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3.BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metodologi Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa metode yaitu: 

 

3.1.1 Studi Lapangan 

Penyusunan penelitian ini, diperlukan data – data informasi yang relative 

lengkap sebagai bahan yang mendukung kebenaran materi pembahasan sehingga 

dilakukan pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. 

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu usaha secara sistematis, untuk 

mengumpulkan informasi yang kita butuhkan, yaitu dengan cara memberikan 

pertanyaan – pertanyaan kepada pihak PT. Sairasan Sejahtera Bersama yang 

dapat dijadikan sumber data yang relevan dengan penelitian. Tujuan dari 

wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan lengkap, 

untuk menyusun sistem yang baru agar sesuai dengan kebutuhan sistem. 

2. Observasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan 

pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan. 

 

3.1.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode yang digunakan dengan mengumpulkan dari 

buku-buku dan jurnal yang relevan sebagai acuan dan bahan referensi untuk 

penelitian ini. 

 

3.2 Metode Pengembangan Sistem 

Proses pengembangan mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan 

menggunakan model-model dan metodelogi yang digunakan dalam 
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mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya. Adapun tahapan-

tahapan yang terdapat dalam metode RAD yaitu : 

 

1. Tahap Pemodelan Bisnis 

Tahap pemodelan bisnis dilakukan dengan menjelaskan mengenai alur proses 

atau prosedur pada sistem berjalan pada bidang administrasi perusahaan. 

Proses administrasi perusahaan terkait dengan bagian administrasi dan umum 

dengan fungsi untuk melakukan pengolahan data karyawan maupun 

permohonan hingga info perusahaan, bagian pimpinan sebagai fungsi untuk 

melihat data karyawan hingg informasi permohonan dan bagian karyawan 

mulai dari proses pendaftaran hingga menerima surat tugas dan melihat rekap 

absensi. Informasi yang disampaikan ditunjukan kepada bagian calon 

karyawan seperti info pendaftaran dan bagi karyawan mendapatkan informasi 

Riwayat absensi dan proses permohonan sakit, izin maupun lembur. 

 

2. Tahap Pemodelan Data 

Memodelkan data apa saja yang dibutuhkan berdasarkan pemodelan bisnis dan 

mendefinisikan atribut-atributnya dengan data-data yang lain, berikut 

merupakan pemodelan data seperti data karyawan, berkas, informasi, 

pendaftaran, syarat, surat tugas dan absensi. 

 

3. Tahap Pemodelan Proses 

Mengimplementasikan fungsi bisnis yang sudah didefinisikan terkait dengan 

pendefinisian data, berikut merupakan pemodelan proses yang didefinisikan 

menggunakan fungsi setiap bagian terkait: 

Tabel 3.1 Pemodelan Proses 

No Aktor Deskripsi 

1 Administrasi dan 

umum 

Orang yang bertugas dan memiliki hak akses 

untuk mengelola syarat, pendaftaran, karyawan, 

permohonan, surat tugas, rekap absensi dan 

laporan 

 

Tabel 3.8 Pemodelan Proses (Lanjutan) 

2 Calon Karyawan Orang yang bertugas dan memiliki hak akses 

untuk melakukan pendaftaran, melihat syarat, 

melihat informasi penerimaan atau pengumuman. 
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3 Karyawan Orang yang bertugas dan memiliki hak akses 

untuk menerima surat tugas, melakukan 

permohonan dan melihat rekap absensi. 

4 Pimpinan Orang yang bertugas dan memiiki hak akses 

untuk melihat informasi karyawan, permohonan 

dan laporan. 

 

4. Tahap Pembuatan Aplikasi 

Mengimplementasikan pemodelan proses dan data menjadi program dengan 

menggunakan komponen seperti penyimpanan data menggunakan database 

Mysql dan tools sqlyoq, menggunakan editor kode yaitu dreamweaver serta 

web server menggunakan Appserv. 

 

5. Tahap Pengujian dan Pergantian  

Menguji komponen-komponen yang dibuat dengan menggunakan metode 

pengujian sistem yaitu berdasarkan funsional sistem seperti black box testing 

dengan penambahan pengujian sistem berdasarkan kemudahan pengguna. 

Pengujian dilakukan menggunakan konsep kuisioner dengan membagikan 

pertanyaan berdasarkan konsep yang dibuat kepada responden sebanyak 5 

orang yaitu bagian administrasi dan umum, pimpinan dan karyawan. 

 

3.3 Analisis Sistem Yang Berjalan 

Analisis sistem berjalan digambarkan dalam bentuk bagan alur dokumen 

menggunakan flowchart, sehingga dapat dipahami permasalahan sesuai alur mulai 

hingga selesai, berikut adalah analisis sistem berjalan pada Gambar 3.1: 
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Analisis Sistem Berjalan
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T

 
Gambar 3.1 Analisis Sistem Berjalan Pengolahan Administrasi 
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3.4 Gambaran Umum Sistem Yang Diajukan 

Gambaran umum sistem berjalan dilakukan dengan menggunakan Use case 

diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior). Use case diagram 

sistem yang dibangun memiliki 3 aktor yaitu admin, karyawan dan umum 

melakukan proses pengolahan data absensi karyawan yang dapat di lihat pada 

Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Use Case Diagram 
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Berdasarkan usulan sitem berupa  use case tersebut, selanjutnya dilakukan 

perancangan menggunakan diagram activity. Terdapat 3 diagram activity seperti 

administrasi dan umum, karyawan dan pimpinan cabang. Berdasarkan diagram 

activity dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Activity Diagram Administrasi dan Umum 
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Gambar 3.4 Activity Diagram Calon Karyawan 

 

Gambar 3.5 Activity Diagram Karyawan 
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Gambar 3.6 Activity Diagram Pimpinan 

 

 

3.4.1 Class Diagaram  

 Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-

kelas yang akan di buat untuk membangun sistem, berikut ini adalah class diagram 

pada Gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Class Diagram 

 

3.4.2 Sequence Diagaram  

Sequence Diagram adalah salah satu dari diagram-diagram yang ada pada 

UML, sequence diagram ini adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi 

dinamis antara sejumlah object. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan 

yang dikirim antara object juga interaksi antara object serta sesuatu yang terjadi 

pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Berikut adalah gambaran rancangan 

sistem menggunakan Sequence Diagram: 
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1. Sequence Diagram Login 

Sequence diagram login merupakan penggambaran aliran sistem dengan 

mengirimkan message pada garis waktu hidup pada bagian admin kebagian 

berikutnya sesuai dengan fungsi dari use case diagram, berikut adalah sequence 

diagram login pada Gambar 3.8: 

 
Gambar 3.8  Sequence Diagram Login 

 

2. Sequence Diagram Logout 

Sequence diagram logout merupakan penggambaran aliran sistem dengan 

mengirimkan message pada garis waktu hidup pada bagian admin kebagian 

berikutnya dengan menghilangkan session status logout, berikut adalah sequence 

diagram login pada Gambar 3.9: 

 
Gambar 3.9 Sequence Diagram Logout 
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3. Sequence Diagram Syarat Pendaftaran 

Sequence diagram syarat pendaftaran merupakan penggambaran aliran sistem 

dengan mengirimkan message pada garis waktu hidup pada bagian admin kebagian 

berikutnya dengan menampilkan data syarat pendaftaran hingga cek koneksi dan 

berhasil di proses, berikut adalah sequence diagram syarat pendaftaran pada 

Gambar 3.10: 

 
Gambar 3.10 Sequence Diagram Syarat Pendaftaran 

 

4. Sequence Diagram Konfirmasi Pendaftaran 

Sequence diagram konfirmasi pendaftaran merupakan penggambaran aliran 

sistem dengan mengirimkan message pada garis waktu hidup pada bagian admin 

kebagian berikutnya dengan menampilkan data konfirmasi pendaftaran hingga cek 

koneksi dan berhasil di proses, berikut adalah sequence diagram konfirmasi 

pendaftaran pada Gambar 3.11. 
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Gambar 3.11 Sequence Diagram Konfirmasi Pendaftaran 

 

5. Sequence Diagram Karyawan 

Sequence diagram karyawan merupakan penggambaran aliran sistem dengan 

mengirimkan message pada garis waktu hidup pada bagian admin kebagian 

berikutnya dengan menampilkan data karyawan hingga cek koneksi dan berhasil di 

proses, berikut adalah sequence diagram karyawan pada Gambar 3.12: 

 
Gambar 3.12 Sequence Diagram Karyawan 
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6. Sequence Diagram Surat Tugas 

Sequence diagram surat tugas yang terdiri dari data calon pemilihan dan 

persentase terpilih yang merupakan penggambaran aliran sistem dengan 

mengirimkan message pada garis waktu hidup pada bagian admin kebagian 

berikutnya dengan menampilkan data surat tugas hingga cek koneksi dan berhasil 

di proses, berikut adalah sequence diagram surat tugas pada Gambar 3.13: 

 
Gambar 3.13 Sequence Diagram Surat Tugas 

7. Sequence Diagram Pengajuan Surat 

Sequence diagram pengajuan surat yang terdiri calon terpilih beserta total suara 

yang merupakan penggambaran aliran sistem dengan mengirimkan message pada 

garis waktu hidup pada bagian admin kebagian berikutnya dengan menampilkan 

pengajuan surat, berikut adalah sequence diagram pengajuan surat pada Gambar 

3.14: 

 
Gambar 3.14 Sequence Diagram Pengajuan Surat 
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8. Sequence Diagram Laporan 

Sequence diagram laporan yang terdiri dari pemenang yang terpilih 

pertahunnya  yang merupakan penggambaran aliran sistem dengan mengirimkan 

message pada garis waktu hidup pada bagian admin kebagian berikutnya dengan 

menampilkan laporan penjualan, berikut adalah sequence diagram penilaian pada 

Gambar 3.15: 

 
Gambar 3.15 Sequence Diagram Laporan 

 

3.5 Kerangka Penelitian 

 Untuk memberikan panduan atau acuan dalam menyusun penelitian ini, maka 

perlu adanya susunan kerangka kerja (Metode RAD) yang lebih rinci dan jelas 

dalam tahapan- tahapannya. Kerangka kerja ini merupakan langkah-langkah yang 

akan dilakukan dalam penyelesaian masalah yang akan di bahas. Adapun kerangka 

kerjanya sebagai berikut: 
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1. TAHAP STUDY PENDAHULUAN1. TAHAP STUDY PENDAHULUAN

2. TAHAP STUDY PENGEMBANGAN2. TAHAP STUDY PENGEMBANGAN

3. TAHAP STUDY EVALUASI3. TAHAP STUDY EVALUASI
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Development 
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Development 
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Pemodelan DataPemodelan Data
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Gambar 3.16 Kerangka Penelitian 

 

  


