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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Pengumpulan Data 

Dalam pengembangan aplikasi ini diperlukan data-data seperti koordinat lokasi barak 

pengungsian, rute evakuasi, informasi keselamatan seputar erupsi gunung berapi dan informasi 

lain seputar Gunung Merapi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka dan 

observasi. 

 

3.1.1 Studi Pustaka 

Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi, baik berupa materi 

literatur terkait maupun data-data seputar kebencanaan gunung berapi. didapat dengan studi 

pustaka. Informasi didapat dari berbagai sumber, antara lain, buku, jurnal, materi dan informasi 

lainnya baik yang didapat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY maupun materi-

materi lainnya yang dapat diakses melalui internet. 

 

3.1.2 Observasi 

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data-data lokasi. Observasi dilakukan dengan 

turun ke lokasi dan melakukan pengecekan secara virtual melalui Street View pada Google 

Maps. Data yang didapat dari observasi berupa data lokasi dan koordinat barak pengungsian. 

Data yang didapat akan diolah untuk ditampilkan sebagai informasi kepada pengguna. 

 

3.2 Analisis Kebutuhan 

3.2.1 Identifikasi Pengguna 

Dalam penggunaan aplikasi hanya terdapat satu pengguna, yaitu masyarakat. Masyarakat 

merupakan siapapun yang menggunakan aplikasi untuk mendapatkan informasi seputar 

gunung berapi. Masyarakat dapat langsung menggunakan aplikasi tanpa perlu melakukan 

proses login. 
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3.2.2 Analisis Kebutuhan Proses 

Berikut proses yang ada dalam aplikasi beserta input dan outputnya bagi masyarakat: 

 

a. Proses lihat barak pengungsian 

Deskripsi : Proses melihat lokasi barak-barak pengungsian yang ada di sekitar 

gunung berapi. 

Input : Pilihan menu barak pengungsian. 

Output : Menampilkan lokasi barak-barak pengungsian yang ada di sekitar 

pengguna. 

 

b. Proses lihat informasi barak pengungsian 

Deskripsi : Proses melihat informasi barak pengungsian yang dipilih pengguna. 

Input : Barak pengungsian pilihan pengguna. 

Output : Menampilkan informasi seputar barak pengungsian yang dipilih, 

seperti nam, kapasitas dan fasilitas barak pengungsian. 

 

c. Proses lihat rute evakuasi 

Deskripsi : Proses melihat informasi rute evakuasi. 

Input : Pilih menu rute evakuasi. 

Output : Rute evakuasi ke barak pengungsian terdekat dari lokasi pengguna. 

 

d. Proses lihat informasi gunung berapi 

Deskripsi : Proses melihat informasi seputar gunung berapi. 

Input : Pilih menu gunung berapi. 

Output : Informasi seputar gunung berapi terdekat yang memuat informasi 

seperti nama, ketinggian, letusan terakhir dan profil singkat mengenai 

gunung. 

 

e. Proses lihat informasi panduan keselamatan 

Deskripsi : Proses melihat informasi panduan keselamatan. 

Input : Pilih menu panduan keselamatan. 
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Output : Informasi panduan keselamatan terkait erupsi, seperti tindakan-

tindakan yang perlu dilakukan ketika erupsi, informasi barang-barang 

yang perlu disiapkan ketika erupsi dan sebagainya. 

 

 

f. Proses lihat lokasi saat ini 

Deskripsi : Proses melihat lokasi pengguna saat ini. 

Input : Tombol lokasi pilihan pengguna. 

Output : Lokasi pengguna saat ini berdasarkan GPS yang ada pada perangkat 

pengguna. 

 

3.3 Perancangan Sistem 

Setelah mengetahui pengguna dan kebutuhan-kebutuhan sistem selanjutnya dilakukan 

perancangan sistem yang meliputi perancangan fungsionalitas, perancangan basis data dan 

perancangan antarmuka. 

 

3.3.1 Perancangan Fungsionalitas 

Pada aplikasi siap siaga bencana ini hanya terdapat satu jenis pengguna, yaitu 

masyarakat. Pemodelan fungsionalitas pengguna dari aplikasi ini dapat dilihat pada Gambar 

3.1. 
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Gambar 3.1 Use Case Diagram Aplikasi Siap Siaga Bencana  

 

3.3.2 Perancangan Activity Diagram 

Setelah mengetahui kebutuhan fungsionalitas tiap pengguna, maka selanjutnya dilakukan 

pemodelan aktivitas dari tiap use case yang ada dengan menggunakan activity diagram. Berikut 

adalah activity diagram dari setiap use case yang ada: 

a. Lihat barak pengungsian 

Aktivitas lihat barak pengungsian merupakan aktivitas pertama yang muncul ketika 

pengguna menjalankan aplikasi. Jika pengguna sedang berada di menu lain, maka pengguna 

harus memilih menu lihat barak pengungsian terlebih dahulu. Setelah memilih menu tersebut 

aplikasi akan menampilkan barak pengungsian yang ada pada peta (Google Maps) dengan 

ditandai menggunakan pin/marker. Alur aktivitas lihat barak pengungsian digambarkan pada 

activity diagram yang dapat dilihat pada Gambar 3.2 

 

Gambar 3.2 Activity Diagram Lihat Barak pengungsian 

 

b. Lihat informasi barak pengungsian 

Pengguna dapat melihat detail dari barak pengungsian yang dipilih pada aktivitas lihat 

informasi barak pengungsian. Setelah mendapatkan barak pengungsian yang ada disekitarnya, 

pengguna kemudian memilih salah satu barak pengungsian pada peta. Pemilihan dilakukan 

dengan menunjuk pin barak pengungsian. Aplikasi akan menampilkan informasi mengenai 

barak pengungsian tersebut. Informasi berupa nama, fasilitas dan kapasitas barak pengungsian. 

Alur aktivitas lihat informasi barak pengungsian dapat dilihat pada Gambar 3.3 
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Gambar 3.3Activity Diagram Lihat Info Barak pengungsian 

 

c. Lihat rute evakuasi 

Aktivitas selanjutnya adalah lihat rute evakuasi. Pengguna terlebih dulu memilih menu 

lihat rute evakuasi. Pada menu ini pengguna dapat melihat rute evakuasi menuju barak 

pengungsian terdekat dari lokasi pengguna saat ini yang ditampilkan di peta (Google Maps) 

pada perangkat pengguna. Metode transportasi yang digunakan untuk mencari rute evakuasi 

adalah berkendara dengan mobil. Alur dari aktivitas ini dapat dilihat pada  Gambar 3.4 

 

Gambar 3.4 Activity Diagram Lihat Rute Evakuasi 
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d. Lihat informasi gunung berapi 

Alur aktivitas lihat informasi gunung berapi dapat dilihat pada Gambar 3.5. Pada aktivitas 

ini pengguna terlebih dahulu memilih menu gunung berapi. Jika di sekitar pengguna ada 

gunung berapi maka menu ini akan menampilkan informasi seputar gunung berapi seperti 

profil singkat, kondisi, letak gunung, sejarah letusan dan sebagainya. 

 

Gambar 3.5 Activity Diagram Lihat Informasi Gunung Berapi 

 

e. Lihat informasi panduan keselamatan 

 

Gambar 3.6 Activity Diagram  Lihat Informasi Panduan Keselamatan 

 

Gambar 3.6 menunjukkan alur dari aktivitas lihat informasi panduan keselamatan. 

Setelah pengguna memilih informasi panduan keselamatan, aplikasi akan menampilkan 
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informasi panduan keselamatan terkait erupsi, seperti tindakan-tindakan yang perlu dilakukan 

ketika erupsi, informasi barang-barang yang perlu disiapkan ketika erupsi dan sebagainya. 

 

f. Kirim Notifikasi 

Gambar 3.7 menunjukkan alur dari aktivitas kirim notifikasi. Aktivitas ini berjalan secara 

otomatis begitu pengguna menjalankan aplikasi dan dapat bekerja di background. Pengguna 

akan mendapatkan notifikasi begitu aplikasi mendeteksi pengguna membawa perangkatnya 

melintasi batas area berbahaya yang telah ditentukan, baik ketika memasuki maupun keluar 

dari area berbahaya. 

 

Gambar 3.7 Activity Diagram Kirim Notifikasi 

 

g. Lihat lokasi saat ini 

Gambar 3.8 merupakan alur dari aktivitas lihat lokasi pengguna. Aktivitas ini dapat 

dilakukan melalui setiap menu yang ada. Pengguna cukup menekan tombol lihat posisi saat ini, 

dan pengguna akan dibawa ke tampilan peta (Google Maps) yang akan menampilkan lokasi 

pengguna. 
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Gambar 3.8 Activity Diagram Lihat Lokasi Saat Ini 

 

3.3.3 Perancangan Basis Data 

Basis data pada aplikasi aplikasi ini menggunakan firebase. Pada basis data ini terdapat 

tiga object yang digunakan pada aplikasi, yaitu barak pengungsian, gunung dan user. 

a. Barak pengungsian 

Data mengenai barak pengungsian disimpan dalam objek shelter. Data yang ada antara 

lain kordinat, nama, kapasitas, fasilitas dan koordinat barak pengungsian. Data barak 

pengungsian digunakan pada menu barak pengungsian dan rute evakuasi. Struktur shelter dapat 

dilihat pada Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Struktur Objek Shelter 

 

 

{ 

"Shelter": [ 

{ 

"name": "Shelter Pengungsian A", 

"capacity": 1000, 

"facility": "Kamar mandi, dapur umum", 

"latitude": -7.6872141, 

"longitude": 110.4100046 

}, 

... 

] 

} 
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b. Gunung 

Data mengenai gunung disimpan dalam objek gunung. Data yang ada antara lain nama, 

koordinat, ketinggian, erupsi terakhir, dan deskripsi gunung. Data gunung digunakan pada 

menu info gunung. Struktur gunung dapat dilihat pada Gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10 Struktur Objek Gunung 

 

c. Area 

Data area memuat data koordinat dari area berbahaya yang berupa lingkaran dengan titik 

pusat berada di pusat area bencana. Data area digunakan pada menu barak pengungsian dan 

rute evakuasi. Data yang ada antara lain nama dan koordinat. Struktur area dapat dilihat pada 

Gambar 3.11 

{ 

"Gunung": [ 

{ 

"name": "Merapi", 

"latitude": -7.6881964, 

"longitude": 110.4186434, 

"elevation": 2930, 

"eruption": 2010, 

"description": "Deskripsi gunung", 

}, 

... 

] 

} 
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Gambar 3.11 Struktur Objek Area 

 

3.3.4 Perancangan Antarmuka 

Tahapan selanjutnya adalah perancangan antarmuka. Perancangan antarmuka digunakan 

untuk memodelkan tampilan dari aplikasi yang akan dibuat. Perancangan ini berupa gambar-

gambar sederhana yang menampilkan ilustrasi tiap-tiap halaman dan fungsi dari aplikasi. 

a. Antarmuka Menu Barak pengungsian 

 

 

Gambar 3.12 Rancangan Antarmuka Menu Barak pengungsian 

 

Menu pertama adalah menu barak pengungsian. Pada menu barak pengungsian pengguna 

dapat melihat barak pengungsian yang ada disekitarnya. Barak pengungsian yang ada disekitar 

pengguna akan ditampilkan di peta dengan pin-pin seperti pada Gambar 3.12. Jika salah satu 

{ 

"Pagar": [ 

{ 

"name": "Merapi", 

"latitude": -7.6881964, 

"longitude": 110.4186434, 

"radius": 10000, 

}, 

... 

] 

} 
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pin disentuh maka akan muncul info mengenai barak pengungsian tersebut. Pada bagian pojok 

kanan atas terdapat tombol lokasi untuk menunjukkan lokasi pengguna saat ini di peta. 

 

b. Antarmuka Menu Rute Evakuasi 

Menu berikutnya adalah menu rute evakuasi. Pada menu ini pengguna akan mendapatkan 

rute evakuasi menuju barak pengungsian yang paling dekat dengan lokasi pengguna sekarang. 

Pada bagian pojok kanan atas terdapat tombol lokasi untuk menunjukkan lokasi pengguna saat 

ini di peta. Gambar 3.13 merupakan rancangan tampilan menu rute evakuasi. 

 

 

Gambar 3.13 Rancangan Antarmuka Menu Rute Evakuasi 

 

c. Antarmuka Menu Informasi Keselamatan 

Menu ketiga adalah menu informasi keselamatan. Pada menu ini pengguna dapat 

membaca informasi-informasi edukatif terkait keselataman dalam mengahadapi erupsi gunung 

berapi. Menu ini memuat informasi-informasi seperti informasi mengenai erupsi, hal-hal yang 

perlu disiapkan ketika menghadapi erupsi, tindakan-tindakan yang perlu dilakukan ketika dan 

setelah terjadi erupsi dan sebagainya. Rancangan tampilan menu informasi keselamatan dapat 

dilihat pada Gambar 3.14. 
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Gambar 3.14 Rancangan Antarmuka Menu Informasi Keselamatan 

 

 

d. Antarmuka Menu Informasi Gunung Berapi 

Menu selanjutnya adalah menu informasi gunung berapi. Menu ini menampilkan 

informasi seputar gunung berapi yang memuat profil singkat, seperti kondisi dan letak gunung, 

sejarah letusan dan sebagainya. Rancangan tampilan menu dapat dilihat pada Gambar 3.15. 

 

Gambar 3.15 Rancangan Antarmuka Menu Informasi Gunung Berapi 
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e. Antarmuka Lihat Info Barak Pengungsian 

Fungsionalitas lihat barak pengungsian dapat diakses pada menu barak pengungsian dan 

menu rute evakuasi. Pengguna cukup mengklik barak yang ingin dilihat dan aplikasi akan 

menampilkan informasi mengenai barak tersebut seperti pada Gambar 3.16 

 

Gambar 3.16 Rancangan Antarmuka Lihat Info Barak Pengungsian 

 

f. Antarmuka Lihat Lokasi Saat ini 

Fungsionalitas untuk melihat lokasi pengguna saat ini dapat digunakan pada menu barak 

pengungsian dan rute evakuasi. Pengguna cukup mengklik tombol lokasi dan aplikasi akan 

menunjukkan lokasi pengguna seperti pada Gambar 3.17 

 

Gambar 3.17 Rancangan Antarmuka Lihat Lokasi Saat Ini 

 



28 

 

g. Antarmuka Lihat Notifikasi 

Fungsi notifikasi akan aktif jika pengguna memasuki atau keluar dari area bahaya. 

Rancangan dari lihat notifikasi dapat dilihat pada Gambar 3.18. 

 

Gambar 3.18 Rancangan Antarmuka Lihat Notifikasi 

 

3.3.5 Perancangan Rencana Pengujian 

Pengujian aplikasi dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan 

dapat beroperasi dengan baik dan sudah sesuai dengan rancangan yang telah dibuat 

sebelumnya. Pengujian aplikasi dibagi menjadi dua bagian, pengujian fungsionalitas dan 

pengujian kompatibilitas. Pengujian fungsionalitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

kebutuhan aplikasi telah terpenuhi dan apakah aplikasi berjalan dengan baik atau tidak. 

Pengujian akan dilakukan pada beberapa perangkat android yang memiliki spesifikasi berbeda-

beda dengan menggunakan skenario pengujian fungsionalitas yang telah ditentukan. Skenario 

dari pengujian fungsionalitas dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Rencana Pengujian Fungsionalitas 

No. Fungsionalitas Skenario Aktivitas 

1 Lihat Barak 

pengungsian 

Melihat lokasi barak pengungsian Memilih menu Barak 

pengungsian. 

2 Lihat Info Barak 

pengungsian 

Melihat info detail mengenai barak 

pengungsian 

Memilih menu Barak 

pengungsian, klik salah 

satu marker barak 
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pengungsian yang ada 

di peta. 

3 Lihat Rute 

Evakuasi 

Melihat rute evakuasi menuju barak 

pengungsian terdekat dari lokasi 

pengguna saat ini 

Memilih menu Rute 

Evakuasi. 

4 Menu Panduan 

Keselematan 

Melihat panduan keselamatan Memilih menu Panduan 

Keselamatan, memilih 

sub info. 

5 Menu Info Gunung Melihat info gunung berapi terdekat 

dari lokasi pengguna saat ini 

Memilih menu Info 

Gunung 

6 Lokasi Saat Ini Melihat lokasi pengguna saat ini Menekan tombol lokasi 

pengguna saaat ini 

7 Notifikasi Pengguna memasuki atau 

meninggalkan area berbahaya 

Membawa perangkat 

memasuki atau keluar 

dari area berbahaya 

 

Pengujian selanjutnya yaitu pengujian kompatibilitas aplikasi. Pengujian kompatibilitas 

dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi dapat berjalan dengan baik di perangkat android 

yang memiliki spesifikasi dan versi sistem operasi yang berbeda-beda. 

Pengujian yang terakhir adalah pengujian aplikasi pada pengguna dengan cara meminta 

pengguna menjalankan aplikasi untuk mencoba menu dan fungsionalitas yang ada serta 

memberikan penilaian terhadap aplikasi yang telah dikembangkan melalui pertanyaan skala 

pada kuisioner. Kuisioner menggunakan metode System Usability Scale (SUS) dan ditambah 

1 pertanyaan essay yang meminta penilaian pengguna akan aplikasi ini, apakah aplikasi dimilai 

dapat membantu meningkatkan kesiapsiagaan pengguna terhadap bencana erupsi. Metode SUS 

merupakan kuisioner yang berisi 10 pertanyaan singkat dengan 5 pilihan jawaban. Pilihan 

jawaban berupa skor dari 1 sampai 5, di mana 1 adalah Sangat Tidak Setuju dan 5 adalah Sangat 

Setuju. Pertanyaan ganjil bernada positif dan pertanyaan genap bernada negatif. Gambar 3.19 

merupakan kuisioner yang digunakan untuk melakukan pengujian pengguna. 
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Gambar 3.19 Kuisioner Pengujian Pengguna 

   


