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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik untuk mencapai maksud, 

cara kerja sistematis untuk memudahkan pelaksanaan sebuah kegiatan untuk 

mencapai tujuan yang ditentukan. Dengan demikian metode penelitian 

mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian 

(Sulistyo-Basuki, 2011).  

 

3.1 Desain dan Jenis Penelitian 

Desain penelitian ini adalah kualitatif, hal itu menyebabkan data dan 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga bersifat kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, 

persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti. Dalam penelitian 

kualitatif segala sesuatunya tidak dapat di ukur dengan angka dan teori yang 

digunakan dalam penelitian tidak dipaksakan untuk memperoleh gambaran 

seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang telah diteliti 

(Sulistyo-Basuki,2011). Penelitian jenis ini juga tidak menggunakan 

kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data, instrumen pengumpulan data 

adalah peneliti itu sendiri.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif jenis studi kasus. 

Menurut Sulistyo-Basuki (2011), penelitian deskriptif mencoba mencari 
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deskripsi yang tepat yang cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan 

manusia. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan fakta dan data 

secara valid untuk memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Dalam setiap penelitian, peneliti dituntut untuk menguasai teknik 

pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan 

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif 

dari sumber sekunder.  

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan 

informasi secara langsung kepada pengumpul data.  Sumber data sekunder ini 

dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan 

dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012). Data ini digunakan 

untuk mendukung infomasi dari data primer yang diperoleh baik dari 

wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan. Penulis juga 

menggunakan data sekunder hasil dari studi pustaka. Dalam studi pustaka, 

penulis membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu 

literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data merupakan faktor penting dalam penelitian, untuk itu diperlukan 

teknik tertentu dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

(Moleong, 2012). Melalui wawancara ini pula peneliti menggali 

informasi secara mendalam dari pakar mengenai kebenaran data sebab 

dan gejala penyakit paru yang diperoleh dari pengumpulan data 

sekunder.  

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang 

datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang 

menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan catatan 

mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti mengumpulkan 

dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini 

penulis  mengumpulkan data tentang gejala penyakit, deskripsi  

penyakit, saran pencegahan dari buku-buku  patologi dan  juga artikel-

artikel terkait. 

 

3.4 Pemodelan Sistem 

Model adalah adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang 

menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep, yang seringkali berupa 

penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik (maket, 
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bentuk prototipe), model citra (gambar, komputerisasi,grafis dll), atau 

rumusan matematis. 

Sedangkan sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau 

elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, 

materi atau energi. Menurut Anatol Rapoport Sistem adalah “satu kesatuan 

yang berfungsi sebagai satu kesatuan karena bagian-bagian yang saling 

bergantung dan sebuah metode yang bertujuan menemukan bagaimana sistem 

ini menyebabkan sistem yang lebih luas yang disebut sistem teori umum”. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemodelan sistem adalah suatu bentuk 

penyederhanaan dari sebuah elemen dan komponen yang sangat komplek 

untuk memudahkan pemahaman dari informasi yang dibutuhkan. 

1. Analisis sitem yang berjalan 

Pada saat ini sistem yang telah berjalan yaitu dengan cara pasien 

berkonsultasi langsung kepada dokter, kemudian dokter akan 

menganalisa gejala-gejala yang ditunjukkan pasien. Dari hasil 

konsultasi tersebut, maka dokter dapat mengambil diagnosa dari 

penyakit yang diderita pasien berdasarkan gejala-gejala yang ada. 

Dari sistem yang telah berjalan ini dapat ditarik beberapa 

kelemahan, diantara lain : 

a. Proses konsultasi dengan dokter memerlukan waktu yang cukup 

lama apabila terjadi antrian panjang yang dikhawatirkan akan 

berakibat terlambatnya penanganan pasien oleh tenaga medis. 
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b. Keterlambatan penanganan dini juga sering terjadi dikarenakan 

dokter yang bertugas berhalangan hadir.  

2. Analisis sistem yang diusulkan 

Sistem yang diusulkan yaitu membuat suatu sistem yang dapat 

membantu pasien untuk mendiagnosa penyakit paru yang diderita, 

dengan sedikit ataupun tanpa bantuan seorang pakar. Dengan begitu 

maka dapat dilakukan penanganan yang lebih cepat, sehingga dapat 

mengurangi resiko kematian yang disebabkan oleh penyakit paru. 

 

3.5 Teknik Perancangan Sistem 

Sistem ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak Delphi 2010. Dalam 

proses pembuatannya sistem ini melalui beberapa tahapan, yaitu : 

1. Perancangan Data 

Perancangan data yang dimaksudkan adalah perancangan data-data yang 

berkaitan dengan pembuatan perangkat lunak, meliputi : 

a. Data input 

Termasuk di dalamnya data-data penunjang sebagai inputan 

pembuatan sistem. 

b. Data output 

Dari data input di atas, bagaimana sistem akan menggunakannya 

hingga didapatkan data baru sebagai output sistem. 
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2. Perancangan Proses 

Perancangan proses yang dimaksudkan adalah bagaimana sistem akan 

bekerja, proses-proses apa yang digunakan, mulai dari masuknya data 

input yang kemudian diproses oleh sistem hingga menjadi data output. 

3. Antarmuka 

Perancangan antarmuka disini mengandung penjelasan tentang desain 

tampilan dari sistem. 

 

3.6 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data pada sistem ini adalah dengan menggunakan aplikasi 

Microsoft Access 2007. Adapun data-data yang digunakan dalam sistem ini 

diantara lain : 

1. Data gejala 

Berisi tentang gejala-gejala dari suatu penyakit paru. Gejala yang 

digunakan adalah gejala yang umum dan sering ditemui oleh para pasien. 

2. Data Penyakit 

Berisi tentang jenis-jenis penyakit paru yang sering diderita oleh pasien. 

3. Data Pencegahan 

Berisi tentang panduan pencegahan yang dapat digunakan untuk 

membantu, serta mencegah terjadinya penyakit yang akut.  
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3.7 Analisa Kebutuhan 

1. Analisa Kebutuhan Perangkat 

Sistem ini dirancang untuk dapat berjalan dalam sistem komputer 

berspesifikasi rendah, sehingga dapat digunakan oleh semua kalangan, 

dari kalangan bawah sampai kalangan menengah keatas. Adapun 

kebutuhan perangkat minimal untuk sistem ini sebagai berikut : 

• Sistem Operasi : Windows XP 

• Prosesor  : Intel Pentium 4 

• Ram    : 512 mb 

• Harddisk  : 100 mb 

• Resolusi Monitor : 1280 x 720 

• Input   : Mouse & Keyboard 


