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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Untuk memperoleh data yang tepat dan akurat yang nantinya berguna 

untuk kesempurnaan system yang akan dibuat, maka penulis menggunakan teknik 

wawancara, studi pustaka dan browsing internet. Dalam penyusunan proyekakhir, 

penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan pokok-pokok 

pembahasan. Data yang dikumpulkan harus memiliki kebenaran yang nantinya 

akan di pertanggung jawabkan. Dalam pengumpulan data harus melakukan 

penelitian, baik secara langsung maupun dari sumber-sumber lain yang ada 

kaitannya dengan Skripsi ini. 

Untuk mendukung penelitian, diperlukan adanya data-data 

sertainfomasi yang dapat dipercaya.Karena hal ini sangat penting guna mencapai 

tujuan penelitian yang diharapkan.Dengan memperhatikan kualitas data yang akan 

digunakan dalam pengujian, diharapkan dapat memperoleh hipotesa yang lebih 

tepat. Ada pun cara yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

3.1 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan diatas dilakukan dengan 

cara : 

1. Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan dialog 

langsung dengan narasumber yaitu Kepala Desa Kelurahan 

Jatisawit Kecamatan Jatiyoso 
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2. Pustaka 

Pengumpulan data dengan cara mencari buku referensi 

yang dapat membantu dalam menangani kerusakan komputer agar 

memperoleh hasil yang memuaskan 

 

3. Observasi 

Penulis langsung datang ke lapangan untuk mengetahui 

objek yang akan dilakukan penelitian. 

 

3.2 Teknik Pengolahan Data 

Teknik yang  digunakan peneliti dalam pengolahan data adalah 

sebagai berikut : 

a. Perencanaan (System Planing) 

Dimana perencanaan ini didentifikasi permasalahanya yang 

terjadi di kelurahan Jatisawit antara lain pengadministrasian 

masih secara manual, pembuatan surat untuk 

KTP,KK,Surat nikah,Pencatatan data penduduk dan 

merencanakan alternatif terhadap masalah yang ada. 

 

b. Metode Analisis. 

Analisis sistem merupakan tahap dimana menganalisis hal-

hal yang diperlukan dalam pelaksaan proyek pembuatan 

dengan melihat permasalah yang ada. 
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c. Perancangan Sistem 

• Hierarchy Input Proses Output 

Bagan berjenjang ( HIPO ) ini digunakan untuk 

mempersiapkan penggambaran diagram arus data 

untuk menunju level-level lebih bawah lagi. 

• BaganAlirDokumen 

Bagan alir dokumen merupakan gambaran aliran 

formulir atau dokumen. 

• Diagram Arus Data 

Diagram arus data digunakan untuk mempermudah 

pemahaman terhadap aliran data dalam aplikasi 

komputer. 

• Desain Input 

Input adalah bentuk dari dokumen dasar yang 

digunakan untuk menangkap data, kode-kode input 

yang digunakan dan bentuk dari tampilan input pada 

alat input. 

• Desain Output 

Output adalah produk dari sistem informasi yang dapat 

dilihat. Output berupa keterangan-keterangan. 

• Basis Data 

Basis dta merupakan langkah untuk menentukan basisi 

data yang diharapkan dapat mewakili seluruh 

kebutuhan pengguna.Penyusunan Basis data ini 
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berlandaskan kamus aliran data, terdiri peranvangan 

basis data secara konseptual, perancangan basis data 

secara logis,dan peranvangan basis data secara fisis. 

d. TahapImplementasiSistem 

Tahapan implementasi sistem mencakup pengkodean 

program, pengujian program, dan juga pelatihan kepada 

pengguna. Setelah tahap ini berakhir maka akan sampai 

pada penggunaan.Dalam hal ini aplikasi mulai 

dioperasikan untuk berbagai transaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


