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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini, akan dibahas mengenai metode-metode yang digunakan dalam 

membangun sistem informasi ini agar lebih memudahkan dalam perancangan 

maupun pengembangan sistem yang berkelanjutan. Adapun metode yang 

digunakan yaitu: 

3.1 Metode Pengumpulan Data  

Agar dalam penelitian nantinya dapat diperoleh data-data yang memiliki 

relevansi pada kasus yang dibahas maka digunakan beberapa teknik serta sumber  

pengumpulan data. 

3.1.1 Teknik pengumpulan data 

a. Metode Observasi 

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang cukup 

efektif untuk mempelajari suatu sistem. Proses observasi yang telah 

dilakukan antara lain mengunjungi bagian Kepegawaian pada RSUP 

dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, kemudian mengamati alur informasi 

yang ada di Rumah Sakit antara lain informasi karyawan baik yang 

PNS maupun kontrak. Kelebihan dari metode observasi antara lain : 

1. Data yang dikumpulkan mempunyai keandalan yang tinggi 

2. Dapat mengetahui proses-proses yang terjadi dalam sistem 

informasi yang terjadi di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 

3. Dapat melihat apa yang sedang dikerjakan melalui pengamatan 

langsung. 
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b.  Metode Kepustakaan 

Metode pengumpulan data yang mengacu pada buku–buku 

pedoman, literatur brosur–brosur dan acuan yang akan digunakan 

untuk mendapatkan kajian yang berhubungan dengan penelitian yang 

sudah dilakukan, mengenai perancangan sistem maupun data lain dari 

buku-buku sebagai kajian pustaka. 

c.   Metode Wawancara (Interview) 

Metode ini merupakan pengumpulan data yang banyak dilakukan 

dalam pengembangan sistem informasi. Metode wawancara yang 

dilakukan pada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten antara lain 

wawancara langsung dengan pimpinan, staf & pelaksana di Bagian 

Kepegawaian RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten  yang dilakukan 

secara langsung. Kelebihan dari metode ini adalah : 

1. Wawancara dapat memberikan kesempatan kepada responden 

untuk menjawab setiap pertanyaan dengan bebas dan terbuka 

2. Memungkinkan dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan kepada responden 

3. Pewancara dapat menilai kebenaran atas jawaban yang diberikan 

oleh orang yang diwawancarai 

4. Memungkinkan dapat menanyakan kegiatan yang bersifat khusus 

yang tidak selalu terjadi 

5. Dapat mengukur tingkat kegiatan suatu pekerjaan, hal ini 

umumnya berhubungan dengan kegiatan rutin. 
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3.1.2 Sumber Data 

a) Data Primer 

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli atau tempat dimana mengadakan penelitian 

yaitu melalui wawancara langsung dengan Kepala Sub Bagian 

Kepegawaian.  

b) Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara 

tidak langsung, melalui media perantara. Data sekunder umumnya 

berupa bukti catatan atau laporan histori yang telah tersusun dalam 

arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data yang 

diperoleh berupa arsip,  file-file, maupun dokumen lainnya. 

3.2. Tehnik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini digunakan metode pengolahan data 

sebagai berikut: 

a. Penerimaan Dokumen 

Semua dokumen hasil dari pengumpulan data diarsip dan 

dikumpulkan. 

b. Pengorganisasian dan Penyuntingan Data 

Dokumen yang sudah diterima, dikelompokkan berdasarkan 

bagian-bagian yang berhubungan dan dilakukan penyuntingan 

(pemilihan) dan pengoreksian.  
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c. Pemilihan Teknologi 

Setelah semua data awal didapatkan maka kita dapat menentukan 

dengan teknologi yang bagiamana kita dapat membangun sistem 

tersebut. 

d. Analisa Desain Awal Sistem 

 Analisa data dan dokumen. 

Melakukan analisa data dan dokumen yang telah 

dikumpulkan dari karyawan, dan sumber-sumber dari unit 

kerja lain yang terkait untuk mengetahui  permasalahan dan 

sekaligus memeperoleh pemahaman terhadap sistem 

komputerisasi kepegawaian yang akan dibangun. 

 Perancangan Desain 

Merancang dan mendesain sistem komputerisasi 

kepegawaian dengan menggunakan bagan alir dokumen dan 

diagram alir data. Dalam perancangan ini dilakukan 

penyusunan alur sistem, masukan, prosedur, proses, keluaran 

dan data base. 

e. Pembuatan Program Aplikasi 

Kegiatan yang dilakukan meliputi memecahkan kembali rancang 

bangun, mengembangkan bagan alir secara garis besar, menulis 

program, merakit program, mempersiapkan data untuk testing, 

melakukan pengetesan, mengecek hasil, mendiagnosa kesalahan 

dan membetulkan program. 
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                                 Siklus Pengolahan Data 

 

 

 

Gambar 2. Siklus Pengolahan Data 

Peralatan yang digunakan meliputi software dan hardware. 

 Hardware yang dimaksud dalah perangkat keras dalam 

sistem komputer  yang secara fisik terlihat dan dapat 

disentuh. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk 

mendukung kelancaran pembuatan program memiliki 

sepsifikasi sebagai berikut : 

Komputer Personal Komputer Processor 1,6 Ghz (Pentium 

IV), Monitor VGA card 8 MB, RAM 128 MB, Hard Dsk 20 

GB 

 Software adalah perangkat lunak atau program yang berisi  

perintah-perintah untuk melaksanakan pengolah data. 

Software yang digunakan adalah Visual Basic Net 

f. Test Program Aplikasi. 

Melakukan pengujian terhadap program aplikasi yang telah 

dibuat untuk mengetahui sejauh mana program dapat 

diaplikasikan dan mengetahui adanya pemasalahan-permasalahan 

yang belum terpecahkan dalam program tersebut. 

ORGANISASI INPUT PROSES OUTPUT DISTRIBUSI 

PENYIMPANAN 
(DATABASE) 
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g. Implementasi Program. 

Mengimplementasikan hasil jadi dari pembangunan sistem ke 

dalam file komputer sehingga sistem siap digunakan untuk 

menggantikan sistem lama (sistem manual). 

   

 

 


