
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, ada beberapa tahap-tahap yang akan dilakukan. 

Seperti pada flowchart yang dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 
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 Perumusan Masalah 3.1

Merumuskan masalah tentang penilaian kinerja karyawan dan mencari 

tahu permasalahan yang terjadi dan kemudian dirumuskan oleh suatu sistem 

penilaian terkomputerisasi. 

 Metode Pengumpulan Data 3.2

Tahap ini dilakukan pengumpulan data tentang penilaian kinerja 

karyawan. Semua tahap pada proses pengumpulan data tersebut diperoleh dari 

wawancara, observasi, dan studi pustaka. 

1. Wawancara (Data Primer) 

Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

wawancara personal. Proses wawancara dilakukan kepada Area 

Administration Head (ADH) dan Area Representative Head (ARH). 

wawancara yang dilakukan tentang prosedur penilaian kinerja 

karyawan, kriteria yang digunakan dan masalah yang dihadapi dalam 

proses penilaian tersebut.  

2. Observasi (Observation) 

Observasi yang dilakukan adalah mengumpulkan data tentang aspek 

penilaian Reward Karyawan dengan memberikan kriteria karyawan 

kepada ADH dan ARH untuk dinilai karena kriteria tersebut termasuk 

salah satu kriteria penilaian kinerja karyawan serta wawancara dengan 

pihak ADH dan ARH. Maka dari observasi ini didapatkanlah 

gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti. 

3. Studi Pustaka (Library Research) 

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku-buku, artikel-

artikel, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 

dibahas. 

 Metode Pengembangan Sistem 3.3

Metode pengembangan sistem yang digunakan penulis untuk 

mengembangkan aplikasi ini yaitu dengan Rapid Application Development 

(RAD). Alasan penulis memilih metode ini dikarenakan RAD merupakan sebuah 
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strategi pengembangan sistem yang menekankan kecepatan pengembangan 

melalui keterlibatan pengguna yang ekstensif dalam konstruksi, cepat, berulang 

dan bertambah serangkaian prototype bekerja sebuah sistem yang pada akhirnya 

berkembang ke dalam sistem final. 

Tools yang penulis gunakan dalam perancangan sistem yaitu diagram 

Unified Model Language (UML) untuk memperlihatkan proses dan aliran data 

yang akan dirancang, Sublime Text digunakan untuk mendesain aplikasi, Xampp 

Server 2.5 digunakan sebagai webserver, Lucidchart untuk menggambarkan 

diagram-diagram UML. 

 

Gambar 3.2 Fase-Fase Metode RAD  

(Sumber: Kendall, 2008) 

Dari Gambar 3.2 diatas maka dapat dilihat bahwa pengembangan sistem 

aplikasi ini menggunakan model RAD dimana dalam model ini memiliki fase-fase 

yang meliputi requirement planning, design workshop dan implementation. 

Penjelasan dari masing-masing fase tersebut adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Perencanaan Syarat-syarat (Requirement Planning) 

Dalam tahap ini peneliti mengidentifikasi permasalahan yang ada 

kemudian membuat rencana dalam menentukan tujuan serta syarat-syarat apa 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada beberapa poin penting 

perencanaan yang perlu dibuat dalam pengembangan sistem informasi penilaian 

kinerja karyawan, antara lain: 
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identifikasi masalah, penilaian kinerja karyawan dan sistem EMS. 
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2. Analisa sistem usulan, terdiri dari pemecahan sistem berjalan dan 

pengembangan sistem. 

3.3.2 Perancangan Sistem (Workshop design) 

Setelah melakukan fase perencanaan syarat-syarat, diperoleh data-data 

yang diperlukan untuk merancang sistem. Selain itu juga terdapat perancangan 

sistem informasi penilaian kinerja karyawan menggunakan metode Rapid 

Application Development. Pada fase ini terdapat beberapa tahap desain 

perancangan sistem yaitu: 

1. Desain Sistem 

  Dalam tahap ini peneliti melakukan perancangan dengan 

menggunakan tools pemodelan Unified Modeling Language (UML). 

Di bawah ini adalah diagram-diagram UML yang akan digunakan:  

a. Use Case Diagram 

Ditahap ini penulis mencoba untuk menangkap reqruiments 

sistem dan memahami sistem yang sedang berjalan. 

b. Activity Diagram 

Penulis membuat sebuah alur kerja dari suatu aktivitas ke 

aktivitas lainnya. Tahap ini sangat berguna ketika kita ingin 

menggambarkan atau menjelaskan bagaimana perilaku dalam 

berbagai use case berperilaku. 

c. Sequence Diagram 

Penulis menjelaskan interaksi objek yang disusun dalam suatu 

urutan waktu. Penulis memperlihatkan tahap demi tahap apa yang 

seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam use case. 

d. Class Diagram 

Penulis menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan 

objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, 

pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. 

2. Desain Database 

Dalam tahap ini peneliti menggunakan class diagram untuk membuat 

basis data berorientasi objek dan perancangan database. 
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3. Desain Interface 

Dalam tahap desain interface ini peneliti menggambarkannya dengan 

rancangan antar muka Graphic User Interface (GUI). 

3.3.3 Pelaksanaan (Implementation) 

Tahap implementation merupakan tahap akhir dari proses perancangan 

sistem. Pada tahapan ini, dilakukan proses coding berdasarkan diagram-diagram 

yang telah dibuat. Setelah coding selesai dilakukan, akan dilanjutkan dengan 

proses uji coba. Uji coba aplikasi dilakukan dengan tahap Black Box Testing. 

1. Implementasi  

Setelah tahap analisa sistem dan perancangan sistem selesai, tahap 

berikutnya adalah implementasi. Pada proses implementasi ini akan 

dilakukan pembuatan modul modul yang telah dirancang dalam tahap 

perancangan ke dalam bahasa pemrograman. Pada tahap implementasi 

inilah dilakukan coding atau pengkodean sehingga sistem siap untuk 

dioperasikan.  

2. Pengujian Sistem 

Pengujian merupakan tahapan dimana aplikasi akan dijalankan. Tahap 

pengujian diperlukan untuk menjadi ukuran bahwa sistem dapat 

dijalankan sesuai dengan tujuan. Pengujian sistem dilakukan dengan 

menggunakan sistem yang akan dibuat dan tabel pengujian yaitu 

menginputkan komposisi nilai kriteria yang berbeda pada tiap 

pengujiannya dalam bentuk tabel. Pengujian dilakukan dengan metode 

pengujian Black Box dan User Acceptance Test. 

a. Metode Pengujian Black Box 

Metode ini berpusat pada fungsional perangkat lunak yang 

digunakan. Tujuan metode ini adalah menemukan kesalahan-

kesalahan seperti: 

1) Fungsi-fungsi yang tidak sesuai, atau hilang. 

2) Kesalahan atau kekeliruan Interface. 

3) Kesalahan performansi sistem. 
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4) Kesalahan pengaksesan database atau struktur data yang 

digunakan, 

5) Kesalahan inisialisasi (proses mulai atau terminasi proses 

selesai  akhir) 

b. Metode Pengujian User Acceptance Test (UAT) 

UAT merupakan pengujian dengan menyebarkan kesioner kepada 

pengguna sistem untuk menilai apakah sistem dapat membantu 

dalam menyelesaikan permasalahan. 

 Kesimpulan Dan Saran 3.4

Dalam tahap ini dapat ditentukan kesimpulan terhadap hasil pengujian 

yang telah dilakukan. Untuk mengetahui apakah implementasi sistem yang telah 

dirancang dibangun dapat beroperasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan sehingga dapat bermanfaat, serta memberikan saran-saran untuk 

menyempurnakan dan mengembangkan penelitian selanjutnya. 

 


