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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Pada bab ini akan dipaparkan langkah-langkah yang digunakan untuk membahas 

permasalahan yang diambil dalam penelitian. Dibagian ini juga dijelaskan alat dan 

metoda yang digunakan untuk melakukan perencanaan dan mendapatkan spesifikasi  

kebutuhan petugas. 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

 Metode ini digunakan penulis dalam penulisan skripsi untuk memperoleh  

data yang dibutuhkan yang terdiri dari : 

1. Penelitian lapangan (Field Research) 

Penelitian dilakukan langsung ke sistem pengelolaan kotak amal di Panti 

Asuhan Yayasan Nur Hidayah Surakarta untuk mendapatkan data dan 

sistem absensi yang sedang berjalan sekarang dimana penulis melakukan 

pengumpulan data dengan dua cara yaitu: 

a. Wawancara  

Wawancara yang dilakukan penulis adalah meyakinkan data yang 

diperoleh akurat. Dalam pengumpulan data tersebut penulis 

mewawancarai bagian kotak amal dan yang terkait didalamnya. Untuk 

mengetahui apa dan bagaimana dari kegiatan pengolahan data tersebut 

serta kemampuan memberi informasi yang tepat dan jelas. 
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b. Observasi 

Observasi yang dilakukan penulis adalah untuk mengamati dan 

mengetahui secara langsung jalannya sistem yang sedang berjalan saat 

itu dan proses kerja dari tugas masing-masing serta melihat format-

format laporan dalam organisai tersebut yang digunakan saat itu. 

2. Penelitian Kepustakaan 

Penulis melakukan penelitian keperpustakaan dengan tujuan agar 

memperoleh data teoritis yang bersumber dari buku-buku ilmiah dan 

tulisan yang berkaitan dengan komputer dan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan tugas akhir ini. 

3.2 Bagan Alur (Flowchart) Metode Penelitian 

 Dalam malakukan penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan 

pola metoda penelitian yang sistematis dan terstrukur, untuk memudahkan 

dalam pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun bentuk 

konsep pola pikir tersebut digambarkan secara umum seperti dibawah ini : 
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Mulai

Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi Permasalahan
Studi Pustaka

Analisa dokumen
Wawancara

Mengamati Kondisi Obyek

Perangkat lunak yang dimiliki
Perangkat keras yang dimiliki

Model data yang dimiliki
Kondisi jaringan komputer

Mendeskripsikan Sistem yang 
akan dikembangkan

Mengumpulkan dan 
menganalisa data

Perancangan Sistem

Database
Prosedur sistem

Perancangan interface
Coding Program

Evaluasi dan Uji Coba

Selesai

 

Gambar 3.1 : Bagan alur (flowchart) Metode Penelitian 
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3.3 Tahapan Metode Penelitian 

 Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah maka akan digunakan suatu 

metode. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah waterfall. 

Langkah yang dilakukan dimulai dengan identifikasi dan analisis kebutuhan  

petugas, yang dilakukan bersama-sama dengan  mengamati  kondisi sistem  

yang saat ini digunakan. Setelah itu dilanjutkan dengan  menjelaskan  desain 

aplikasi, kemudian dilanjutkan dengan desain data. Desain-desain tersebut 

kemudian diaplikasikan dan dievaluasi agar didapatkan aplikasi yang benar -

benar bermanfaat bagi petugas. 

 Berikut dijelaskan secara lebih detail tahapan-tahapan pengerjaan yang 

akan dilakukan : 

3.3.1 Identifikasi Masalah dan Analisa Kebutuhan 

 Tahap identifikasi dan analisis kebutuhan aplikasi dilakukan untuk 

mengetahui kebutuhan petugas terhadap aplikasi yang akan dikembangkan. 

Hal ini perlu dilakukan agar aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan petugas. Dibagian ini juga dijelaskan siapa saja yang akan 

menggunakan aplikasi ini, dan informasi apa saja yang bisa digunakan oleh 

mereka. Kegiatan yang dilakukan pada tahap identifikasi dan analisa 

kebutuhan ini antara lain : 

1. Melakukan review pada kondisi saat ini dari objek penelitian. 

2. Melakukan studi pustaka untuk lebih menguasai dan memahami dasar-

dasar teori dan konsep-konsep yang mendukung penelitian. 
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3. Melakukan observasi permasalahan yang terjadi pada obyek penelitian 

dan dilanjutkan dengan mengidentifikasikannya. 

Observasi dilakukan dengan beberapa langkah antara lain : 

a. Melakukan pengamatan dan menganalisa kondisi objek penelitian, 

terutama pada sistem informasi yang saat ini digunakan. Dari sistem 

tersebut dilakukan pengamatan terhadap proses bisnis yang ada, alur  

transaksi pada masing-masing proses, model-model laporan yang 

dihasilkan, desain database yang digunakan, model penyimpanan data, 

serta hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem yang ada. 

b. Melakukan wawancara pada beberapa stakeholder sebagai pengambil 

keputusan, pengguna ditingkat operasional, staf teknologi informasi, 

dan s taf-staf lain yang diperlukan.  

c. Melakukan analisa pada dokumen-dokumen yang dimiliki 

3.3.2 Mendeskripsi aplikasi yang akan dikembangkan 

 Setelah kebutuhan pengguna didapatkan, langkah selanjutnya adalah 

menggambarkan aplikasi yang akan dikembangkan. Gambaran aplikasi ini 

bertujuan agar pengguna mempunyai gambaran awal mengenai aplikasi dan 

fitur-fitur apa saja yang ada diaplikasi yang dikembangkan. 

3.3.3 Mengumpulkan dan Menganalisa Data 

 Setelah mendeskripsikan aplikasi yang akan dikembangkan, langkah 

selanjutnya adalah mengumpulkan data. Data yang dibutuhkan adalah data 

pengambilan dana kotak amal. Setelah data tersebut didapatkan, langkah 

selanjutnya adalah menganalisa data. Langkah ini diperlukan agar 
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karekteristik dari masing-masing data diketahui. Dengan mengetahui 

karakteristik data, bisa diketahui pula data mana yang dibutuhkan dan data 

mana yang tidak dibutuhkan. 

3.3.4 Mendesain Data  

Untuk mendesain data, langkah yang akan dilakukan adalah: 

1. Mendesain basis data logikal untuk data kotak amal.  

2. Membersihkan data. Data kotak amal yang lama tidak bisa langsung 

dimasukkan dalam database. Data tersebut harus dipersiapkan terlebih 

dahulu dengan cara meringkas dan membersihkan dari kemungkinan error 

dengan membuang record-record yang mengandung kesalahan atau 

diragukan validitasnya.  

3. Melakukan input data kedalam data kotak amal 

3.4 Alat dan Bahan Penelitian  

 Adapun alat dan bahan penelitian baik dari perangkat keras maupun 

perangkat lunak yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

3.4.1 Spesifikasi Perangkat Keras 

Tipe Processor  : Intel Core i3 CPU U330 @ 1.20 GHz 1.20 GHz 

Memory/Ram  : 6 GB DDR2 PC6400 Speed 800Mhz  

Hardisk   : 500GB 7200Rpm  

Keyboard   : 104 key (standart)  

Video Card  : Intel GMA  

Monitor   : 13” inch  
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3.4.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 

Sistem Operasi yang digunakan : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 

Aplikasi yang digunakan : XAMPP, Adobe Photoshop CS5,  

Mozila Firefox, Navicat for MySQL, 

PHP 7 Designer dan Notepd ++ 

3.5 Coding 

 Tahap Coding adalah tahapan dimana desain yang dihasilkan 

diterjemahkan dengan bahasa pemrograman menjadi bentuk fisik form 

maupun tabel, fungsi dan prosedur. Tahap Coding menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan database MySQL sebagai penyimpan data. Sistem 

dijalankan pada localhost sebelum diupload pada  server/web hosting. 

Gambaran mengenai sistem yang dihasilkan dibahas pada Bab V Hasil 

Pembahasan. 

3.6 Implementasi Pengujian Sistem 

 Untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan bebas dari 

kesalahan, dilakukan testing (ujicoba) pada aplikasi tersebut. Uji coba 

program atau testing adalah sebuah proses terhadap program atau aplikasi 

untuk menemukan kesalahan dan segala kemungkinan yang akan 

menimbulkan kesalahan sesuai dengan spesifikasi software yang telah 

ditentukan sebelum aplikasi tersebut digunakan. Metode testing ada dua, 

antara lain : 
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3.6.1 Black Box Testing  

 Pengujian yang dilakukan untuk antarmuka perangkat lunak. Pengujian 

ini dilakukan untuk memperlihatkan bahwa fungsi-fungsi bekerja dengan baik 

dalam arti masukan yang diterima dengan benar dan keluaran yang dihasilkan 

benar-benar tepat, pengintegrasian dari eksternal data berjalan dengan baik. 

Salah satu bentuk Black Box  

testing adalah testing validasi. Testing ini dinyatakan berhasil jika fungsi-

fungsi yang ada pada perangkat lunak sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Contoh testing validasi, saat proses input login user diwajibkan untuk mengisi 

field-field pada halaman login. Jika salah satu field terpenting dikosongkan, 

maka akan muncul pesan informasi kesalahan. Berikut contoh tampilannya 

 

Gambar 3.2 : Contoh pengujian blackbox 

 

 



54 

 

3.7 Menyusun Laporan 

 Langkah terakhir dari penelitian ini adalah membuat laporan skripsi. 

Laporan ini berisi hal-hal yang dikerjakan selama melakukan penelitian dan 

hasil-hasil yang didapatkan ketika melakukan penelitian. Dalam 

penulisannya, format yang digunakan adalah berdasarkan format yang telah 

ditetapkan oleh STMIK Sinar Nusantara Surakarta. 

 


