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BAB III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Flowchart metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 

dalam Gambar 3.1 

MULAI

STUDI LITERATURE

PERANCANGAN & 
PEMBUATAN APLIKASI

PEMBUATAN LAPORAN

SELESAI

PENGUJIAN APLIKASI

SESUAI

TIDAK SESUAI

SESUAI

TIDAK SESUAI

 

Gambar 3.1 Flowchart metodologi penelitian 
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3.2 Objek Penelitian 

Menurut Willy Abdillah[19] objek adalah suatu target atau tujuan 

penelitian empiris, objek dapat berupa bersifat fisik atau abstrak atau berbentuk. 

Meskipun memiliki sifat yang abstrak, objek harus bisa diukur karena sebagai target 

penelitian. Oleh karena itu, objek harus bisa diobservasi[19]. Dalam penelitian ini 

yang akan menjadi populasi adalah pasien-pasien pengidap HIV/AIDS atau biasa 

disebut ODHA dan minimal 30 pasien pengidap HIV/AIDS atau ODHA akan 

menjadi sample penelitian. 

 

3.3 Lokasi Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini, pengambilan data dilakukan dengan pasien 

HIV/AIDS yang bertempat tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah. 

 

 

Gambar 3.2 Peta Kota Semarang 
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3.4 Sumber Data 

Dalam penelitian ini, terdapat 3 sumber data yang digunakan yaitu: 

a. Data primer 

Data ini diperoleh dari responden yang telah mengisi kuisioner tentang 

penelitian ini. Data yang didapatkan sebanyak 30 responden. 

b. Data Sekunder 

Data ini diperoleh dari sumber yang sebelumnya sudah tersedia seperti 

jurnal, artikel maupun media massa. 

c. FGD (Forum Group Discussion) 

FGD merupakan salah satu alat ukur untuk mendapatkan data secara 

kualitatif[20]. Dalam penelitian ini dilakukan diskusi dengan pihak 

dinas kesehatan, WHO dan komunitas HIV/AIDS. 

 

3.5 Metode Pengumpulan data 

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan 

hasil penelitian yaitu: 

a. Kuisioner 

Menurut Dr. Willy Abdillah kuisioner merupakan sistem pengumpulan 

data primer dengan mengajukan sejumlah item-item pertanyaan dengan 

suatu format tertentu[19]. Dalam penelitian ini, penulis menyebarkan 

kuisioner kepada 30 responden di Kota semarang. Responden dalam 

penelitian ini merupakan pasien HIV/AIDS atau biasa disebut dengan 

ODHA yang telah menjalani terapi antiretroviral di Kota Semarang 

Provinsi Jawa Tengah. 
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b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu sistem mengumpulkan data dengan cara tanya 

jawab antara pemberi pertanyaan dan narasumber dengan sistematis dan 

berlandaskan tujuan penelitian.[19] Wawancara dilakukan dengan pihak 

dinas kesehatan agar mengetahui garis besar permasalahan yang ada. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Proses Wawancara Dinas Kesehatan & WHO 

c. Studi Pustaka 

Dalam penelitian ini juga menggunakan metode studi pustaka untuk 

mencari referensi dan sumber-sumber yang tertulis yang dapat 

mendukung dalam penulisan ini. Sumber-sumber tersebut akan 

diperoleh melalui jurnal, buku, makalah maupun media lainnya yang 

saling berkaitan.[21] 

 

3.6 Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan purposive sampling atau sampel 

bertujuan. Purposive sampling adalah suatu pengambilan sampel berdasarkan 

kriteria-kriteria tertentu dan diarahkan sampel tersebut sesuai dengan tujuan 
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penelitian penulis.[19] Sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

orang yang terjangkit virus HIV/AIDS dan sedang menjalani terapi antiretroviral di 

Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. 

 

3.7 Metode Pengembangan Aplikasi 

Metode pengembangan aplikasi yang digunakan dalam penulisan penelitian 

ini merupakan metode waterfall atau air terjun sering juga disebut dengan model 

sekuensial linier.[22] Model waterfall menggunakan pendekatan alur hidup 

perangkat lunak yang terurut dan sistematis. Model ini dimulai dari analisis 

kebutuhan aplikasi, desain aplikasi, pengkodean aplikasi, pengujian aplikasi dan 

tahap pendukung aplikasi (Maintenance).[22]  

Analisa 
Kebutuhan

Desain 
Aplikasi

Coding

Uji Coba

Implementasi

 

Gambar 3.4 Diagram metode waterfall 

Dalam metode waterfall atau sekuensial linier tahapan yang pertama adalah 

melakukan analisis kebutuhan perangkat lunak. Analisis ini digunakan agar dapat 

dimengerti aplikasi seperti apa yang dibutuhkan oleh user.[22] Dalam aplikasi ini 

informasi terkait kebutuhan perangkat lunak dapat dihasilkan dari hasil diskusi 

dengan pihak Dinas Kesehatan dan WHO. Setelah informasi tentang kebutuhan 

didapatkan maka dapat melanjutkan ke dalam tahap desain aplikasi. Desain aplikasi 
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diperlukan agar didapatkan informasi terkait arsitektur perangkat lunak, 

representasi antarmuka, struktur data dan prosedur pengodean.[22] Selain itu desain 

fitur aplikasi dan juga fungsi aplikasi juga termasuk dalam tahap desain aplikasi 

agar didapatkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan user. Setelah Analisa 

kebutuhan dan tahap desain aplikasi dilakukan maka selanjutnya dapat berlanjut ke 

dalam tahap pengkodean atau coding. Coding dilakukan untuk menterjemahkan 

desain aplikasi yang sudah dibuat ke dalam bentuk perangkat lunak.[22] 

Pengkodean aplikasi ini menggunakan Android Studio. Android Studio merupakan 

Integrated Development Enviroment untuk pembuatan sistem operasi Android.[23] 

Setelah aplikasi telah berjalan maka lanjut ke dalam tahap selanjutnya yaitu 

melakukan uji coba ke user. 

 

3.8 Kerangka Pikiran 

Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pasien 

HIV/AIDS sering terlupa meminum obat antiretroviral. Sedangkan pasien 

HIV/AIDS atau biasa disebut juga ODHA tidak boleh sampai terlupa meminum 

obatnya setiap hari karena dapat mengakibatkan tubuh menjadi kebal dengan terapi 

obat antiretroviral yang sedang dijalani. Oleh karena itu, penanganan yang 

dilakukan adalah dengan menggunakan aplikasi dalam smartphone untuk 

membantu pasien HIV/AIDS dalam mengingatkan untuk meminum obatnya. 

Aplikasi ini dibuat dengan sistem Android Studio sehingga dapat dijalankan di 

dalam smartphone berbasis Android.  
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Gambar 3.5 Kerangka Pikiran 


