
10 

 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

3.1 Metodologi Penelitian 

Diagram alir untuk metodologi yang dipakai dalam penelitian ini dapat 

dilihat di Gambar 3.1 

 

Gambar 3. 1 Flowchart metodologi penelitian 

 

3.2 Objek Penelitian 

Di dalam penelitian yang akhirnya menjadi objek penelitian adalah 

orang dengan populasi masyarakat umum yang berada di Kota Semarang 

dan sampel yang digunakan 30 masyarakat umum di Kota Semarang. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Semarang. 
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3.4 Sumber Data 

3.4.1 Sumber data Primer 

Sumber data primer penelitian ini berasal dari kuisioner yang diberikan 

kepada responden masyarakat umum Kota Semarang. 

 

3.4.2 Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder dari penelitian ini berasal dari buku, thesis, jurnal 

mengenai sistem informasi geografis dan data jaringan jalan dari 

openstreetmap. 

 

3.5 Teknik pengumpulan data 

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mendapatkan hasil 

penelitian yaitu: 

3.5.1 Kuisioner 

Dalam penelitian ini penulis menyebarkan kepada 30 responden 

masyarakat umum di Kota Semarang. Menggunakan kuisioner guna 

untuk menguji aspek performa (perform expectancy), kemudahan 

(effort expectancy), pengaruh masyarakat (social influence), 

kepuasan (satisfaction), dan kebergunaan jangka panjang (behavior 

intension). 
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3.5.2 Studi Pustaka 

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan studi pustaka untuk 

mencari referensi dan menjadi acuan. Sumber-sumber didapatkan 

melalui jurnal, buku, makalah dan sumber-sumber yang lain. 

 

3.6 Metode Pengembangan Aplikasi 

Metode pengembangan aplikasi yang dikembangkan dalam penulisan 

penelitian ini merupakan metode waterfall atau air terjun sering juga disebut 

dengan model sekuensial linier. Pengembangan aplikasi menggunakan 

model waterfall menekankan pada proses yang berurutan yang dalam 

prosesesnya seperti aliran air terjun yang dimulari dari proses Analisa, 

desain pembuatan aplikasi, membuat koding aplikasi, uji aplikasi, dan 

implementasi dapat terlihat pada Gambar 3.2. Tahap analisa dilakukan 

untuk mencari semua kebutuhkan sistem sebelum dilanjutkan ke fase 

berikutnya. Setelah kebutuhan sistem terpenuhi di tahap analisa maka 

dilanjutkan pada tahap desain aplikasi, desain aplikasi membantu dalam 

menentukan persyaratan sistem, antar muka aplikasi. Untuk membuat antar 

muka aplikasi menggunakan Balsamiq, dan untuk desain database aplikasi 

menggunakan phpMyAdmin bagaimana entitas saling berhubungan dan 

mudah untuk diolah dalam suatu program. Setelah Analisa dan desain, 

masuk ke dalam tahap pembuatan program, pembuatan program merupakan 

penerjemanan dari tahap analisa dan desain aplikasi dalam bentuk kode. 

Mulainya membuat program mengg 
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unakan Bahasa PHP dengan framework Laravel, dimana Laravel dapat 

memudahkan tahap pengembangan aplikasi web dengan cepat. 

Pengembangan aplikasi website menggunakan editor Visual Studio Code. 

Setelah pembuatan aplikasi web selesai dilanjutkan dengan membuat 

aplikasi mobile berbasis operasi Android. Software untuk membuat aplikasi 

Android bernama Android Studio. Untuk pencarian data juga mencari dari 

sumber-sumber seperti buku, jurnal, serta media lain yang berhubungan 

dengan pembuatan penelitian ini. Pembuatan aplikasi berawal perancangan 

mockup, desain database, dan pembuatan program. 

Setelah aplikasi web dan mobile selesai di tahap pembuatan program, 

program akan diimplementasikan kepada masyarakat umum. Dalam 

pengembangan aplikasi data wilayah administrasi berupa format Geojson 

yang akan ditampilkan kedalam map dengan leafletjs, yang bersifat vector, 

dimana ketika di zoom tidak akan pecah[15].  

 

Gambar 3.2 Metode Waterfall 
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3.7 Kerangka Pikiran 

Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah 

masyarakat umum sulit dalam menyampaikan laporan kerusakan jalan dan 

jembatan di Kota Semarang. Karena pada aplikasi yang menjadi bahan 

penelitian ini dapat mempermudah pengguna dalam menyampaikan 

laporannya. Oleh karena itu melalui aplikasi mobile dapat mengirimkan 

bukti gambar laporan kerusakan jalan dan jembatan, sehingga proses 

perbaikan jalan lebih cepat ditangani. Aplikasi ini dirancang atau dibuat 

menggunakan Android Studio sehingga dapat dijalankan di semua 

handphone yang berbasis sistem operasi Android. 

 

 

 

 



15 

 

 

Gambar 3. 2 Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 


