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BAB III 

METODOLOGI 

 

Pada bab ini akan dijelaskan secara lebih menyeluruh mengenai 

metodologi penelitian yang digunakan dalam pembuatan sistem pendeteksi mood 

sehingga didapat unjuk kerja yang maksimal. 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah tahapan yang akan dilakukan dalam melakukan 

penelitian. Berikut adalah tahapan dalam desain penelitian: 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 
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Tahapan pengerjaan yang dilakukan meliputi langkah-langkah berikut : 

1. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan menjelaskan beberapa tahap rancangan yang juga 

merupakan studi literatur dan wawancara yang akan dilakukan pada sistem 

sebagai berikut: 

a. Penentuan lokasi penelitian  

Lokasi penelitian bertempat di PT. Dirgantara Indonesia 

b. Menentukan kebutuhan data yang akan digunakan 

Menentukan data apa saja yang dibutuhkan pada penelitian ini. 

c. Pengumpulan data 

Mengumpulkan semua data yang dibutuhkan pada penelitian ini. 

d. Mempersiapkan kebutuhan alat dan bahan penelitian 

Akan dibahas lebih lanjut di bagian 3.2.1 Metode Pengumpulan Data. 

2. Data Penelitian 

a. Studi literatur 

Studi literatur terhadap berbagai referensi yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan yaitu mempelajari tentang Sistem Pencarian 

Hasil Optimal Penilaian Kinerja Pegawai Menggunakan Metode 360 

Derajat dan Weighted Product memalalui literatur seperti textbook, jurnal, 

skripsi, paper, dan sumber ilmiah lainnya yang didapat dari internet dan 

perpustakaan. 

b. Wawancara 

Tahap wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan 

pada penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, yaitu 

untuk membuat aplikasi yang dapat menilai dan memonitori kineja 

pegawai sehingga dapat mengetahui kualitas seorang karyawan. 

 

3. Pengolahan Data 

 Pada tahap ini, data yang telah ditentukan akan dianalisis untuk melengkapi dan 

memenuhi kebutuhan sistem yaitu dengan cara menentukan kompetensi yang 

akan digunakan dalam melakukan penilaian dan monitoring kinerja pegawai 
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sesuai dengan yang sudah diputuskan oleh pihak instansi melalui hasil 

wawancara. Pada penelitian ini kompetensi yang sudah ditentukan yaitu 

komitmen dan kesadaran organisasi, berfikir kreatif dan pengambilan keputusan. 

2. Penerapan Metode WP 

Setelah melakukan wawancara dan studi literatur maka akan ditentukan 

metode yang sesuai dengan rumusan masalah. Data yang didapat akan dianalisis, 

kemudian data diproses dengan menggunakan metode WP dengan langkah 

sebagai berikut: 

a. Menghitung bobot dari setiap nilai kompetensi 

b. Memangkatkan nilai kriteria dengan bobot 

c. Perankingan dasil pembobotan nilai kriteria 

Penerapan metode WP digunakan dalam poses perhitungan sebagai alternatif 

nilai dari hasil proses penilaian kompetensi secara keseluruhan yang hasilnya 

dapat dimonitoring untuk menentukan pegawai akan mendapatkan kenaikan grade 

atau peringatan. Penjelasan selengkapnya mengenai penerapan metode WP akan 

dijabarkan pada BAB IV. 

3. Manual 

Tahap ini merupakan tahap penerapan metode WP dengan perhitungan manual 

yang akan dijelaskan pada BAB IV. 

4. Komputasi 

Tahap ini merupakan tahap penerapan metode WP secara komputasi, yaitu 

dengan melakukan perhitungan dalam bentuk aplikasi dan akan dijelaskan 

dalam dokumen teknis. 

5. Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Pada pembuatan aplikasi “Sistem Pencarian Nilai Optimal pada Penilaian dan 

Monitoring Kinerja Pegawai Menggunakan Metode 360 Derajat dan Wighted 

Product” ini, menggunakan metode waterfall sebagai metode pengembangan 

aplikasi. Berikut beberapa aktivitas yang akan dilakukan dalam metode 

waterfall, yaitu: 

a. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 
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Tahap analisis ini meliputi pengumpulan data dan informasi kebutuhan 

pada sistem perangkat lunak. 

 

b. Desain Sistem 

Pada tahap ini akan dirancang desain dan  model aplikasi yang akan 

dikembangkan berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya. 

c. Penulisan Kode Program 

Sebuah tahap perancangan sistem selanjutnya dilakukan tahap pengkodean 

(coding) yaitu proses menerjemahkan desain kedalam suatu bahasa yang 

dimengerti oleh komputer. 

d. Pengujian Program 

Tahap pengujian ini dilakukan untuk menghasilkan perangkat lunak yang 

diinginkan, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan menggunakan model 

waterfall. 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat Penelitian 

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa alat, terdiri dari perangkat keras dan 

perangkat lunak. 

a. Perangkat Keras 

1. Processor Intel Core (TM) i3-2350M 

2. RAM 2 GB 

3. 500 GB HDD 

b. Perangkat Lunak 

1. Zend Framework 

2. XAMPP 1.8.3 

3. Database PostgreSql 

4. Sql Manager lite for Postgre 

5. Notepad++ 

6. Bahasa pemrograman PHP 5.2.8 

7. Web browser 
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3.2.2 Bahan Penelitian 

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, ialah data yang didapat dari PT. 

Dirgantara Indonesia. Mengenai data pegawai yang akan dinilai dan dimonitori 

kinerjanya. Data untuk menilai pegawai dengan menerapkan metode 360 derajat 

tersebut ialah nik, nama, organisasi dan jabatan pegawai. Data kompetensi yang 

dibutuhkan untuk penilaian yaitu: Komitmen dan Kesadaran Organisasi, Berfikir 

Kreatif dan Pengambilan Keputusan. Sedangkan data yang dibutuhkan untuk 

menentukan diberikannya surat peringatan atau promosi kenaikan grade tersebut 

berupa data hasil penilaian yang akan disesuaikan dengan tabel 2.2 nilai 

kompetensi individu. 
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