
BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Proses Alur Penelitian

Berikut alur penelitian yang dibuat untuk mempermudah dalam merancang

aplikasi pemandu pusat layanan kesehatan yang ada di Pekanbaru.
Tabel 3.1 Metodologi Penelitian

Tahapan Kegiatan Hasil

Tahap I
Perencanaan

Tahap II
Pengumpulan

Data

Tahap III
Analisa dan
Perancangan

Tahap V
Tahap

Dokumentasi

Mulai

1. Identifikasi Masalah
2. Penetuan Tujuan Penelitian

1. Observasi
2. Wawancara
3. Studi Literatur

 Analisa sistem yang sedang
berjalan
 Analisa sistem baru

Melakukan dokumentasi hasil
penelitian dari awal hingga akhir

Proposal

Data dan landasan
teori

Dokumentai laporan
Tugas Akhir

 Perancangan Aplikasi pemandu
layanan kesehatan.

Rancangan Aplikasi
Pemandu layanan

kesehatan

Tahap IV
Implementasi
dan Testing

Proses pembuatan sistem Aplikasi pemandu
layanan kesehatan

Pengujian sistem

Selesai
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Berikut keterangan tentang diagram metodologi Tugas Akhir ini:

3.1.1 Tahap Perencanan
Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat akan

melakukan penelitian. Adapun tahapan dalam perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Mendefenisikan Masalah

Melakukan peninjauan ke sistem yang sedang berjalan di Kota Pekanbaru untuk

mengamati serta melakukan eksplorasi lebih dalam dan menggali permasalahan

yang ada pada sistem yang berjalan saat ini, yang nantinya akan dijadikan sebagai

perumusan masalah.

2. Penentuan Tujuan Penelitian

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas kerangka tentang apa saja yang

menjadi sasaran dari penelitian ini. Adapun ditentukannya tujuan dari Tugas

Akhir ini agar dalam pelaksanaanya lebih terarah dan tepat sasaran sesuai dengan

penelitian yang dikerjakan.

3.1.2 Tahap Pengumpulan Data
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data untuk lebih mengetahui

mengenai permasalahan yang diteliti. Dari data yang dikumpulkan akan dapat

diketahui mengenai sistem yang digunakan pada saat ini. Data-data dapat diperoleh

melalui wawancara langsung dan dengan cara melihat langsung dilapangan

terhadap sistem yang sedang digunakan. Dalam hal ini objek penelitian berada pada

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Adapun data-data yang diperlukan dalam

penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan sistem

(requirements analysis), penulis melakukan pengumpulan data dengan cara

observasi di tempat penelitian, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menjadi tempat

penelitian penulis. Kegiatan observasi yang penulis lakukan meliputi pengambilan

data lokasi pusat layanan kesehatan dan koordinat posisi tempat lokasi pusat

layanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas dan klinik.
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2. Wawancara

Dalam penelitian lapangan ini dilaksanakan pengamatan langsung terhadap objek

penelitian melalui wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara

mengadakan tanya jawab langsung kepada responden dengan menggunakan

pertanyaan yang disiapkan oleh penulis. Melalui wawancara diharapkan dapat

diperoleh keterangan-keterangan dari pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan

masyarakat kota pekanbaru.

3. Studi Literatur

Melalui teknik ini dilakukan kegiatan penghimpunan data, keterangan dan

informasi dengan penelaahan secara cermat atas berbagai dokumen, arsip, hasil

laporan, buku-buku ilmiah, persatuan perundang-undangan dan bahan-bahan

tertulis lainnya yang relevan dengan variabel penelitian dan diperkenankan oleh

pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

3.1.3 Tahap Analisa dan Perancangan

Setelah melakukan tahap pengumpulan data, maka langkah selanjutnya

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

adalah hasil dari tahapan pengumpulan data, yakni berupa model perancangan peta,

data primer dan data sekunder. Analisa terhadap perancangan peta yang akan dibuat

dilakukan berdasarkan data primer dan data sekunder.

Setelah analisa awal dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah

perancangan atau pemrograman. Dimulai dari tahap identifikasi masalah, coding

sistem, testing sistem dan tindakan keputusan. Tahap perancangan sistem

merupakan tahapan dalam membuat rincian sistem hasil dari analisis menjadi suatu

bentuk perancangan agar dimengerti oleh pengguna (user). dan perancangan adalah

sebagai berikut:

1. Analisis Sistem Yang Berjalan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting, karena akan  dilakukan

penelitian terhadap kekurangan dari sistem yang berjalan (existing), sehingga

akan dihasilkan data masalah yang terjadi pada sistem tersebut. Kemudian data-

data tersebut dijadikan acuan dalam menentukan solusi pembuatan sistem usulan

yang lebih baik dari sistem sekarang.
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2. Analisis Kebutuhan Sistem

Merupakan tahapan analisis kebutuhan sistem yang akan dijadikan sebagai dasar

perancangan.

3. Proses pembuatan aplikasi

Merancang dan membangun aplikasi pemandu pusat layanan kesehatan

masyarakat di kota pekanbaru menggunakan aplikasi Android Studio.

3.1.4 Tahap Implementasi dan Testing
Aplikasi pemandu pusat layanan kesehatan masyarakat dikota Pekanbaru

yang sudah selesai di program atau coding siap untuk dilakukan pengujian.

1. Proses Coding Sistem

Tahap ini dilakukan dengan tujuan hasil dari perancangan sistem ini akan

dilanjutkan dengan proses merangkai dan menguji kode-kode yang berisi

algoritma untuk membuat fitur yang sesuai dengan kebutuhan sistem dan user.

2. Pengujian Sistem

Pada tahap ini dilakukan pengujian fungsi-fungsi dengan menggunakan

metode blackbox. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mencari kesalahan pada

sistem dan mengetahui sejauh mana sistem dapat berjalan dengan baik dan sesuai

dengan harapan pengguna. Teknik pengujian blackbox berfokus pada domain

informasi dari perangkat lunak, dengan melakukan test case dan mempartisi

domain input dari suatu program dengan cara yang memberikan cakupan

pengujian yang mendalam. Blackbox merupakan metode pengujian perangkat

lunak yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi data uji dan memeriksa

fungsional dari perangkat lunak. Cakupan pengujian yang dilakukan pada

blackbox testing adalah perihal pengujian interface dan form validation.

Pengujian interface adalah pengujian yang dilakukan secara langsung terhadap

desain interface yang dibuat pada sistem. Tujuan yang diharapkan dalam

melakukan blackbox testing dapat membuat desain yang sesuai dengan kebutuhan

pengguna. Selain menggunakan blackbox testing, pengujian juga dilakukan

menggunakan User Acceptance Test (UAT).
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3.1.5 Tahap Dokumentasi
Menyusun dan mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan pada

Tugas Akhir ini. Mulai dari proses pendahuluan, perencanaan, pengumpulan data,

analisa dan hasil. Hasil dari dokumentasi ini adalah laporan Tugas Akhir, dan hasil

dari laporan Tugas Akhir akan dipresentasikan.

3.2 Pengembangan Aplikasi
Pada tahap impementasi nantinya di smartphone, ada empat tahap yang

digunakan untuk membangun aplikasi dalam penelitian ini. Tahap pertama adalah

Requirement Analysis, tahap kedua adalah System Design, tahap ketiga adalah

pembuatan kode program, dan tahap terakhir adalah pengujian sistem.

Pada tahap pertama dilakukan analisa kebutuhan-kebutuhan aplikasi, yaitu

antara lain analisis sistem berjalan, identifikasi masalah, analisis aplikasi dan

batasan aplikasi. Pada tahap analisa dan perancangan menggunakan metode

berorientasi objek dengan menggunakan tools unified modeling language (UML).

diagram UML yang digunakan adalah use case diagram, class diagram, activity

diagram dan sequence diagram.

Pada tahap selanjutnya dilakukan perancangan antar muka aplikasi.

Rancangan antar muka dibuat dengan memperhatikan aspek-aspek interaksi

manusia dengan komputer, seperti warna, besar tombol, tata letak dan sebagainya.

Dalam merancang apikasi menggunakan Visio 2016.

Pada tahap selanjutnya dilakukan pembuatan kode program. Jenis

smartphone yang digunakan adalah smartphone dengan operating system (OS)

android, tools yang digunakan dalam membuat aplikasi ini adalah Android Studio

V.3.0. Bahasa pemograman yang digunakan Java, dan minimal operating system

yang digunakan di smartphone nantinya versi JellyBean (J) dan sudah support

Android versi Oreo (O).
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Tahap terakhir adalah pengujian aplikasi. Pada tahap ini akan dilakukan

pengujian, yaitu blackbox dan User Acceptance Test (UAT). Pengujian blackbox

dilakukan untuk menguji apakah fitur-fitur dalam aplikasi berjalan dengan baik.

Pengujian blackbox dilakukan dengan menggunakan 10 buah smartphone yang

berbeda spesifikasinya. Sedangkan pengujian UAT dilakukan dengan cara

melakukan uji coba software kepada user. Apabila hasil uji coba mendapat respon

positif, maka tes tersebut dinyatakan berhasil.


