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Bab 3 

Metode Penelitian 

1.1 Tahapan Penelitian 

Penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara 

sistimatis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan 

metode ilmiah dengan prosedur maupun aturan yang berlaku. 

Penelitian terdiri atas beberapa tahapan yang saling terkait antara 

satu dengan yang lainnya (Hazibuan, 2012). Dimana tahapan-

tahapan itu dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 

Gambar 3.1 menggambarkan tahapan yang dilakukan pada 

penelitian ini yang dibagi menjadi tujuh tahap antara lain: 

- Tahap pertama dalam tahapan penelitian ini adalah identifikasi 

masalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang dimiliki 

pariwisata di Kabupaten Magelang. 

- Tahap kedua dalam tahapan penelitian ini adalah perumusan 

masalah yang menghasilkan permasalahan bagaimana 
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merancang dan mengimplementasikan aplikasi informasi 

pariwisata Kabupaten Magelang berbasis Android memanfaatkan 

Google Maps Android API dan Facebook API. 

- Tahap ketiga dalam tahapan penelitian ini adalah penelusuran 

pustaka dengan mencari teori penunjang maupun studi literatur 

yang berhubungan dengan subyek penelitian untuk 

mengumpulkan informasi yang relevan bagi penelitian. 

- Tahap keempat dalam tahapan penelitian ini adalah rancangan 

penelitian dengan merancang dan mengembangkan sistem 

dengan menggunakan metode prototype. 

- Tahap kelima dalam tahapan penelitian ini adalah pengumpulan 

data dengan mendatangi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

untuk meminta data. 

- Tahap keenam dalam tahapan penelitian ini adalah pengolahan 

data dengan memasukkan data yang didapat pada tahap 

sebelumnya ke basis data di server. 

- Tahap terakhir dalam tahapan penelitian adalah penyimpulan 

hasil dengan menyusun laporan skripsi, jurnal dan slide 

presentasi. 

1.2 Metode Perancangan Sistem 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah model 

prototyping, dengan metode ini pengembang dan pengguna saling 

berinteraksi selama proses pengembangan sistem. Model 

prototyping menerapkan pengembangan yang cepat dan pengujian 

terhadap model kerja dari aplikasi baru melalui proses interaksi yang 

berulang-ulang. Prototyping disebut juga Rapid Application Design 

(RAD) karena menyederhanakan dan mempercepat desain sistem 
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(O'Brien, 2005). Model prototype adalah proses untuk membangun 

sebuah model sebuah sistem, berdasarkan pada kebutuhan user yang 

tidak mengidentifikasikan secara jelas detail input, proses, ataupun 

output (Pressman, 2001). Proses-proses dalam model prototyping 

dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Tahapan Model Prototyping (Pressman, 2001) 

Gambar 3.2 menggambarkan tahapan model prototyping 

pada penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap antara lain: 

1.2.1 Pengumpulan kebutuhan 

Tahap pertama adalah mengumpulkan kebutuhan pengguna 

yang akan digunakan selama proses pengembangan sistem. Pada 

tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan data spasial yaitu 

koordinat (latitude dan longitude) destinasi wisata serta data non-

spasial yaitu informasi atribut destinasi wisata meliputi ulasan, 

alamat, nomor telepon, dan alamat email. Sehingga diperoleh 

rumusan masalah yaitu bagaimana merancang aplikasi berbasis 

sistem informasi geografis yang menyediakan informasi seputar 

pariwisata di Kabupaten Magelang dan mengimplementasikan 

sistem tersebut ke dalam perangkat Android. Nantinya kebutuhan 

pengguna terhadap aplikasi ini antara lain: 
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- Pengguna adalah user Android dengan sistem operasi minimal 

platform versi 2.3 (Gingerbread). 

- Aplikasi ini dapat digunakan pada perangkat Android yang 

terhubung dengan jaringan internet. 

- Indikator dalam pambangunan aplikasi ini yaitu data spasial dan 

non spasial pada setiap destinasi wisata di Kabupaten Magelang 

1.2.2 Perancangan sistem 

Tahap kedua adalah melakukan perancangan sistem untuk 

mewakili semua aspek sistem yang telah diketahui. Pada tahap ini 

dilakukan dengan menerjemahkan kebutuhan sistem kedalam 

dokumen dengan pendekatan berorientasi objek menggunakan 

Unified Modelling Language (UML) yang dijelaskan pada sub-bab 

3.4. Dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai acuan untuk 

diterjemahan kedalam bahasa pemrograman yang bisa dikenali 

mesin. Hasil dari tahap ini kemudian dievaluasi kembali, jika masih 

belum sesuai maka akan dikembalikan ke tahap sebelumnya. 

1.2.3 Pengujian sistem 

Tahap ketiga adalah melakukan pengujian sistem untuk 

melihat kelayakan sistem sehingga mampu memenuhi kebutuhan 

pengguna. Tahap ini dilakukan supaya sistem dapat berjalan dengan 

baik dan mendeteksi kelemahan yang tidak terduga untuk menjaga 

kualitas sistem. Hasil dari tahap ini kemudian dievaluasi kembali, 

jika masih belum sesuai maka akan dikembalikan ke tahap 

sebelumnya. 
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1.3 Analisa Kebutuhan Perangkat Keras dan 

Perangkat Lunak 

Dalam perancangan dan pengunaan sistem pada penelitian 

ini, digunakan spesifikasi perangkat keras seperti pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kebutuhan Perangkat Keras 

Nama Perangkat Keras Kebutuhan 

Toshiba Satellite L645 Notebook pengembangan 

Sony Xperia ST21i Smartphone pengembangan 

Daftar perangkat lunak yang dibutuhkan untuk sistem pada 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Nama Perangkat Lunak Kebutuhan 

Microsoft Windows 8.1 Pro Sistem operasi 

Microsoft Visio 2007 Aplikasi desain diagram UML 

Adobe Photoshop CS 6 Aplikasi desain grafis 

Xampp Webserver pengembangan 

JDK 7 Platform Java 

Android SDK Platform Android 

Eclipse Juno IDE 

 

1.4 Perancangan Unified Modeling Language (UML) 

UML merupakan satu kumpulan konvensi permodelan yang 

digunakan untuk menentukan dan menggambarkan sebuah sistem 

perangkat lunak yang terkait dengan objek (Fauzi, 2011). UML yang 

digunakan pada penelitian ini meliputi use case diagram, activity 

diagram, sequence diagram, class diagram, dan deployment diagram. 
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1.4.1 Use Case Diagram 

Use Case Diagram menggambarkan pola dari interkasi dan 

hubungan antara actor dengan use case. Terdapat tiga komponen use 

case diagram yaitu use case, package, dan relationship (Fauzi, 

2011). Use case diagram sistem yang digunakan pada penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Use Case Diagram Sistem 

Pada Gambar 3.3 menggambarkan sistem memiliki dua 

pengguna yaitu administrator dan client. Administrator memiliki 

kemampuan untuk manajemen data yang terdiri dari kelola kategori, 

kelola wisata, kelola foto, dan kelola komentar. Sedangkan client 

memiliki kemampuan meliputi pencarian wisata, lihat wisata, 

komentari wisata, dan share wisata. Proses pencarian wisata dapat 

dilakukan melalui pencarian dengan daftar dan peta setelah memilih 

kategori. Selain itu informasi yang didapat dari proses lihat wisata 

meliputi profil, foto, komentar dan peta rute. 
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1.4.2 Activity Diagram 

Activity Diagram merupakan gambaran narasi proses bisnis, 

yakni alur event yang berada dalam tabel, dimana setiap event 

tersebut digambarkan secara berurutan dan dilengkapi alur informasi 

yang diperlukan dari setiap event. (Fauzi, 2011). Activity diagram 

yang digunakan pada penelitian ini meliputi pencarian wisata, lihat 

wisata, komentari wisata, share wisata dan manajemen data. Activity 

diagram pencarian wisata dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Activity Diagram Pencarian Wisata 

Pada Gambar 3.4 menggambarkan aktifitas client saat 

melakukan pencarian wisata yang dimulai dengan mengakses 

aplikasi client berbasis Android. Setelah itu aplikasi akan 

menampilkan splash screen yang dilanjutkan dengan menampilkan 

form utama. Dalam halaman utama terdapat menu pencarian wisata 

yang dapat dilakukan melalui peta atau daftar. Ketika menu 

pencarian wisata melalui daftar dipiih maka aplikasi akan 

menampilkan form daftar wisata namun ketika menu pencarian 

wisata melalui peta dipilih maka aplikasi akan menampilkan form 

peta wisata. Peta yang ada pada form peta wisata memanfaatkan 



24 

 

layanan dari Google Maps Android API untuk mendapatkan peta 

Google Maps. Selanjutnya activity diagram lihat wisata dapat dilihat 

pada Gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Activity Diagram Lihat Wisata 

Pada Gambar 3.5 menggambarkan aktifitas client saat 

melakukan lihat wisata yang dimulai dengan memilih wisata setelah 

melakukan pencarian wisata. Setelah itu maka aplikasi akan 

menampilkan form detail wisata. Dalam form detail wisata terdapat 

tiga tab antara lain profil, foto, dan komentar serta menu peta rute. 

Ketika menu peta rute dipilih maka aplikasi akan menampilkan rute 

terbaik menuju lokasi wisata pada form peta rute wisata. Peta yang 

ada pada form peta rute wisata memanfaatkan layanan Google Maps 

Android API untuk mendapatkan peta Google Maps. Selanjutnya 

activity diagram komentari wisata dapat dilihat pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 Activity Diagram Komentari Wisata 

Pada Gambar 3.6 menggambarkan aktifitas client saat 

melakukan komentari wisata yang dimulai dengan memilih tab 

komentar. Setelah itu aplikasi akan menampilkan tab komentar yang 

dilanjutkan dengan memeriksa kebutuhan login untuk menentukan 

hak akses pengguna aplikasi. Jika client belum login maka aplikasi 

akan menyembunyikan layout tambah komentar namun jika client 

sudah login maka aplikasi akan menampilkan layout tambah 

komentar. Ketika layout tambah komentar disembunyikan, client 

dapat menampilkan layout tambah komentar dengan memilih menu 

login. Dengan memilih menu login maka aplikasi akan menampilkan 

form login yang digunakan untuk melakukan aktifitas login. Setelah 

layout tambah komentar ditampilkan maka client dapat memasukkan 
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komentar yang nantinya dilanjutkan dengan proses tambah komentar 

ke basis data. Selanjutnya activity diagram share wisata dapat dilihat 

pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 Activity Diagram Share Wisata 

Pada Gambar 3.7 menggambarkan aktifitas client saat 

melakukan share wisata yang dimulai dengan memilih menu share 

wisata setelah melakukan lihat wisata. Ketika client memilih menu 

share wisata maka aplikasi akan membuat request share yang 

dilanjutkan dengan menampilkan dialog konfirmasi hak akses 

namun jika client sudah memberikan izin maka aplikasi akan 

langsung menampilkan dialog konfirmasi share. Setelah Facebook 

API mendapatkan konfirmasi hak akses dan share maka Facebook 

API dapat mengirim request share. Selanjutnya activity diagram 

manajemen data dapat dilihat pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 Activity Diagram Manajemen Data 

Pada Gambar 3.8 menggambarkan aktifitas administrator 

saat melakukan manajemen data yang dimulai dengan mengakses 

aplikasi administrator berbasis web. Setelah itu aplikasi akan 

memeriksa kebutuhan login untuk menentukan hak akses pengguna 

aplikasi. Jika administrator belum login maka aplikasi akan 

menampilkan halaman login namun jika administrator sudah login 

maka aplikasi akan menampilkan halaman utama. Di halaman utama 

terdapat lima menu utama yaitu kelola kategori, kelola wisata, kelola 

foto, kelola komentar, dan keluar aplikasi. 



28 

 

1.4.3 Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di 

dalam dan di sekitar sistem berupa pesan yang digambarkan 

terhadap waktu. Sequence diagram terdiri antar dimensi vertical 

(waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait) (Fauzi, 

2011). Sequence diagram yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

pencarian wisata, lihat wisata, komentari wisata, share wisata, login 

administrator, kelola kategori, kelola wisata, kelola foto, dan kelola 

komentar. Sequence diagram pencarian wisata dapat dilihat pada 

Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Sequence Diagram Pencarian Wisata 

Pada Gambar 3.9 menggambarkan saat client melakukan 

pencarian wisata terdapat interaksi yang terjadi antara lain: 
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- Client mengakses aplikasi client berbasis Android kemudian 

kelas MainActivity akan menjalankan fungsi onCreate() untuk 

menampilkan form utama berisi menu pencarian wisata yang 

terdiri dari menu daftar dan menu peta. 

- Ketika menu daftar wisata dipilih maka kelas MainActivity akan 

menampilkan dialog kategori, setelah kategori dipilih maka kelas 

PlaceListActivity akan menjalankan fungsi onCreate() untuk 

menampilkan form daftar wisata. 

- Namun ketika menu peta wisata dipilih maka kelas MainActivity 

juga akan menampilkan dialog kategori, kemudian setelah 

kategori dipilih maka kelas PlaceMapActivity akan menjalankan 

fungsi onCreate() untuk menampilkan form peta wisata. 

- Pada fungsi onCreate() baik di kelas PlaceListActivity maupun 

kelas PlaceMapActivity terjadi proses mengambil data wisata 

berdasarkan kategori di basis data dengan mengakses fungsi 

actionGetPlaces(mode,category) di kelas JsonContoller. 

- Selain itu ketika form peta wisata ditampilkan maka kelas 

PlaceMapActivity akan mengirimkan request data peta Google 

Maps dengan Google Maps Android API. 

Selanjutnya sequence diagram lihat wisata dapat dilihat pada 

Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10 Sequence Diagram Lihat Informasi Wisata 

Pada Gambar 3.10 menggambarkan saat client melakukan 

lihat wisata terdapat interaksi yang terjadi antara lain: 

- Ketika client memilih wisata maka kelas PlaceDetailActivity 

akan menjalankan fungsi onCreate() untuk menampilkan form 

detail wisata. 

- Pada fungsi onCreate() di kelas PlaceDetailActivity terjadi 

proses mengambil data wisata berdasarkan id di basis data 

dengan mengakses fungsi actionGetPlace(id) di kelas 

JsonContoller. 

- Pada form detail wisata terdapat tiga tab yang dapat digunakan 

untuk menampilkan profil, foto, dan komentar. 
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- Ketika menu peta rute dipilih maka kelas PlaceDirectionActivity 

akan menjalankan fungsi onCreate() untuk menampilkan rute 

terbaik menuju lokasi wisata pada form peta rute wisata. 

- Selain itu ketika form peta rute wisata ditampilkan maka aplikasi 

akan mengirimkan request data peta Google Maps dengan 

Google Maps Android API. 

Selanjutnya sequence diagram komentari wisata dapat dilihat 

pada Gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11 Sequence Diagram Komentari Wisata 

Pada Gambar 3.11 menggambarkan saat client melakukan 

komentari wisata terdapat interaksi yang terjadi antara lain: 
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- Ketika client memilih tab komentar pada form yang ditampilkan 

kelas PlaceDetailActivity maka aplikasi akan menampilkan tab 

komentar yang dilanjutkan dengan memeriksa kebutuhan login 

untuk menentukan hak akses pengguna aplikasi. 

- Jika client belum login maka layout tambah komentar akan 

disembunyikan namun jika client sudah login maka layout 

tambah komentar akan ditampilkan. 

- Supaya client dapat menambahkan komentar ketika layout 

tambah komentar disembunyikan maka client harus memilih 

menu login. 

- Ketika menu login dipilih maka kelas UsersLoginActivity akan 

menjalankan fungsi onCreate() untuk menampilkan form login. 

- Setelah halaman login muncul, client dapat memasukkan nama 

pengguna dan kata sandi yang nantinya akan diproses kelas 

UsersLoginActivity dengan mengakses fungsi actionLogin() di 

kelas JsonController untuk mencari data pengguna di basis data 

yang memiliki nama pengguna dan kata sandi yang sama dengan 

masukkan client. 

- Jika data pengguna tidak ditemukan maka aplikasi akan kembali 

menampilkan form login namun jika ditemukan maka akan client 

akan dibawa kembali ke tab komentar dan layout tambah 

komentar akan ditampilkan pada tab komentar. 

- Setelah layout tambah komentar ditampilkan pada tab komentar, 

client dapat memasukkan komentar yang nantinya akan diproses 

kelas PlaceDetailActivity dengan mengakses fungsi 

actionCreateComment() di kelas JsonController untuk 

menambahkan data kategori ke basis data. 
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Selanjutnya sequence diagram share informasi wisata dapat 

dilihat pada Gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12 Sequence Diagram Share Wisata 

Pada Gambar 3.12 menggambarkan saat client melakukan 

share wisata terdapat interaksi yang terjadi antara lain: 

- Ketika client memilih menu share maka kelas 

PlaceDetailActivity membuat request share yang dilanjutkan 

dengan memeriksa hak akses pengguna aplikasi menggunakan 

Facebook API. 

- Jika client belum memberikan ijin akses maka dialog konfirmasi 

akses akan ditampilkan namun jika sudah memberikan ijin akses 

maka Facebook API akan menampilkan dialog konfirmasi share. 
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Ketika client telah mengkonfirmasi perintah melalui dialog 

share maka aplikasi akan mengrimkan request share ke Facebook 

API. . Sequence diagram login administrator dapat dilihat pada 

Gambar 3.13. 

 

Gambar 3.13 Sequence Diagram Login Administrator 

Pada Gambar 3.13 menggambarkan saat administrator 

melakukan login terdapat interaksi yang terjadi antara lain: 

- Administrator mengakses aplikasi administrator berbasis web 

kemudian aplikasi akan memeriksa kebutuhan login untuk 

menentukan hak akses pengguna aplikasi. 
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- Jika administrator belum login maka kelas SiteController akan 

menjalanakan fungsi actionLogin() untuk menampilkan halaman 

login namun jika administrator sudah login maka kelas 

SiteController akan menjalanakan fungsi actionIndex() untuk 

menampilkan halaman utama. 

- Setelah halaman login muncul, administrator dapat memasukkan 

nama pengguna dan kata sandi yang nantinya akan diproses 

kelas SiteController dengan memanggil fungsi login() di kelas 

LoginForm. 

- Pada fungsi login() di kelas LoginForm digunakan untuk 

mencari data pengguna di basis data yang memiliki nama 

pengguna dan kata sandi yang sama dengan masukkan dari 

administrator. 

- Jika data pengguna tidak ditemukan maka aplikasi akan kembali 

menampilkan halaman login namun jika ditemukan maka kelas 

SiteController akan menjalanakan fungsi actionIndex() untuk 

menampilkan halaman utama. 

Selanjutnya sequence diagram kelola kategori dapat dilihat 

pada Gambar 3.14. 



36 

 

 

Gambar 3.14 Sequence Diagram Kelola Kategori 

Pada Gambar 3.14 menggambarkan saat administrator 

melakukan kelola kategori terdapat interaksi yang terjadi antara lain: 
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- Ketika administrator mengakses menu kelola kategori maka 

kelas CategoryController akan menjalankan fungsi actionIndex() 

untuk menampilkan halaman kelola kategori yang berisi menu 

tambah kategori, menu edit kategori, dan menu hapus kategori. 

- Jika administrator memilih menu tambah kategori maka kelas 

CategoryController akan menjalankan fungsi actionCreate() 

untuk menampilkan halaman tambah kategori. 

- Setelah halaman tambah kategori ditampilkan, administrator 

dapat memasukkan data kategori yang nantinya akan diproses 

kelas CategoryController dengan memanggil fungsi save() di 

kelas Category untuk menambahkan data kategori ke basis data. 

- Jika administrator memilih menu edit kategori maka maka kelas 

CategoryController akan menjalankan fungsi actionUpdate(id) 

untuk menampilkan halaman edit kategori. 

- Setelah halaman edit kategori muncul, administrator dapat 

memperbaharui data kategori yang nantinya akan diproses kelas 

CategoryController dengan memanggil fungsi save() di kelas 

Category untuk memperbaharui data kategori di basis data. 

- Jika administrator memilih menu hapus kategori maka kelas 

CategoryController akan menjalankan fungsi actionDelete(id) 

untuk menghapus data kategori di basis data. 

Selanjutnya sequence diagram kelola wisata dapat dilihat 

pada Gambar 3.15. 
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Gambar 3.15 Sequence Diagram Kelola Wisata 
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Pada Gambar 3.15 menggambarkan saat administrator 

melakukan kelola wisata terdapat interaksi yang terjadi antara lain: 

- Ketika administrator mengakses menu kelola wisata kemudian 

kelas PlaceController akan menjalankan fungsi actionIndex() 

untuk menampilkan halaman kelola wisata yang berisi menu 

tambah wisata, menu edit wisata, dan menu hapus wisata. 

- Jika administrator memilih menu tambah wisata maka kelas 

PlaceController akan menjalankan fungsi actionCreate() untuk 

menampilkan halaman tambah wisata. 

- Setelah halaman tambah wisata ditampilkan, administrator dapat 

memasukkan data wisata yang nantinya akan diproses kelas 

PlaceController dengan memanggil fungsi save() di kelas Place 

untuk menambahkan data wisata ke basis data. 

- Jika administrator memilih menu edit wisata maka kelas 

PlaceController akan menjalankan fungsi actionUpdate(id) 

untuk menampilkan halaman edit wisata. 

- Setelah halaman edit wisata ditampilkan, administrator dapat 

memperbaharui data wisata yang nantinya akan diproses kelas 

PlaceController dengan memanggil fungsi save() di kelas Place 

untuk untuk memperbaharui data wisata di basis data. 

- Jika administrator memilih menu hapus wisata maka kelas 

PlaceController akan menjalankan fungsi actionDelete(id) untuk 

menghapus data wisata di basis data. 

Selanjutnya sequence diagram kelola foto dapat dilihat pada 

Gambar 3.16. 
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Gambar 3.16 Sequence Diagram Kelola Foto 

Pada Gambar 3.16 menggambarkan saat administrator 

melakukan kelola foto terdapat interaksi yang terjadi antara lain: 

- Ketika administrator mengakses menu kelola foto kemudian 

kelas PhotoController akan menjalankan fungsi actionIndex() 

untuk menampilkan halaman kelola foto yang berisi menu 

tambah foto dan menu hapus foto. 

- Jika administrator memilih menu tambah foto maka kelas 

PhotoController akan menjalankan fungsi actionCreate() untuk 

menampilkan halaman tambah foto. 
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- Setelah halaman tambah foto ditampilkan, administrator dapat 

memasukkan data foto yang nantinya akan diproses kelas 

PhotoController dengan memanggil fungsi save() di kelas Photo 

untuk menambahkan data foto ke basis data. 

- Jika administrator memilih menu hapus foto maka kelas 

PhotoController akan menjalankan fungsi actionDelete(id) 

untuk menghapus data foto di basis data. 

Selanjutnya sequence diagram kelola komentar dapat dilihat 

pada Gambar 3.17. 

 

Gambar 3.17 Sequence Diagram Kelola Komentar 

Pada Gambar 3.17 menggambarkan saat administrator 

melakukan kelola komentar terdapat interaksi yang terjadi antara 

lain: 
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- Ketika administrator mengakses menu kelola komentar 

kemudian kelas CommentController akan menjalankan fungsi 

actionIndex() untuk menampilkan halaman kelola komentar 

yang berisi menu hapus komentar. 

- Jika administrator memilih menu hapus komentar maka kelas 

CommentController akan menjalankan fungsi actionDelete(id) 

untuk menghapus data komentar di basis data. 

1.4.4 Class Diagram 

Class diagram merupakan kumpulan dari kelas-kelas yang 

saling berhubungan atau berelasi secara terstruktur (Fauzi, 2011). 

Class diagram sistem yang digunakan pada penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.18. 

 

Gambar 3.18 Class Diagram Sistem 
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Pada Gambar 3.18 menggambarkan sistem memiliki kelas 

model meliputi kelas LoginForm, kelas Users, kelas Category, kelas 

Place, kelas Photo, dan kelas Comment. Kelas Place memiliki relasi 

many to one dengan kelas Category serta kelas City. Kelas Place 

juga memiliki relasi one to many dengan kelas Photo serta kelas 

Comment. Selain itu kelas Users memiliki relasi many to one dengan 

kelas Comment dan relasi one to one dengan LoginForm. Setiap 

kelas model dikelola kelas controller meliputi kelas LoginForm 

dengan kelas SiteController, kelas Users dengan kelas 

UsersController, kelas Category dengan kelas CategoryController, 

kelas Place dengan kelas PlaceController, kelas Photo dengan kelas 

PhotoController, dan kelas Comment dengan kelas 

CommentController. Selain itu terdapat kelas JsonController yang 

menyediakan kebutuhan data untuk aplikasi client dalam bentuk 

JSON. Aplikasi client memiliki tujuh kelas activity yang saling 

berhubungan satu sama lainnya meliputi kelas MainActivity, kelas 

PlaceListActivity, kelas PlaceMapActivity, kelas 

PlaceDetailActivity, kelas PlaceDirectionActivity, kelas 

UserLoginActivity, dan kelas UserRegistrationActivity. 

1.4.5 Deployment Diagram 

Deployment diagram menggambarkan detail bagaimana 

komponen di-deploy dalam infrastruktur sistem, letak komponen, 

kemampuan jaringan, spesifikasi server, dan hal-hal lainnya yang 

bersifat fisikal. (Dharwiyanti, 2003). Deployment diagram sistem 

yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.19. 
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Gambar 3.19 Deployment Diagram Sistem 

Pada Gambar 3.19 menggambarkan sistem menggunakan 

webserver untuk sebagai hosting untuk menjalankan basis data 

MySQL, aplikasi administrator, dan layanan data JSON. Webserver 

tersebut dapat diakses oleh administrator melalui perangkat desktop 

dan oleh client melalui perangkat Android. Untuk dapat mengakses 

aplikasi administrator dapat menggunakan browser sedangkan 

untuk dapat menjalankan aplikasi client, perangkat Android harus 

sudah terpasang Google Play Service dan Facebook SDK. Aplikasi 

client juga memanfaatkan Google Map Server untuk mendapatkan 

layanan Google Maps Android API dan Facebook Server untuk 

mendapatkan layanan Facebook API. 

1.5 Perancangan Basis Data 

Basis data yang dibangun pada sistem ini disimpan di basis 

data bertipe MySQL. Perancangan basis data sistem dapat dilihat 

pada Gambar 3.20. 
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Gambar 3.20 Basis Data Sistem 

Pada Gambar 3.20 menggambarkan sistem menggunakan 

enam tabel yaitu tabel users, tabel category, tabel city, tabel place, 

tabel photo, dan tabel comment. Tabel place memiliki relasi many to 

one dengan tabel category karena kolom category_id di tabel place 

merupakan foreign key untuk kolom id di tabel place. Tabel place 

juga memiliki relasi many to one dengan tabel city karena kolom 

city_id di tabel place merupakan foreign key untuk kolom id di tabel 

place. Selain itu tabel photo memiliki relasi one to many dengan 

tabel place karena kolom place_id di tabel photo merupakan foreign 

key untuk kolom id di tabel place. Pada tabel users memiliki relasi 

one to many dengan tabel comment karena kolom users_id di tabel 

comment merupakan foreign key untuk kolom id di tabel users. 

1.6 Perancangan Antarmuka 

Desain antarmuka aplikasi client dibangun dalam bentuk 

aplikasi berbasis Android. Antarmuka yang dirancang untuk aplikasi 

client meliputi form utama, form daftar wisata, form peta wisata, tab 

profil, tab foto, tab komentar, form login, dan form registrasi. 

Antarmuka form utama dapat dilihat pada Gambar 3.21. 
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Gambar 3.21 Antarmuka Form Utama 

Pada Gambar 3.21 menggambarkan antarmuka form utama 

memiliki empat menu utama yaitu menu daftar, menu peta, menu 

registrasi, dan menu login. Selain itu pada action bar memiliki dua 

menu yaitu menu tentang dan menu bantuan. Selanjutnya antarmuka 

form daftar wisata dapat dilihat pada Gambar 3.22. 

 

Gambar 3.22 Antarmuka Form Daftar Wisata 

Pada Gambar 3.22 menggambarkan antarmuka form daftar 

wisata memiliki listView yang pada setiap item terdapat imageView 

untuk foto serta textView yang terdiri dari nama dan alamat. 

Selanjutnya antarmuka form peta dapat dilihat pada Gambar 3.23. 
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Gambar 3.23 Antarmuka Form Peta Wisata 

Pada Gambar 3.23 menggambarkan antarmuka form peta 

wisata memiliki peta yang diambil dari Google Maps dan pada 

action bar terdapat menu mode. Nantinya peta tersebut akan 

dikostumisasi dengan menambahkan marker. Selanjutnya antarmuka 

tab profil dapat dilihat pada Gambar 3.24. 

 

Gambar 3.24 Antarmuka Tab Profil 

Pada Gambar 3.24 menggambarkan bagian dari antarmuka 

form detail wisata yaitu tab profil memiliki imageView untuk foto 

serta textView yang terdiri dari alamat, nomor telepon, alamat email, 

dan ulasan. Selanjutnya antarmuka tab foto dapat dilihat pada 

Gambar 3.25. 
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Gambar 3.25 Antarmuka Tab Foto 

Pada Gambar 3.25 menggambarkan bagian dari antarmuka 

form detail wisata yaitu tab foto memiliki gridView yang pada setiap 

item terdapat imageView untuk foto. Selanjutnya antarmuka tab 

komentar dapat dilihat pada Gambar 3.26. 

 

Gambar 3.26 Antarmuka Tab Komentar 

Pada Gambar 3.26 menggambarkan bagian dari antarmuka 

form detail wisata yaitu tab komentar memiliki listView yang pada 

setiap item terdapat textView yang terdiri dari pengirim, tanggal, dan 

komentar. Selanjutnya antarmuka form peta rute wisata dapat dilihat 

pada Gambar 3.27. 
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Gambar 3.27 Antarmuka Form Peta Rute Wisata 

Pada Gambar 3.27 menggambarkan antarmuka form peta 

rute memiliki peta yang diambil dari Google Maps dan pada action 

bar memiliki menu mode. Nantinya peta tersebut dikostumisasi 

dengan menambahkan marker dan polyline. Selain itu terdapat panel 

berisi informasi panduan arah yang dilengkapi tombol kembali dan 

tombol berikut. Selanjutnya antarmuka form login dapat dilihat pada 

Gambar 3.28. 

 

Gambar 3.28 Antarmuka Form Login 

Pada Gambar 3.28 menggambarkan antarmuka form login 

memiliki editText yang terdiri dari nama pengguna dan kata sandi 

serta dua buah tombol yaitu tombol masuk dan tombol registrasi. 
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Selanjutnya antarmuka form registrasi dapat dilihat pada Gambar 

3.29. 

 

Gambar 3.29 Antarmuka Form Registrasi 

Pada Gambar 3.29 menggambarkan antarmuka form 

registrasi memiliki editText yang terdiri dari nama pengguna, email, 

dan kata sandi serta tombol buat. 

 


