
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Uraian Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada kantor DPRD Sekretariat II Rokan Hilir Provinsi 

Riau, yang beralamat di jalan Jl. Merdeka, Bagan Tim, Bangko. Penelitian 

dilakukan untuk memecahkan beberapa masalah yang sering terjadi pada kantor 

DPRD Sekretariat II Rokan Hilir. Penelitian ini juga merupakan pencarian studi 

kasus dan menuturkan pemecahan permasalahan yang ada pada sistem lama saat ini 

berdasarkan ruang lingkup yang dibahas serta data data yang diperoleh dengan 

menganalisa data data tersebut dan menginterpretasikannya dengan tujuan untuk 

meminimalisir permasalahn dalam proses kinerja yang berlangsung. 

 Adapun pertimbangan penulis memilih kantor DPRD Sekretariat II Rokan 

Hilir sebagai tempat penelitian dikarenakan melihat kondisi instasi yang sangat 

mendukung untuk membangun sistem informasi kepegawaian serta melihat 

pentingnya sebuah sistem diterapkan pada bagian kepegawaian dan penggajian 

pada instansi. Hal ini dikarnakan jumlah pegawai, data – data bersifat rahasia dan 

serta meningkatkan kinerja pegawai serta meminimalisir terjadinya kerlambatan 

dan masalah dalam hal proses data kepegawaian dan data penggajian. 

3.2 Metodologi Pengembangan Sistem Extreme Programming 

Metode Extreme Programming sering juga dikenal dengan metode XP. 

Metode ini dicetuskan oleh Kent Beck, seorang pakar software engineering. 

Extreme programming adalah model pengembangan perangkat lunak yang 

menyederhanakan berbagai tahapan pengembangan sistem menjadi lebih efisien, 

adaptif dan fleksibel. Nilai dasar metode extreme programming : 

1. Communication: Memfokuskan komunikasi yang baik antara 

programmer dengan user maupun antar programmer. 

2. Courage: Pengembang perangkat lunak harus selalu memiliki keyakinan, 

keberanian dan integritas dalam melakukan tugasnya. 

3. Simplicity: Lakukan semua dengan sederhana. 
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4. Feedback: Mengandalkan feedback sehingga dibutuhkan anggota tim 

yang berkualitas. 

5. Quality Work: Proses berkualitas berimplikasi pada perangkat lunak yang 

berkualitas sebagai hasil akhirnya. 

Adapun gambar metodologi Extreme Programming dapat dilihat pada 

Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Extreme Programming  

(Sumber : Fressman, 2010) 

Pada penelitian ini, digunakan metodologi pengembangan sistem Extreme 

Programming hingga tahapan testing, dengan rincian fase adalah sebagai berikut: 

1. Planning 

2. Design 

3. Coding 

4. Testing. 

5. Software increment 

Tabel 3.1 Tahapan Metode Extreme Programming 

No Tahapan Keterangan 

1 Planning 

 

Pada tahap perencanaan ini dimulai dari pengumpulan 

kebutuhan yang membantu tim teknikal untuk memahami 

konteks bisnis dari sebuah aplikasi. Selain itu tahap ini juga 

mendefinisikan output yang akan dihasilkan, fitur  dimiliki 

oleh aplikasi dan fungsi dari aplikasi yang dikembangkan. 
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Tabel 3.1 Tahapan Metode Extreme Programming (lanjutan) 

2 Design 

 

Adalah tahapan menganalisa gambaran  seperti apa sistem 

yang akan dibuat, bagaimana interface untuk setiap 

kegiatannya, kebutuhan  hardware serta mendefinisikan 

arsitektur sistem secara keseluruhan. 

3 Coding Setelah menyelesaikan gambaran dasar perangkat lunak dan 

menyelesaikan design untuk aplikasi secara keseluruhan, XP 

lebih merekomendasikan tim untuk membuat modul unit tes 

terlebih dahulu yang bertujuan untuk melakukan uji coba 

setiap cerita dan gambaran yang diberikan oleh klien. 

4 Testing 

 

Pada tahap coding, XP akan terus mengecek dan 

memperbaiki semua masalah-masalah yang terjadi walaupun 

hanya masalah kecil. Setiap modul yang sedang 

dikembangkan, akan diuji terlebih dahulu dengan modul unit 

tes yang telah dibuat sebelumnya. 

5 Software 

increment 

 

Setelah mencoba testing ini akan terlihat pengembangan 

perangkat lunak dalam sebuah sistem web. Maka dari itu 

pengembangan sistem dan memberikan paduan yang 

bertujuan untuk menyukseskan proyek melalui tahap demi 

tahap. 

(sumber : Pressman, 2010)  

3.3 Tahap Analisa dan Perancangan 

Setelah data dikumpulkan,maka tahapan selanjutnya adalah tahapan yang 

terpenting yaitu analisa. Tujuan dari analisa tersebut adalah untuk menghasilkan 

data analisa untuk sistem usulan. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini bisa 

dilihat pada tabel 3.2 

 Tabel 3.2 Keterangan Tahap Analisa dan Perancangan 

Tahapan Keterangan 

Analisa sistem lama 

Kegiatan ini sangat penting untuk mengetahui 

kekurangan sistem lama yang akan dijadikan acuan 

dalam tahap analisa sistem baru. 
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Tabel 3.2 Keterangan Tahap Analisa dan Perancangan (lanjutan) 

Analisa sistem baru 
Kegiatan ini merupakan tahapan analisa sistem usulan 

yang akan dijadikan dasar perancangan. 

Use case diagram 

Use case diagram adalah bagian penting untuk 

memvisualisasikan, menspesifikasikan, dan 

mendokumentasikan mebutuhan perilaku sistem.  

Class diagram 

Class diagram merupakan diagram yang menunjukan 

class-class yang ada pada sistem dan hubungannya 

secara logic. 

Activity diagram 

 

1. Sebuah keadaan awal (start state) dan keadaan 

akhir (end state). 

2. Transisi yang menggambarkan keadaan mengikuti 

suatu keadaan lainnya. 

3. Batang penyelaras (synchronization bar) 

memperlihatkan sub alur paralel.  

4. Keputusan (decision), elemen yang menyediakan 

pilihan alur dalam workflow. 

5. Swimlane yang menjelaskan pemeran bisnis yang 

bertanggung jawab  

Deployment diagram 
Deployment diagram merupakan gambaran proses 

berbeda pada suatu sistem yang sedang berjalan. 

Perancangan Database 

Perancangan database adalah perancangan basis data 

yang akan digunakan pada system. Perancangan ini 

bertujuan agar tiap field data yang memiliki relasi 

dapat terhubung pada tabel di database, sehingga 

proses pengaksesan data terorganisir dengan lebih 

baik. Dalam merancang sistem dibutuhkan beberapa 

file yang bertujuan untuk memudahkan pengambilan 

informasi pengolahan data. File-file tersebut akan 

berhubungan satu dengan lainnya dan dapat dipakai. 
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Tabel 3.2 Keterangan Tahap Analisa dan Perancangan (lanjutan) 

 

 Perancangan input 

Perancangan input merupakan gambaran jelas 

mengenai borang input yang akan digunakan dalam 

memasukkan data setiap kebutuhan input-an sistem. 

Perancangan interface 

Berdasarkan perancangan sistem yang dibuat, maka 

akan di-design suatu perancangan aplikasi yang 

mencakup perancangan input serta output sistem. 

Perancangan ini akan menjadi acuan bagi pihak yang 

akan mengembangkan dan menggunakan sistem. 

3.4 Tahap Implementasi dan Testing 

Tahap implementasi merupakan tahapan penerapan coding untuk 

membangun Sistem Informasi kepegawaian dikantor DPRD Seketariat Rokan 

Hilir yang telah dirancang. Tahap pengujian dilakukan dengan tujuan untuk 

menjamin sistem yang dibuat sesuai dengan hasil analisis dan perancangan serta 

menghasilkan satu kesimpulan apakah sistem tersebut sesuai dengan yang 

diharapkan. Pengujian sistem dilakukan setelah sistem selesai. Tahap pengujian 

dilakukan dengan menggunakan metode Blackbox Testing. 

3.5 Tahap Dokumentasi 

Membuat Dokumen Hasil Penelitian Tugas Akhir, yaitu 

mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan pada Tugas Akhir ini. 

Mulai dari proses pendahuluan dan perencanaan, pengumpulan data, analisis dan 

perancangan sistem, serta implementasi dan pengujian sistem. Hasil dari 

dokumentasi ini adalah laporan Tugas Akhir. 

 

 

 
 
 
 
 


