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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan penulis 

dalam melakukan penelitian. Desain penelitian diperlihatkan pada Gambar 3.1.  
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Pada desain penelitian ini terbagi menjadi 7 tahap utama yang akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Identifikasi Masalah 

Merupakan tahap awal penelitian. Pada tahap ini penulis 

mengidentifikasi masalah yang terjadi. Hasil dari proses identifikasi masalah 

menjadi latar belakang penelitian ini, kemudian merumuskan masalah, lalu 

menentukan metode atau algoritma yang akan digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Selain itu, penulis juga perlu menentukan model 

penelitian untuk membantu menjalankan penelitian. 

2. Studi Literatur 

Pada tahap ini, penulis melakukan studi literatur mengenai topik yang 

akan dibahas. Pada penelitian ini dilakukan studi lteratur tentang rumah sakit, 

sistem rekomendasi, pemetaan lokasi dengan Google Maps, cara kerja Google 

Maps, penerapan Google Maps API pada aplikasi peta untuk mendapatkan peta 

digital wilayah Kota Bandung, Google Maps API untuk penentuan rute 

terpendek atau rute tercepat, membuka website tiap-tiap rumah sakit untuk 

mendapatkan informasi mengenai jadwal dokter, instalasi rawat jalan, 

ketersediaan tempat tidur rawat inap, dan tarif layanan. 

3. Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data adalah tahap mengumpulkan data yang 

diperlukan dalam melakukan penelitian ini. Pada penelitian ini data yang 

dibutuhkan yaitu data spasial berupa peta digital wilayah Kota Bandung, data 

atribut berupa data sebaran rumah sakit yang terdapat di Kota Bandung dan 

informasi mengenai jadwal dokter, instalasi rawat jalan, ketersediaan tempat 

tidur rawat inap, dan tarif layanan pada tiap-tiap rumah sakit di Kota Bandung. 

Untuk penyebaran kuesioner dilakukan menggunakan modifikasi Skala Likert. 

4. Tahap Pembuatan Kuesioner 

Kuesioner disusun berdasarkan variabel-variabel yang menurut jurnal 

menjadi faktor-faktor penentu preferensi dalam pemilihan rumah sakit. Setelah 

kuesioner disusun, mengujikan bahasa yang digunakan dalam kuesioner dengan 

meminta 11 orang untuk mengisi kuesioner dan menanyakan pendapatnya 

apakah bahasanya mudah dipahami. Ketika ada yang mengatakan bahwa 
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bahasanya kurang mudah dipahami maka kuesioner direvisi sampai kuesioner 

benar-benar bahasanya mudah dipahami oleh calon user. Setelah dipastikan 

bahwa kuesioner ini bisa dipahami dengan mudah, baru kuesioner ini disebar 

dan hasil kuesioner dimasukkan dalam program yang akan dibuat.  

Pengujian kuesioner dilakukan pada tanggal 18 Juli 2020 – 23 Juli 2020. 

Berdasarkan hasil ujicoba kuesioner, responden memahami maksud dari 

pertanyaan dan opsi jawaban yang diberikan, sehingga kuesioner dapat disebar 

ke calon user. 

Menurut Cohen, L., et.al, (2007) semakin besar sampel dari besarnya 

populasi yang ada adalah semakin baik, akan tetapi ada jumlah batas minimal 

yang harus diambil oleh peneliti yaitu sebanyak 30 sampel. 

5. Tahap Pengembangan 

Pada tahap ini, penulis merancang sistem yang akan dibuat. Dengan 

menggunakan Google Maps API untuk mendapatkan peta digital, lalu pemetaan 

lokasi rumah sakit, penambahan atribut pada tiap-tiap rumah sakit, dan 

penentuan rute terpendek atau rute tercepat menuju rumah sakit. Setelah model 

dirancang maka penulis akan mengembangkan sistem. Metode pengembangan 

perangkat lunak yang digunakan adalah metode waterfall. 

6. Tahap Eksperimen 

Setelah perangkat lunak dibuat dan diuji coba sesuai dengan 

kegunaannya, tahap selanjutnya adalah merancang skenario eksperimen dan 

melakukan eksperimen hingga mendapatkan hasil. Pada tahap ini perangkat 

lunak dilakukan eksperimen seperti menentukan titik awal posisi pengguna saat 

ini dan titik tujuan di rumah sakit yang ingin dituju. 

7. Pengujian Efektivitas Sistem 

Setelah user mengisi dan memperoleh hasil rekomendasi, maka 

efektivitas sistem diuji dengan menyebarkan kuesioner dengan item pertanyaan 

yang didasarkan pada studi literatur sebagai berikut: 

a. Apakah menurut user sistem ini mudah untuk digunakan? 

b. Apakah menurut user waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan program 

ini cukup? 
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c. Apakah menurut user sistem ini bermanfaat dan dapat memberikan 

informasi mengenai rumah sakit? 

d. Apakah hasil rekomendasi yang diberikan sesuai dengan ekspektasi user? 

e. Secara keseluruhan apakah user puas dengan sistem ini? 

8. Tahap Dokumentasi 

Tahap Dokumentasi merupakan tahap pembuatan dokumen proposal 

skripsi dan dokumen teknis pembuatan aplikasi dari penelitian yang telah 

dilakukan. 

3.2. Metode Penelitian 

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua 

bagian, yaitu metode pengumpulan data dan metode pengembangan perangkat 

lunak. 

3.2.1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi 

literatur dan penyebaran kuesioner. 

a. Studi literatur  

Studi literatur yang dilakukan adalah mempelajari buku-buku referensi, 

jurnal, skripsi dan sumber lain yang berhubungan dengan penulisan proposal ini 

seperti rumah sakit, sistem rekomendasi, preferensi user, komponen preferensi user, 

pemetaan lokasi dengan Google Maps, cara kerja Google Maps, penerapan Google 

Maps API pada aplikasi peta untuk mendapatkan peta digital wilayah Kota 

Bandung, Google Maps API untuk penentuan rute terpendek atau rute tercepat, 

membuka website Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk mendapatkan data berupa 

nama dan alamat rumah sakit di Kota Bandung, membuka website tiap-tiap rumah 

sakit untuk mendapatkan informasi mengenai jadwal dokter, instalasi rawat jalan, 

ketersediaan tempat tidur rawat inap, dan tarif layanan. 

b. Penyebaran kuesioner 

Untuk penyebaran kuesioner dilakukan menggunakan modifikasi Skala 

Likert. Menurut Sugiyono (2009) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

yang merupakan skala kontinum bipolar, pada ujung sebelah kiri (angka rendah) 
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menggambarkan suatu jawaban yang bersifat negatif. Sedang ujung sebelah kanan 

(angka tinggi), menggambarkan suatu jawaban yang bersifat positif. Skala Likert 

dirancang untuk menyakinkan responden menjawab dalam berbagai tingkatan pada 

setiap butir pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. 

Modifikasi skala likert dimaksudkan untuk menghilangkan kelemahan yang 

dikandung oleh skala lima tingkat, modifikasi skala Likert meniadakan katagori 

jawaban yang di tengah berdasarkan tiga alasan yaitu: (1) katagori tersebut 

memiliki arti ganda, biasanya diartikan belum dapat memutuskan atau memberikan 

jawaban, dapat diartikan netral, setuju tidak, tidak setujupun tidak, atau bahkan 

ragu-ragu. (2) tersediannya jawaban di tengah itu menimbulkan kecenderungan 

menjawab ke tengah. (3) maksud kategori SS-S-TS-STS adalah terutama untuk 

melihat kecenderungan pendapat responden, ke arah setuju atau ke arah tidak 

setuju. 

Maka dalam penelitian ini dengan menggunakan empat alternatif jawaban, 

yaitu: sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). 

Responden dapat memilih salah satu dari empat alternatif jawaban yang disesuaikan 

dengan keadaan subjek. 

3.2.2. Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah metode 

waterfall. Alasan menggunakan metode ini adalah karena metode waterfall 

melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan dalam membangun suatu 

sistem Tahapan dari metode waterfall (Sommerville, Ian, 2011) adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 3.2 Model Waterfall (Sommerville, 2011) 

a. Analisis 

Tahap analisis kebutuhan dilakukan dengan menganalisa kebutuhan user, 

analisa perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan dalam pengembangan 

sistem serta kebutuhan lain dalam pembuatan basis data.  

b. Desain 

Tahap selanjutnya yaitu mendesain sistem. Tahap ini dibuat sebelum tahap 

pengkodean.  Tujuan dari tahap ini adalah memberikan gambaran tentang apa yang 

akan dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Dokumentasi yang dihasilkan dari 

tahap desain sistem ini antara lain perancangan Use Case Diagram, Data Flow 

Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), dan perancangan interface. 

c. Coding 

Aktivitas pada tahap ini dilakukan pengkodean sistem. Penulisan kode 

program merupakan tahap penerjemahan desain sistem yang telah dibuat ke dalam 

bentuk perintah-perintah yang dimengerti komputer dengan menggunakan bahasa 

pemrograman. Tahapan ini merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan 

suatu sistem. Sistem ini bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP dan 

database MySQL. 

d. Testing 

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa software yang dibuat telah 

sesuai dengan desainnya dan semua fungsi dapat dipergunakan dengan baik tanpa 

ada kesalahan. 
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3.3. Alat dan Bahan Penelitian 

3.3.1. Alat Penelitian 

Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Perangkat keras (Hardware) yaitu Laptop dengan spesifikasi: 

- Processor Intel® Core™ i3-5005U 4 Cores CPU 

- Memory 6 GB RAM 

- SSD 240 GB 

2. Perangkat lunak (Software) sebagai berikut: 

- Operating System Windows 10 Home 64-bit 

- Google Maps Javascript API 

- Web Browser Google Chrome 

- Sublime Text 3 

- XAMPP 7.3.11 

3.3.2. Bahan Penelitian 

Bahan yang  akan digunakan dalam penelitian ini adalah;  

a. Data spasial berupa peta digital wilayah Kota Bandung.  

b. Data atribut berupa data sebaran rumah sakit yang terdapat di Kota Bandung. 

c. Informasi mengenai  jadwal dokter, instalasi rawat jalan, ketersediaan tempat 

tidur rawat inap, dan tarif layanan pada tiap-tiap rumah sakit di Kota Bandung.


