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BAB III 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai dari perumusan 

masalah masalah sampai kesimpulann yaitu membentuk sebuah alur yang 

sistematis. Metode penelitian digunakan sebagai pedoman penelitian dalam 

pelaksanaan penelitian agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya.    

3.1  Sumber Data Primer 

Sumber data primer (utama) dalam pengerjaan skripsi ini didapatkan dari 

studi pustaka, untuk lebih detailnya dapat dijelaskan dibawah ini : 

 Studi Pustaka 

Pengumpulkan data, informasi serta pengetahuan yang didapatkan dari 

buku-buku tentang teori bersangkutan dalam pembuatan aplikasi yang 

dibuat, majalah, peraturan perundangan dan lain-lain. 

3.2 Prosedur Penelitian  

a) Pengumpulan data dari berberapa studi kasus yang berbeda tentang 

penggunaan GPS. 

b) Analisa kebutuhan sistem, yang bertujuan mengidentifikasikan apa saja 

yang masih kurang dari sistem tersebut kemudian dilakukan langkah-

langkah perbaikan.  
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h) Data kemudian diolah dan diinput didalam program RAD Studio 10 Seattle. 

i) Database Server menggunakan MySQL, untuk web server menggunakan 

PHP. 

j) Setelah pembuatan database kemudian membuat beberapa kelompok tabel 

berdasarkan data yang terkumpul, sehingga berakhir pada rincihan 

Input/Output. 

k) Setelah rincihan Input/Output, maka dilakukan pembuatan program dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Delphi dan dengan sistem operasi 

Microsoft Windows 7 Ultimate. 

3.3 Metode Pengembangan Sistem  

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah model SDLC (System 

Development Life Cycle) tipe prototype dengan tahapan pengembangan perangkat 

lunak yang terdiri dari : 

a) Identifikasi Kebutuhan Pemakai  

Pengembang dan pemakai bertemu, pemakai menjelaksan kebutuhan sistem. 

b) Membuat Protoype 

Pengembang mulai membuat prototype. 

c) Menguji Protoype 

Pemakai menguji prototype dan memberikan kritik dan saran. 

d) Memperbaiki Protoype 

Pengembang melakukan modifikasi sesuai dengan masukan pemakai. 
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3.4 Analisa dan Desain Sistem 

Pada proses pengolahan data ini, akan merancang alat-alat yang digunakan 

dalam membuat Aplikasi mobile positioning menggunakan GPS sebagai media 

pemantauan lokasi anak. 

3.4.1 Analisa 

Tahap analisa kegiatan untuk menentukan klasifikasi data yang lebih 

tepatnya untuk menentukan penerima insentif.  

Masalah yang dihadapi adalah bagaimana membuat aplikasi yang bisa 

digunakan untuk memonitoring lokasi anak dari handphone yang digunakan orang 

tua masing-masing anak.  

Untuk menyelesaikan permasalahan diatas maka akan dibuat aplikasi 

berbasis Android yang ditanamkan pada handphone anak sebagai user dan server 

yang ditanamkan pada handphone orang tua, nantinya digunakan untuk 

memonitoring lokasi anak. 

3.4.2 Desain Sistem 

1. Use Case Diagram  

Pembuatan use case lebih dititik beratkan pada fungsionalitas yang ada pada 

sistem, bukan berdasarkan alur atau urutan kejadian. Digunakan untuk 

memodelkan dan menyatakan unit fungsi / layanan yang disediakan oleh 

sistem (or bagian sistem: susbsitem atau class) ke pemakai, use case 



33 

 

 

diagram dapat di lingkupi dengan batasan sistem yang diberi label nama 

sistem, use case adalah sesuatu yang menyediakan  hasil yang dapat diukur 

ke pemakai atau sistem eksternal.    

  Karakteristik : 

 Use case diprakarsai oleh actor dan mungkin melibatkan peran actor 

lain, use case harus menyediakan  nilai minimal kepada satu actor. 

 Use case bisa memiliki perluasan  yang  mendefinisikan tindakan khusus 

dalam interaksi atau use case lain mungkin disisipkan. 

 Use case class memiliki objek use case yang disebut scenario. Scenario 

menyatakan urutan pesan dan tindakan tunggal.    

 Actor 

Actor tersebut mempresentasikan seorang atau sesuatu (seperti perangkat  

sistem  lain) yang berinteraksi dengan sistem. Sebuah actor mungkin 

hanya memberikan informasi inputan pada sistem, hanya menerima 

informasi dari sistem atau keduanya menerima, dan memberi informasi 

pada sistem. Actor hanya berinteraksi dengan use case, tetapi tidak 

memiliki kontrol atas use case. Actor digambarkan dengan stick man. 

Actor dapat digambarkan secara umum atau spesifik, dimana untuk 

membedakannya kita dapat menggunakan relationship.   

  Relasi Dalam Use Case  

  Ada beberapa relasi yang terdapat pada use case diagram : 
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 Association, menghubungkan link antar elemen. 

 Generalization, disebut juga inherentance (pewarisan), sebuah elemen 

dapat merupakan spesialiasi dari elemen lainnya. 

 Dependency, sebuah elemen bergantung dalam beberapa cara elemen 

lainnya. 

 Aggregation, bentuk association dimana sebuah elemen berisi elemen 

lainnya. 

Tipe relasi/ stereotype yang mungkin tejadi pada use case diagram: 

 <<include>>, yaitu kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah event 

dapat terjadi, damana pada kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari 

use case lainnya. 

 <<extends>>, kelakuan yang hanya berjalan dibawah kondisi tertentu 

seperti menggerakkan alarm.   

 <<communicates>>, mungkin ditambahkan untuk asosiasi yang 

menunjukkan asosiasinya adalah communicates association. Ini 

merupakan pilihan selama asosiasi hanya tipe relationsip yang 

diperbolehkan antara actor dan use case. 

2. Desain Aplikasi 

Aplikasi anak akan di sematkan  pada handphone anak dimana aplikasi 

tersebut berjalan secara background setelah dinyalakan tidak dapat 

dimatikan kecuali handphone dimatikan atau aplikasi di unistall. Aplikasi 
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akan terus mengirim lokasi kepada orang tua dimana handphone orang tua 

harus dalam keadaan aktif, sehingga orang tua tau dimana posisi anak. 

Aplikasi ini memiliki tiga fitur utama yaitu :  

 Aplikasi anak bersifat service, ketika aplikasi dibuka maka akan terus 

mengirim lokasi ke database server. 

 Ketika anak keluar dari radius aman lokasi maka sistem akan mengirim 

peringatan kepada handphone orangtua berupa pesan SMS. 

 Data lokasi anak akan disimpan di history kegiatan.  

Aplikasi pada orang tua disematkan pada orang tua, berfungsi menerima 

lokasi keberadaan anak. 

a) Rancangan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak ini adalah aplikasi yang dirancang untuk disematkan di 

handhone orang tua dan anak dimana pada aplikasi anak dipasang dengan 

tujuan mengirimkan sinyal lokasi kepada orang tua, sedangkan aplikasi 

orang tua memiliki fungsi menerima sinyal lokasi dari handphone anak. 

 Komponen Perangkat Lunak 

Komponen dari perangkat lunak Mobile Positioning untuk memantau 

lokasi anak ini, ada dua komponen utama yaitu user pada handphone 

orang tua, dan user pada handphone anak. 

b) Rancangan Database  

Perancangan database digunakan untuk menyimpan history data dari 

lokasi anak, database yang digunakan adalah MySQL. 
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3. Tahap Implementasi Sistem 

Impelementasi program yang sudah siap akan dilakukan pada tahap ini. 

Perancangan program aplikasi mengacu pada desain-desain sistem 

sebelumnya. Pada tahap perncangan input dan output menggunakan 

software RAD Studio 10 Seattle sedangkan untuk impelentasi pembuatan 

database menggunakan MySQL. Dan untuk sistem operasinya 

menggunakan Windows 7 Ultimate. 

4. Tahap Pengujian Sistem 

Pengujian sistem informasi web menggunakan teknik dan metode pengujian 

perangkat lunak tradisional, pengujian aplikasi web meliputi tautan, 

pengujian browser, pengujian usabilitas, pengujian muatan, tegangan, dan 

pengujian malar.  

Pengujian sistem dilakukan dengan cara : 

 Pengujian unit untuk menguji komponen individual secara independent 

tanpa komponen. 

 Pengujian modul untuk menjamin sistem operasi yang benar. 

 Pengujian sub sistem yang terdiri dari komponen yang saling 

berhubungan. 

 Pengujian sistem untuik menemukan kesalahan yang diakibatkan dari 

interaksi antara subsistem dengan interfacenya serta memvalidasi 

persyaratan fungsional dan non fungsional. 
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 Pengujian penerimaan dengan data yang dientry oleh pemakai. 

 Dokumetasi berupa pecatatan terhadap setiap langkah pekerjaan dari 

awal sampai akhir pembuatan program. 

Black Box dilakukan dengan hanya menjalankan atau mengeksekusi unit 

atau  modul kemudian diamati apakah hasil dari unit itu sesuai dengan 

proses yang diinginkan. Dengan kata lain, black box merupakan user 

testing.  

Pengujian pada Black Box berusaha menemukan kesalahan seperti: 

 Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang. 

 Kesalahan interface. 

 Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. 

 Kesalahan kinerja. 

 Inisialisasi dan kesalahan terminasi. 

 

 

 

 

 

 


