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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada dasarnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan, atau mengkaji suatu pengetahuan. Menemukan dapat diartikan 

sebagai usaha untuk mendapatkan sesuatu, dalam usaha untuk mengisi 

kekosongan atau kekurangan. Metode penelitian merupakan tahapan-tahapan yang 

dilalui oleh peneliti mulai dari perumusan masalah sampai kesimpulan yaitu 

membentuk sebuah alur yang sistematis. Metode  penelitian ini digunakan sebagai 

pedoman penelitian dalam pelaksanaan penelitian agar hasil yang dicapai tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.  

Pada tahap ini dilakukan peninjauan ke sistem yang akan diteliti untuk 

mengamati serta penelitian lebih dalam dan menganalisa permasalahan yang ada 

pada sistem yang berjalan. Untuk mendukung penelitian dibutuhkan data yang 

diperoleh dari sumbernya. 

3.1 Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, lokasi yang di ambil untuk proses 

pengumpulan data adalah Kantor Dinas Pekerjaan Umum Karanganyar yang 

beralamat di Jl. Lawu No. 371, Komplek Perkantoran Cangaan, 

Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. 

 

3.2 Jenis Dan Sumber Data 

Data penelitian adalah informasi atau keterangan yang benar dan 

nyata yang di dapatkan dari pengumpulan data, kemudian dijadikan dasar 
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dalam menjawab secara obyektif masalah atau pertanyaan penilitian, yang 

sebelumnya telah melalui proses pengolahan dan analisa data, data yang 

dikumpulkan terutama merupakan data pokok yaitu data yang paling relefan 

dengan pokok permasalahan yang diteliti, namun untuk kelengkapan data 

yang dibutuhkan dari masalah yang diteliti maka akan disempurnakan 

dengan penggunaan data pelengkap yang berguna untuk melengkapi data 

pokok dan data pelengkap, berdasarkian sumbernya data dan jenis tersebut 

dalah sebagai berikut : 

A. Data primer 

adalah data yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara 

secara langsung dengan narasumber, adapun yang termasuk dalam 

data primer pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait pada 

bagian Bina Marga DPU Karanganyar 

B. Data Sekunder 

Dalam penyusunan laporan penelitian ini, sumber data sekunder 

didapat dari dokumen arsip Satlantas polres Karanganyar dan DPU 

Karanganyar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan agar memperoleh data yang 

lengkap, maka diperlakukan teknik pengumpulan data yang tepat dan 

akurat. Oleh karna itu penulis dalam menyusun laporan penelitian ini 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 
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1. Metode pengumpulan data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan, yaitu melalui 

instansi di tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah ini 

langsung dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Karanganyar dan Satlantas 

Polres Karanganyar : 

A. Metode Observasi 

Dengan metode ini penulis dapat melakukan pengamatan langsung 

pada kantor Satlantas Polres Karanganyar dalam menangani 

Kecelakaan lalu-lantas yang ada di Daerah Karangnyar. 

B. Metode Wawancara 

Dengan metode ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung 

kepada pihak Laka Lantas yang ada di kantor Satlantas Polres 

Karanganyar dan juga kepada pihak Bina Marga DPU Karanganyar 

guna mendapatkan data yang relefan, kemudian mencatatnya untuk 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan. 

2. Metode pengumpulan data Skunder 

Data Skunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu 

melalui Catatan-catatan, Laporan-laporan terkait, makalah dan referensi 

lainya.  

A. Metode kepustakaan 

Merupakan metode dalam memperoleh data penulis menggunakan 

buku-buku sebagai bahan referensi yang ada hubunganya dengan 

pokok-pokok pembahasan. 
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3.4 Teknik Pengolahan Data 

1. Analisis sitem 

Tujuannya adalah analisa data bhawa data dapat diberikan makna yang 

berguna dalam memecahkan masalah-masalah penelitian. Analisa data 

yang digunakan meliputi pengkajian terhadap keseluruhan data yang ada 

di bagian Bina Marga DPU Karanganyar. Serta penulis akan melakukan 

penelitian dengan menggunakan bahan-bahan berupa undang-undang dan 

peraturan serta buku-buku, dan dokumen guna untuk melengkapi bahan 

penelitian. 

2. Perancangan input dan output 

Setelah menganalisa data yang dibutuhkan dalam pengolahan data, maka 

harus dibentuk suatu rancangan input yang merupakan tampilan antar 

muka dengan pemakai untuk memasukan data sebelum data tersebut 

disimpan untuk diproses lebih lanjut, selain merancang input juga 

diperlukan perancangan output yang merupakan informasi yang 

dibutuhkan bagian laka lantas guna untuk sebuah laporan kepada Satuan 

lalu-lintas Karanganyar. 

a. Input 

Input adalah bentuk dari dokumen dasar yang digunakan untuk 

menangkap data, kode-kode input digunakan dan bentuk tampilan  

input pada alat input 

b. Output 

Output adalah produk dari sistem informasi yang dapat dilihat, output 

berupa keterangan. 
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3. Desain teknologi  

Desain teknologi dibuat untuk menentukan kebutuhan akan hardware dan 

software yang digunakan sebagai penunjang sistem. 

4. Implementasi progam 

Pada tahap ini penulis mencoba menerapkan desain-desain dan hasil 

penelitian ke dalam suatu aplikasi komputerisasi dan nanti akan dijelaskan 

mengenai pemakaian progam kepada calon user. 

 

3.5 Analisa kebutuhan sistem 

Saat melakukan tahap analisis sistem yang berjalan, secara tidak langsung 

akan terlihat kelemahan yang ada pada sistem yang tersedia sehingga pada 

saat itu juga bisa dilakukan analisis kebutuhan sistem yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi apa saja yang masih kurang dari sistem tersebut, untuk 

kemudian dilakukan langkah-langkah perbaikan. Adapun kebutuhan 

perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang akan 

digunakan untuk membuat aplikasi pemetaan daerah rawan kecelakaan di 

Karanganyar adalah : 

a) Analisa kebutuhan perangkat keras hardaware 

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. 

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk membuat aplikasi 

pemetaan daerah rawan kecelakaan di Kota Karanganyar adalah 

sebagai berikut : 
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 Processor intel core i3 

 Ram 4GB 

 Hardisk 350 GB 

b) Analisa kebutuhan perangkat lunak  

Perangkat lunak merupakan salah satu pendukung dalam pembuatan 

aplikasi pemetaan daerah rawan kecelakaan ini. Perangkat lunak ini 

merupakan sekumpulan perintah untuk menjalankan perangkat keras, 

perangkat lunak ini terdiri dari sistem operasi dan bahasa pemrogaman 

aplikasi, perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan 

mengoprasikan sistem aplikasi pemetaan daerah rawan kecelakaan di Kota 

Karanganyar. 

 Sistem operasi windows 7  

 JDK8 

 Android Studio 2.2 

 MySQL Versi 5.5.32 

c) Spesifikasi Android yang digunakan dalam penerapan progam 

 Ram 1GB 

 Versi 5.1 lolipop 

 Cpu Quad Core 1,3 GHz Cortex-A7 


