi,

informasi biaya, cerita pengalaman wisata dan lain-lain.

b) Kebutuhan nonfungsional adalah kebutuhan yang  menitikberatkan

pada property prilaku yang dimiliki oleh web portal, seperti security

dan performance web portal.

2.2.4. Tahap Perancangan dan Pemrograman

Berikutnya adalah tahap perancangan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap

perancangan ini adalah sebagai berikut:

1. Perancangan web portal

Perancangan dibuat menggunakan teknik permodelan UML untuk

menggambarkan web portal secara keseluruhan dengan membuat use-case

diagram, sequence diagram, activity diagram dan class diagram dengan

tools yang digunakan adalah Rational Rose.

2. Perancangan database

Perancangan database dilakukan dengan menentukan tabel-tabel basis data

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

portal yang akan dibuat.
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3. Perancangan arsitektur

Pada tahap ini penulis membuat bentuk rancangan proses pada web portal

yang akan dibangun. seperti struktur jaringan, alur perolehan informasi,

pengguna dan hak akses untuk setiap pengguna yang disesuaikan dengan

kebutuhan web portal yang akan dibangun.

4. Perancangan struktur menu

Perancangan struktur menu merupakan tahap pemetaan letak menu-menu

yang terdapat pada web portal.

5. Perancangan antarmuka Web Portal

Rancangan antarmuka web portal dibuat dengan menentukan tata letak

halaman web portal sedemikian rupa agar web portal ini mudah diakses

dan banyak dikunjungi pengguna, desain interface dibuat menggunakan

aplikasi Adobe Photoshop sebagai tools desain grafis untuk desain

tampilan.

6. 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.

2.2.5 Tahap Implementasi

Setelah pembuatan program dilakukan implementasi. implemetasi web

portal dilakukan dengan melakukan penggunaan web portal langsung oleh calon

pengguna web portal. Kemudian mengunduh web portal yang telah dibuat ke

internet melalui web hosting sehingga web portal pariwisata Kabupaten Solok

siap digunakan.

2.2.6 Tahap Pengujian

Untuk mengetahui adanya kesalahan dalam pembuatan web portal, akan

dilakukan pengujian dengan membuat form identifikasi pengujian terhadap

pengujian modul aplikasi, Pengujian dilaksanakan terhadap aplikasi dan coding
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program. Untuk pengujian aplikasi akan dilaksanakan dengan menguji cobakan

web portal kepada pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Solok, Pengunjung

wisata Kabupaten Solok, serta budayawan dan melakukan User Acceptance Test.

Sedangkan dari segi coding, pengujian dilakukan oleh programmer untuk

melakukan cek terhadap error program dari segi coding.


