
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Metodologi Penelitian Tugas Akhir 

Dalam penelitian ini ada beberapa tahap-tahap yang peneliti lakukan. 

Adapun metodologi penelitian yang penulis lakukan dapat ditunjukkan pada 
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3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yaitu: 

1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap proses yang 

terjadi. Hasil observasi berupa kegiatan, kejadian, objek, dan kondisi 

tertentu. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata suatu 

aktivitas untuk menjawab pertanyaan penelitian. Objek penelitian pada 

Rumah Sakit Bhayangkara. 

2. Wawancara 

Pada tahap pengumpulan data ini, penulis melakukan wawancara dengan 

staf Rumah Sakit Bhayangkara. 

3. Studi Pustaka 

Selain mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara, informasi 

yang dikumpulkan juga melalui jurnal, buku dan informasi di internet 

sebagai referensi dalam mendukung teori-teori dalam penelitian ini. 

3.3       Analisa Sistem 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk 

menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat 

lunak seperti apa yang dibutuhkan user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak 

pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan. 

Ada 3 tahapan dalam analisa, yaitu: 

1. Analisa sistem yang sedang berjalan 

Berguna untuk mengetahui prosedur administrasi yang berjalan saat ini 

pada Rumah Sakit Bhayangkara Kota Pekanbaru. 

2. Analisa sistem usulan 

Berguna untuk menjelaskan gambaran umum dari sistem yang diusulkan,  

menganalisa  kebutuhan dari user dan menganalisa kebutuhan sistem. 

3. Identifikasi kebutuhan sistem 

Berguna untuk menentukan kebutuan sistem yang akan di usulkan. 
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3.4 Desain  

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada 

desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur 

perangkat lunak, representasi antar muka, dan prosedur pengodean. Tahap ini 

mentranslasikan kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke 

representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap 

selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu 

didokumentasikan.  

3.5 Pembuatan Kode Program 

Desain harus ditranslasikan kedalam program perangkat lunak. Hasil dari 

tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada 

tahap desain. 

3.6 Pengujian 

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logic dan 

fungsional, memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai 

dengan yang diinginkan. 

 


