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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di jalan-jalan umum seperti (jalan raya, 

perkampungan, dan perumahan) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. 

Batas utara : Ronggolawe, Batas Selatan : Banyumanik, Batas barat : 

Sam poo kong, Batas Timur : Tlogosari. Penelitian dengan cara 

mendata tempat dimana dokter membuka praktek di daerah semarang. 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung kurang 

lebih selama 1 bulan dan waktunya hanya siang hingga sore menjelang 

malam pada waktu yang ditentukan. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat umum dengan 

rentang usia 16-35 tahun. Penelitian ini mengambil beberapa sampel 

sejumlah 45 orang yang mempunyai gadget. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan 

cara survei dan memberikan kuesioner ke masyarakat umum di daerah 

semarang. 

3.3.1 Kuesioner/Angket 

Kuesioner atau angket adalah mencari informasi untuk melakukan  

pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan kepada 

responden. Penyebaran angket pada penelitian ini dilakukan sebelum 

pembuatan aplikasi dan sesudah pembuatan aplikasi untuk mencari 
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informasi dalam pembuatan aplikasi dan dampak dari aplikasi yang 

telah digunakan. 

3.4 Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder: 

3.4.1 Data Primer  

Sumber data dengan data primer agar sumber data diperoleh dari 

responden secara langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber 

data primer adalah hasil dari kuisoner dan pengamatan kepada 

responden sebelum dan setelah menggunakan aplikasi. 

3.4.2 Data Sekunder  

Sumber data dengan data sekunder agar sumber data yang 

diperoleh merupakan data konkrit yang berasal dari jurnal yang telah 

ada yang menjelaskan tentang kemudahan bagi pengguna android untuk 

menemukan dokter praktek pribadi dan UGD terdekat. 

 

3.5 Metode Penelitian 

Penelitian didahului dengan observasi ke tempat dokter-dokter yang 

membuka praktek pribadi dan UGD dan menggali data ke masyarakat yang 

akan menjadi calon pengguna aplikasi dengan cara menyebar kuesiner 

tentang kebutuhan aplikasi yang diinginkan. 

Data Observasi dan penggalian data awal digunakan untuk merancang 

aplikasi. Dengan cara ini diharapkan aplikasi bisa sesuai dengan kondisi 

lapangan dan keingginan dari calon pengguna. Setelah aplikasi selesai 

dibuat, dilakukanlah penyebaran kuesioner untuk menguji kelayakan 

aplikasi Doctor Nearby. Hasil kuesioner diuji dengan menggunakan SPSS 

untuk mendapatkan hasil kelayakan aplikasi. 
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3.5.1  Metode Pengembangan Aplikasi 

 

 

 

Pengembangan aplikasi Doctor Nearby dimulai dengan 

menentukan konsep pada alur aplikasi Doctor Nearby. Penentuan 

konsep ini berdasarkan hasil dari kuesioner Pre-Test dalam pembuatan 

aplikasi. Kemudian setelah penentuan alur aplikasi selesai dilanjutkan 

Gambar 3.1 Flowchart Pengembangan Aplikasi  
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dengan proses pembuatan design menggunakan Adobe Photoshop. 

Proses selanjutnya setelah pembuatan konsep aplikasi adalah 

pembuatan aplikasi dengan menggunakan program Apache Cordova. 

Setelah aplikasi selesai dibuat dengan Apache Cordova kemudian 

dilanjutkan dengan proses testing untuk memaksimalkan aplikasi dan 

menimalisir bug. 

3.5.2 Metode Pengujian Aplikasi 

Metode yang digunakan dalam pengujian aplikasi yang 

digambarkan dalam bentuk flowchart: 

 

Gambar 3.2 Flowchart Metode Pengujian Aplikasi 
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Penjabaran Flowchart metode pengujian aplikasi antara lain: 

1. Pembuatan kuesioner 

Pembuatan kuesioner dibutuhkan untuk menguji coba aplikasi 

kepada responden. 

2. Membagikan Kuesioner 

Setelah kuesioner selesai pembuatan maka kuesioner siap 

dibagikan secara random dengan rentan usia 16-35 tahun dengan 

target 45 responden dengan mencoba aplikasi Doctor Nearby.  

3. Mengolah Data Kuesioner  

Hasil data dari kuesioner diolah menggunakan progam microsoft 

excel dengan pembagian berdasarkan kategori umur, jenis kelamin, 

pekerjaan, status, kemudahan, kebergunaan, fasilitas. 

4. Menguji dengan SPSS 

Setelah data kuesioner diolah maka tahap selanjutnya pengujian 

dengan progam IBM SPSS Statistics 16. Pengujian dengan SPSS 

ada 3 proses yaitu validitas variabel kuesioner, analisa reliabilitas 

variabel Kuisoner, dan uji korelasi. 

5. Hasil Kelayakan aplikasi 

Setelah melakukan pengujian dengan SPSS maka dapat 

disimpulkan apakah aplikasi Doctor Nearby layak atau tidaknya. 
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3.6 Kerangka Pikiran 

Permasalahan masyarakat pada penelitian ini adalah tidak banyak yang 

mengetahui lokasi dokter praktek pribadi terdekat dan masyarakat 

mengalami antrian panjang pada saat ke dokter praktek pribadi. Terdapat 

dua peluang yang dapat menjawab kedua masalah sebelumnya yaitu dengan 

adanya kemajuan teknologi masyarakat semakin mudah memperoleh 

informasi melalui smartphone dan masyarakat dapat melakukan pendaftaran 

secara online sehingga meminimalisir antrian panjang. Sebelum pembuatan 

aplikasi Doctor Nearby dilakukan pendekatan dengan menyebar kuesioner 

kepada 45 responden untuk mengumpulkan data. Selanjutnya pembuatan 

aplikasi dilakukan dengan cara mendesain dahulu aplikasi menggunakan 

Adobe Photoshop dan perancangan aplikasi menggunakan Apache Cordova. 

Setelah aplikasi selesai dibuat dilakukan uji coba kepada 45 responden. 

Berdasarkan uji coba tersebut masyarakat dapat menemukan lokasi dokter 

praktek pribadi terdekat dan UGD terdekat serta masyarakat dapat memesan 

antrian secara online kepada dokter praktek pribadi yang akan dikunjungi. 

 

Gambar 3.3 Kerangka Pikir  


