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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat Penelitian 

Tempat penelitin yang dilakukan adalah kos disekitar Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang yang di Jln. Pawiyatan Luhur, Semarang, 

Jawa Tengah dan sekitarnya. 

3.2 Metode Pengembangan Aplikasi  

Pada tahap ini mengumpulkan data sekunder yang dapat mendukung 

data primer untuk pengembangan aplikasi ini. Prosesnpengembangan aplikasi 

ini dimulai dari perancangan desain pencarian kos. Perancangan  form untuk 

mengisi data yang diperlukan pada kos, perancanganndatabase untuk  form, dan 

melakukan pemrograman. Metode ini memungkinkan pemecahan 

pengembangan yang rumit menjadi lebih logis dannmudah dengan langkah-

langkah sehingga dapat menjadi produk yang siap dipakai, Dan langkah 

selanjutnya yang diambil adalah menguji coba aplikasi pada saat pengisian 

kuisioner kepada responden yang telah ditentukan. Berikut merupakan alur 

proses rancangan pembuatan aplikasi pencarian kos. 
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Gambar 3. 1 rancangan pembuatan aplikasi 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

Pada penelitian ini diambil 30 sampel dari mahasiswa Unika Katolik 

Soegijapranata yang berasalah dari luar pulau atau luar pulau serta 10 sample dari 

pemilik kos. 

3.4 Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik sebagai berikut: 

1.  Kuesioner 

Yaitu suatu teknik pengambilan data dengan memberikan seperangkat 

pertanyaan tertulis kepada responden. 

2. Survei  Lingkungan 

Yaitu suatu teknik pengambilan data yang dilakukan dengan mengamati 

lingkungan sekitar untuk mendapatkan informasi-informasi pada penelitian. 

 

Ya 

Ya 

Tidak 

Tidak 
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3.5 Sumber Data 

Sumber data dibagi menjadi 2 jenis yaitu, sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Sumber data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari 

sumber asli dan tidak melalui perantara dari orang lain. Sumber data sekunder adalah 

sumber data yang didapatkan secara tidak langsung atau melalui perantara. 

Sumber data primer dapatkan melalui kuisoner yang disebar. 

Sumber data sekunder didapatkan dengan membaca artikel dan lain sebagainya. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

1. Website dan aplikasi diperoleh dari survei dan kuisioner kepada pemilik 

kos dan mahasiswa pencari kos 

2. Kuisioner sebagai hasil akhir pembanding apakah pembuatan aplikasi ini 

berhasil. 

3.7 kerangka pikir 

 

Gambar 3. 2 kerangka pikir


