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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1  METODE  PENELITIAN 

Untuk memperoleh data yang tepat dan akurat guna kesempurnaan 

sistem yang akan dibuat, harus membentuk alur yang sistematis yang  

diperlukan dalam  metode penelitian yaitu : 

3.3.1. Data dan Sumber Data 

1. Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil 

lokasi di Kantor Kelurahan Blimbing yang beralamat di Jalan 

Raya Blimbing No.1 Telp (0271) 788952 Gatak Sukoharjo. 

Sedangkan data yang diperlukan penulis untuk penelitian ini 

,diperoleh dengan melakukan studi kasus pada Kantor Kelurahan 

Blimbing Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. 

2. Sumber Data 

Data yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder.  Data sekunder adalah data 

yang diperoleh dari laporan-laporan atau catatan-catatan  

administrasi Kantor Kelurahan Blimbing yang sudah diolah. 

2. Metode Pengumpulan Data.  

Untuk dapat mengetahui dan menganalisa masalah yang 

sedang diteliti, diperlukan berbagai macam data yang berkaitan 

dengan masalah penelitian. Agar sesuai dengan pokok masalah 
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yang diteliti, maka dipergunakan beberapa metode pengumpulan 

data yaitu : 

a. Studi Lapangan 

Yaitu melakukan penelitian dengan mendapatkan data secara 

langsung ke obyek penelitian.  Data-data tersebut diperoleh 

dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab secara 

langsung dari pihak yang berkompeten di Kantor Kelurahan 

Blimbing berdasarkan tujuan penelitian. 

b. Studi Kepustakaan 

Yaitu suatu tehnik pengumpulan data dengan mencari dari 

literatur, buku catatan kuliah yang diperoleh serta brosur-

brosur lainnya yang ada referensinya dan berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti. 

3. Analisis Data. 

Tujuan dengan adanya analisis data bahwa data dapat 

diberi makna yang berguna dalam memecahkan masalah-

masalah penelitian. Analisis data yang digunakan meliputi 

pengkajian terhadapa keseluruhan data yang ada pada bagian 

administrasi. 

4. Analisa Kebutuhan Sistem 

Pada saat dilakukan tahap analisa sistem, secara tidak 

langsung akan diketahui kelemahan-kelemahan yang ada pada 

sistem tersebut, sehingga pada saat itu juga dapat dilakukan 

analisa kebutuhan sietem.  Analisa kebutuhan sistem ini 
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bertujuan untuk mengidentifikasikan apa saja yang masih kurang 

dari sistem tersebut untuk kemudian dapat dilakukan langkah-

langkah perbaikan.  Pada tahap ini juga perlu dilakukan 

pengawasan, agar analisa kebutuhan sistem tidak menyimpang 

dari permasalahan dan tujuan penelitian. 

5. Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan perancangan system berupa 

interface program yang dibuat, dengan tujuan supaya pemakai 

mudah mengerti (user friendly). Perancangan interface ini 

meliputi perancangan laporan-laporan yang diinginkan serta 

menu-menu yang terdapat dalam program nantinya. 

6. Implementasi Sistem 

Implementasi sistem yang sudah siap akan dilakukan 

pada tahap ini, dengan kriteria adalah program mudah dalam 

digunakan dan program mudah dipahami oleh pemakai. 

Perancangan program ini mengacu pada Diagram Alir Data yang 

telah  dibuat pada langkah perancangan basis data. Pada tahap 

ini perlu dijelaskan mengenai pemakaian program pada calon 

operator. 

3.3.2. Alat Penelitian 

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis menggunakan alat penelitian 

sebagai berikut : 

a. Hierarchy Input Proses Output (HIPO) 
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Bagan berjenjang (HIPO) ini digunakan untuk 

mempersiapkan penggambaran Diagram Arus Data untuk 

menuju level-level lebih bawah lagi. Bagan berjenjang dapat 

digambarkan dengan menggunakan notasi proses yang 

digunakan di Diagram Arus Data. Bagan berjenjang untuk 

sistem administrasi kantor Kelurahan Blimbing adalah sebagai 

berikut : 

Untuk aplikasi sistem penyimpanan data dan 

administrasi tersebut diatas, proses-proses yang ada dapat 

digambarkan sesuai jenjangnya, dimana jenjang tersebut terdiri 

dari tiga bagian yaitu  Top level, level 0, level  1. 

 

b. Diagram Konteks (Context Diagram) 

Pada diagram konteks, aliran data dijabarkan secara 

global yang menggambarkan aliran data yang bersumber pada  

bagian Kaur Umum yang melakukan pengarsipan yang 

selanjutnya diolah untuk proses pengolahan data untuk 

menghasilkan informasi. 

Pada aplikasi sistem administrasi Kantor Kelurahan 

Blimbing dimulai dengan mengolah data-data yang dimasukkan 

oleh bagian Kaur Umum untuk mengurusi, menangani, dan 

melayani, dokumen dan pencatatan  ditangani oleh Kaur Umum 

dan jika pemrosesan sudah selesai, baru akan disahkan oleh 

Kepala Desa. Suatu konteks diagram selalu mengandung satu 
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proses saja. Proses ini mewakili proses dari seluruh sistem yang 

menggambarkan hubungan masukan atau keluaran menjadi satu 

kesatuan pada sistem administrasi kantor Kelurahan Blimbing. 

c. Diagram Arus Data (Data Flow Diagram) 

Diagram Arus Data ini merupakan diagram penjabaran 

dari Konteks dan HIPO, tetapi pada Diagram Arus Data ini lebih 

mengarah pada suatu proses dan merupakan gabungan proses 

secara keseluruhan yang melibatkan semua kesatuan luar secara 

lengkap. 

 

 

d. Entitas Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relation Diagram atau sering juga disingkat 

dengan ER Diagram dibuat dengan tujuan untuk 

menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya 

yang masih saling berhubungan, sehingga nantinya dapat terlihat 

batasan-batasan hubungan dari semua tabel yang  dibuat. 

e. Kamus Data  

Kamus data dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan 

hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya yaitu 

dengan atribut dari tabel yang bersangkutan, sehingga diperoleh 

keterangan yang lengkap tentang hubungan tabel yang 

bersangkutan tersebut. 

f. Desain Input 
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Desain input merupakan desain tata letak masukan data-

data yang diperlukan untuk kemudian diolah dan disimpan 

dalam suatu database. Sehingga operator akan diminta untuk 

memasukkan data melalui keyboard. 

g. Desain Output 

Desain output merupakan desain tata letak keluaran data-

data yang hendak dilaporkan secara terinci agar mudah dibaca 

ringkas namun lengkap. 

h. Desain Teknologi Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat Keras merupakan suatu sistem utama dari 

sebuah sistem komputer secara fisik yang terdiri dari komponen-

komponen yang saling terkait, yang terdiri dari  masukan, 

proses, dan keluaran.  Desain teknologi perangkat keras 

digunakan untuk menghitung waktu yang dibutuhkan sistem 

administrasi dalam menangani pencatatan data  dalam sebulan. 

i. Desain Teknologi Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat Lunak merupakan salah satu pendukung 

dalam pembuatan sistem Administrasi ini. Perangkat lunak ini 

merupakan sekumpulan perintah untuk menjalankan perangkat 

keras.  Desain teknologi perangkat lunak digunakan untuk 

menentukan spesifikasi perangkat lunak yang digunakan unuk 

menjalankan aplikasi administrasi kantor Kelurahan. 

 

 


