
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Metode Pengumpulan Data 

Data - data serta informasi yang lengkap diperlukan dalam mendukung penulisan 

skripsi ini, oleh karena itu penulis mengumpulkan data serta informasi yang terkait 

dengan skripsi ini, teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

3.1.1. Studi Pustaka 

Dalam melakukan studi pustaka, penulis membaca buku - buku yang berkaitan 

dengan pengembangan sistem dan sistem pendukung keputusan. Selain dari buku, 

penulis mempelajari algoritma naive bayes dari jurnal ilmiah dan website yang 

berhubungan dengan topik ini. Buku dan jurnal yang dipelajari dalam penulisan skripsi 

ini dapat dilihat pada daftar pustaka 

3.1.2. Studi Lapangan 

3.1.2.1. Observasi dan Pengamatan 

Pegamatan dilakukan agar penulis mendapat gambaran secara langsung dari 

kegiatan yang berkaitan dengan topik yang diteliti, diharapkan dari pengamatan ini 

penulis mendapatkan pemahaman tentang alur bisnis, standar prosedur operasional, dan 

permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan 

3.1.2.2. Wawancara 

Melakukan pertanyaan pertanyaan secara langsung kepada pihak internal RS. 

Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta yang terkait dengan proses penentuan 
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pegawai berprestasi sehingga dapat diketahui mengenai kondisi yang ada dan 

permasalahannya serta kebutuhan terhadap sistem yang akan dibangun. 

3.2. Metodologi Pengembangan Sistem 

Tahap pengembangan sistem terdiri dari beberapa kegiatan yang saling 

berhubungan satu sama lain, adapun kegiatan tersebut adalah: 

3.2.1. Analisis Sistem dan Desain Sistem 

Pengembangan sistem informasi yang direalisasikan dengan bantuan komputer 

melalui suatu tahapan biasa disebut sistem analis dan desain sistem. Sistem analis dan 

desain sistem ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi dengan 

tujuan memperbaiki prosedur dan metode yang lebih baik. 

Analisa atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau 

diperbarui. Dalam hal ini sistem seleksi pegawai berprestasi yang telah dijalankan 

secara manual setiap bulan, sebagaimana dalam latar belakang telah dijelaskan adanya 

kemungkinan bahwa pegawai yang dicalonkan tidak berdasar atas kinerja tetapi atas 

dasar bergiliran agar setiap pegawai di satuan kerja tersebut mendapat giliran 

dicalonkan menjadi pegawai berprestasi. Sedangkan desain sistem adalah membuat 

bagian perancangan sistem sesuai hasil analisa sistem. 

3.2.2. Analisis Kebutuhan Sistem 

3.2.2.1. Analisa Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat keras merupakan suatu sistem utama dari sebuah sistem komputer secara 

fisik yang terdiri komponen – komponen yang saling terkait dari masukan, proses dan 

keluaran. 
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Dari sisi server, Data yang diolah dalam penelitian ini tersimpan pada server RS. 

Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta sehingga penulis hanya perlu mendapatkan 

akses ke server tersebut. Sedangkan dari sisi client penulis membutuhkan seperangkat 

komputer yang terhubung dengan jaringan RS. Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso 

Surakarta agar dapat mengakses server. 

3.2.2.2. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak merupakan sekumpulan perintah – perintah untuk menjalankan 

perangkat keras, Perangkat lunak yang penulis gunakan untuk membuat dan 

mengoperasikan aplikasi adalah Browser Mozzila Firefox, Notepad++ dan paket 

XAMPP. 

Browser mozzila firefox digunakan untuk mengakses aplikasi presensi dan 

penilaian kinerja yang telah ada. Kedua aplikasi tersebut berbasis web namun hanya 

dapat diakses dari jaringan internal RS. Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta.  

Notepad++ adalah sebuah aplikasi text editor yang populer, aplikasi ini bersifat 

gratis, walaupun gratis aplikasi ini sudah cukup berguna untuk menulis kode 

pemrograman dalam berbagai bahasa pemrograman. Kelebihan dari aplikasi ini adalah 

kemudahan dalam penggunaan dan dukungan atas highlight pada kode pemrograman, 

sedangkan kekurangannya adalah tidak ada build in compiler. 

Paket XAMPP adalah paket instalasi apache dan mysql untuk sistem operasi 

windows, paket ini memudahkan pengguna dalam meng-install web server di komputer. 

Paket ini telah diatur sedemikian rupa sehingga pengguna tidak disulitkan dalam 

melakukan konfigurasi antara apache dan mysql.  
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3.2.3. Perancangan Aplikasi Berbasis Objek 

Menurut Risdawati (2005) Perancangan Aplikasi Berbasis Objek adalah cara dalam 

memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep 

sekitar dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek, yang merupakan kombinasi antara 

struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Pengertian "berorientasi objek" berarti 

bahwa kita mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang 

memiliki struktur data dan perilakunya.  

Perancangan aplikasi disini dilakukan dalam pembuatan Model Berorientasi Objek. 

Pada tahap ini akan dilakukan suatu perancangan basis data dan perilaku entitas dalam 

pembuatan Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram dan Activity 

Diagram  

3.2.3.1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram adalah suatu model diagram yang menjelaskan sistem dengan 

sudut pandang pengguna / eksternal, use case berfokus dalam menggambarkan fungsi – 

fungsi yang terlihat oleh pengguna (aktor). Yang dimaksud aktor adalah entitas diluar 

sistem yang dapat berupa segala sesuatu yang berinteraksi dengan sistem, termasuk 

didalamnya user, sistem yang lain, kondisi lingkungan atau hardware yang tersambung 

dengan sistem, Identifikasi pengguna dan Use Case dapat menghasilkan batasan – 

batasan dari sistem, tugas yang harus dikerjakan oleh sistem dan tugas yang dikerjakan 

oleh lingkungan disekitar sistem. 

3.2.3.2. Class Diagram 

Class adalah suatu rincian abstraksi yang berisi struktur dasar dan perilaku dari 

sekumpulan objek, Class Diagram menjelaskan sistem dari sudut pandang objek, Class, 
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atribut, operasi, dan hubungan antar hal tersebut. Pada saat sebuah sistem berjalan Class 

akan mendeskripsikan objek yang dapat diciptakan, dimodifikasi dan dimusnahkan. 

Objek memiliki kondisi yang didalamnya ada value dari atribut – atribut yang 

dimilikinya dan hubungan objek tersebut dengan objek yang lain.  

3.2.3.3. Sequence Diagram 

Sequence Diagram digunakan untuk menjelaskan perilaku dinamis dari sistem dan 

komunikasi yang terjadi antar objek. Fokus dari diagram ini adalah objek yang 

berpartisipasi pada Class Diagram sehingga Sequence Diagram  mewakili interaksi 

yang terjadi antar objek – objek yang berpartisipasi. 

3.2.3.4. Activity Diagram 

Activity Diagram menjelaskan perilaku sistem dari sudut pandang aktifitas, yang 

dimaksud dengan aktifitas adalah suatu elemen dalam permodelan yang mewakili 

eksekusi sekumpulan operasi. Eksekusi ini dapat dipicu oleh selesainya aktifitas yang 

lain, ketersediaan objek atau oleh kejadian diluar sistem. Activity Diagram mempunyai 

kemiripan dengan Flowchart dalam hal keduanya dapa digunakan untuk 

menggambarkan alur operasi dan alur data. 

3.2.4. Implementasi 

Implementasi aplikasi yang sudah siap dilakukan pada tahap ini dengan 

mengaplikasikan algoritma naive bayes kedalam sistem seleksi pegawai berprestasi 

dengan mudah dipahami oleh pemakai.   

3.2.5. Pengujian 

Pengujian aplikasi dilakukan dengan membandingkan hasil nominasi yang telah 

dilakukan secara manual dengan yang dilakukan oleh aplikasi, apakah pegawai yang 
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telah terpilih secara manual akan terpilih lagi jika menggunakan algoritma naive bayes 

dan berapa tingkat probabilitas pegawai tersebut. Sehingga dapat disimpulkan apakah 

Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pegawai Berprestasi dengan Algoritma Naive 

Bayes di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dapat memberikan 

nominasi yang lebih baik daripada jika melakukan seleksi secara manual. 

Pengujian dilakukan dengan 5 (lima) testcase yang berbeda, setiap testcase diulang 

sebanyak 5(lima) kali dan dirata-rata hasil pada setiap perulangan, sehingga diharapkan 

data yang didapat tidak berupa data kebetulan tetapi data yang benar benar akurat. 


