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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

3.1. MATERI PENELITIAN 

 Materi penelitian yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi 

rawat inap meliputi: Data pasien, data kamar, data dokter, data foto rontgen, 

data obat, data rumah sakit rujukan. 

 

3.2. ALAT PENELITIAN 

 Peralatan yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi rawat 

inap meliputi: Komputer standart yang dilengkapi dengan perangkat lunak 

(software) seperti; ms windows, ms visual basic, crytal report, ms office, dan 

installshield for visual basic. Kabel UTP Rj45, untuk pengujian program 

yang berbasis multiuser pada jaringan. Dan sebuah printer untuk mencetak 

hasil cetakan laporan yang dihasilkan oleh program yang telah dibuat. 

 

3.3. JALAN PENELITIAN 

a. Observasi dan Survei 

 Metode ini diperlukan untuk mengetahui atau mendapatkan data 

yang tidak mungkin didapat dengan metode wawancara. Metode 

observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung kelapangan. 

Pengamatan tersebut antara lain, meliputi : 

1. Prosedur pendaftaran pasien dibagian pendaftaran 

2. Prosedur pembayaran biaya rawat inap 
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3. Fasilitas-fasilitas yang terdapat di RS Hidayah Sukoharjo 

4. Aturan/tata tertib yang harus dipatuhi petugas maupun pasien 

b. Wawancara 

 Metode wawancara adalah metode yang efektif dalam 

mengumpulkan data. Wawancara digunakan untuk memperoleh dan 

menjelaskan data-data yang telah didapat melalui metode literature.    

c.    Analisa Data 

 Dari metode observasi dan wawancara maka akan didapatkan 

beberapa data informasi yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut. 

Sedangkan sumber datanya dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu :                                                                   

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objeknya 

yaitu RS Hidayah Sukoharjo. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan, 

laporan-laporan terkait, makalah-makalah, buku-buku bacaan lainnya 

yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. 

d. Mempelajari Literature 

 Metode ini digunakan mendapatkan referensi-referensi yang 

diperlukan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung dalam 

pembuatan program rawat inap di RS Hidayah Sukoharjo, seperti; buku, 

jurnal dan media cetak atau media elektronik lainnya. 
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e. Diagram Kontek 

 Diagram konteks adalah suatu bagan yang menggambarkan aliran 

data yang dijabarkan secara global yang selanjutnya diolah dalam proses 

pengolahan data untuk menghasilkan informasi. 

f. Diagram Alir Data ( Data Flow Diagram ) 

 Merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu 

sistem yang telah ada atau system baru yang dikembangkan secara 

logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut 

mengalir atau disimpan. Hal-hal yang terkait dengan diagram arus data 

antara lain : Kesatuan luar, proses data, dan media simpan data. 

g. Desain Database 

 Merancang suatu media yang akan digunakan untuk menampung 

atau menyimpan kumpulan record dari suatu sistem yang susun 

sedemikian rupa sehingga mudah suatu sistem untuk melakukan 

penambahan data, pencarian data dan  perubahan data. 

h. Pemrograman Visual Basic 

 Microsoft Visual Basic adalah salah satu Development tools untuk 

membangun aplikasi dalam lingkungan Windows.  Dalam 

pengembangan aplikasi, Visual Basic menggunakan pendekatan visual 

untuk merancang user interface dalam bentuk form, sedangkan untuk 

kodingnya menggunakan dialek bahasa basic yang cenderung mudah 

dipelajari. Visual Basic telah menjadi tools yang terkenal bagi para 

pemula maupun para Developer (ilmukomputer, 2002  ) 
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i. Implementasi Sistem 

 Pedoman untuk menjalankan proram secara detail mulai dari layar 

dialog menu, proses input data, menyimpan data, proses transaksi, 

sampai menyajikan sebuah laporan yang merupakan hasil dari pada 

proses-proses yang telah dilakukan oleh sistem. Dalam hal ini adalah 

program rawat inap dan rawat jalan berbasis multiuser di RS Hidayah 

Sukoharjo. 

 

   


