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BAB III.  

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah tahap-tahap yang harus dilalui oleh 

seorang peneliti dimulai dari perumusan masalah hingga diperolehnya hasil 

atau kesimpulan dan membentuk suatu alat yang sistematis. Adapun tujuan 

dari suatu penelitian adalah untuk menemukan atau memperoleh 

sesuatuhasil untuk mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan, 

atau menguji suatu pengetahuan.Metode ini penulis gunakan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan penelitian agar hasil yang dicapai tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya 

3.1 Sumber Data 

1. Data Primer  

Yaitu data yang diambil langsung dari obyek penelitian. Data primer 

diperoleh dengan cara melakukan pengamatan langsung (observasi) 

dan melakukan tanya jawab pada pihak yang bersangkutan 

(wawancara).  

Data primer yang dipakai yaitu data laporan yang dibuat kepala cabang 

baik berupa softcopy maupun hardcopy yang ditujukan kepada kepala 

divisi fundraising , kemudian melakukan tanya jawab kepada kepala 

cabang, kepala divisi fundraising, HRD, dan direktur operasional 

baitulmal FKAM 
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2. Data Sekunder 

Yaitu data yang mendukung penelitian yang didapat dari buku 

referensi dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.Adapun 

hal yang berkaiatan di dalamnya adalah data sejarah instansi, data visi 

misi instansi, dan data pustaka yang digunakan sebagai acuan landasan 

teori. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode yang digunakan untuk mendapatkan data adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasiadalahpengamatanlangsungparapembuatkeputusanberikutlin

gkunganfisiknyadanataupengamatanlangsungsuatukegiatan yang 

sedangberjalan.Padakegiatanobservasipenulismengamatikegiatandi 

Baitulmal FKAM 

2. Wawancara 

Melakukan tanya jawab langsung dan interaksi dengan divisi terkait 

dalam hal ini Kepala Cabang, Kepala Divisi Fundraising, HRD, serta 

Direktur Operasional Baitulmal FKAM untuk mendapatkan data 

primer mengenai Obyek yang dijadikan bahan penelitian. 

3. Studi Pustaka 

Mencari, menghimpun dan mempelajari informasi mengenai data 

primer maupun sekunder. Studi pustaka berupa data sejarah instansi, 

data visi misi instansi, dan data pustaka yang digunakan sebagai acuan 
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landasan teoriliterature terkait yang bersumber dari buku,jurnal ilmiah 

maupun referensi lain yang bisa dipertanggungjawabkan. 

4. Dokumentasi 

Mengumpulkan, mengobservasi dan mengarsipkan data baik primer 

maupun sekunder  dalam bentuk file hardcopy maupun softcopy. Data 

tersebut berupa : data laporan donasi yang dibuat oleh kepala cabang, 

data daftar donatur yang dimiliki, data profil instansi. 

3.3 Teknik Pengolahan Data 

1. Analisa sistem lama 

Langkah - langkah yang penulis lakukan untuk menganalisa sistem 

lama meliputi sebagai berikut : 

a. Melihat secara langsung format pelaporan Excel yang dimiliki oleh 

kepala Divisi Fundraising. 

b. Melakukan wawancara kepada kepala cabang, kepala divisi 

fundraising, HRD dan direktur operasional baitulmal FKAM. 

c. Melihat dan mendokumentasikan data-data yang dibuat sebelum 

adanya sistem informasi sebagai data perbandingan. 

d. Mengevaluasi permasalahan yang terjadi pada proses pelaporan 

Excel.  

2. Analisa sistem yang baru. 

Langkah-langkah yang penulis lakukan untuk menganalisa sistem 

baru : 
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a. Mencari permasalahan - permasalahan dari sistem lama yang dapat 

diselesaikan secara komputerisasi. 

b. Mencari masukan / pendapat dari end user terhadap sistem baru 

yang dapat terkomputerisasi. 

c. Mencari inputan dan proses yang terjadi serta laporan yang 

dihasilkan. 

d. Melihat dan mendokumentasikan data setelah adanya sistem 

informasi yang dibuat. 

3.4 Desain Sistem 

3.4.1 Diagram Konteks 

Diagram kontek adalah hubungan masukan atau keluaran yang 

menjadi satu kesatuan dalam suatu sistem. Diagram kontek akan digunakan 

untuk menggambarkan aliran data yang dijabarkan secara global yang 

menggambarkan aliran data sumber pada penginputan data petugas 

fundraising, inputdonatur , inputdata donasi selanjutnya akan diolah dalam 

proses pengolahan data untuk menghasilkan informasi. 

3.4.2 Diagram Alir Data 

Diagram Alir Data (DAD) atau Flow Diagram (DFD) dibuat untuk 

menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari 

sistem, dimana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut 

dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada 

data tersebut. DAD memuat proses yang mentrasformasikan data, aliran data 
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yang menggerakkan data, obyek yang memproduksi serta mengkonsumsi 

data store yang menjadi tempat penyimpana data.  

 

3.5 Desain Basis Data 

3.5.1 ERD (Entity Relation Diagram ) 

Entity Relation Diagram  atau sering disingkat dengan ERD dibuat 

dengan tujuan untuk menggambarkan relasi antara satu tabel dengan tabel 

yang lainnya yang dapat saling berhubungan dengan field kunci/ primary key 

pada tiap tabel.  

3.6 Pembuatan Program 

Sistem Informasi pelaporan kegiatan Fundraising dibuat menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dan Database MySql 

3.7 Implementasi 

Pemberlakuan Sistem Baru dengan 4 (empat) pendekatan yang terdiri 

dari :  

a) Percontohan, Pemakai Sistem lama dapat melihat dahulu bagaimana 

mengoperasikan dan kinerjanya dari Sistem baru tersebut. 

b) Bertahap, Sistem baru digunakan pada cabang – cabang tertentu 

c) Paralel, Sistem lama dipertahankan sementara sistem baru mulai 

dioperasikan 

d) Serentak, Sistem lama dihentikan dan langsung beralih ke sistem baru. 

3.8 Pengujian 

Pengujiandilakukandenganmengujisetiapprosesdalammengetahuikemung
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kinankesalahanyangterjadi untuksetiapproses.Pengujian 

inidilakukansecarablack 

boxyaitupengujiandilakukandenganhanyamemperhatikan masukan ke sistem 

dan keluaran sistem. 

3.9 Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dikemukakan setelah proses pengujian dilakukan 

berkenaan dengan fungsionalitas dari sistem informasi apakah sesuai dengan 

yang diharapkan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat 

dibuat kesimpulan pembuatan sistem informasi ini berhasil ataukah tidak. 

 

 


