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BAB III  

METODE PENELITIAN 

  Metode penelitian merupakan tahap untuk mengumpulkan data terkait 

penelitian yang sedang berjalan. Berikut adalah alur penelitian pada gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Alir Penelitian 

3.1 Sumber Data 

3.1.1 Sumber Data Primer 

Berasal dari wawancara yang dilakukan kepada psikolog dari 

Pusat Psikologi Terapan, Kepala Pusat Psikologi Terapan dan hasil 

uji PAPI Kostick di Pusat Psikologi Terapan.  

3.1.2 Sumber Data Sekunder 

Berasal dari jurnal, thesis, artikel mengenai psikotes PAPI 
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Aplikasi 

Pembuatan 
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Selesai 

Tidak sesuai 

Tidak sesuai ya 

ya 
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Kostick. 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Tujuan pengumpulan data untuk mendapatkan kelayakan tes PAPI 

kostick secara digital sehingga hasil tesnya dapat dipertanggung jawabkan 

dan sesuai dengan yang konvensional. 

Teknik pengumpulan data didapat melalui hasil tes PAPI Kostick 

yang telah dilaksanakan. Sedangkan untuk Teknik samplingnya 

menggunakan teknik quota sampling karena ruang lingkup hanya di Pusat 

Psikologi Terapan Universitas Katolik Soegijapranata. 

3.3 Pengujian Data Statistik 

Pengujian dilakukan dengan korelasi antara pengujian melalui online 

dengan yang kovensional sudah sesuai dengan yang semestinya. Analisa 

statistik dilakukan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 23. 

3.4   Metode Pengembangan Software 

 

Gambar 3. 2 Metode Waterfall 

Model waterfall merupakan rancangan dalam pengembangan 

perangkat lunak konvensional yang umum dipakai dalam berbagai 

proyek software pada tahap pembangunan. Ini adalah model sekuensial, 

sehingga penyelesaian satu set kegiatan menyebabkan dimulainya 

aktivitas selanjutnya. Hal ini disebut waterfall karena merupakan proses 

mengalir "secara sistematis dari suatu tahap ke tahap lainnya dalam mode 

ke bawah". Membentuk kerangka kerja untuk pembangunan perangkat 
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lunak[18]. Model ini dikembangkan sebagai serangkaian tahapan dan 

berfokus pada pengintegrasian komponen yang didefinisikan dari awal 

perancangan. Model waterfall sering digunakan terutama untuk 

pengembangan sistem yang besar. Berikut tahapan dari model waterfall: 

3.4.1 Requirements and Definition  

Aplikasi yang dibangun menggunakan Bahasa pemograman 

PHP, HTML, dan JavaScript. Pada tahap pengembangan server 

menggunakan localhost, yaitu xampp. Untuk penyedia database 

server menggunakan MySQL dengan bahasa SQL. Pengelolaan 

database yang berbasis website adalah PHPMyAdmin. 

3.4.2 Design 

Dalam membangun sebuat sistem diperlukan sebuah kerangka 

masalah yang jelas dan terstruktur agar dalam pembuatannya tidak 

ada tahap yang terlewatkan. Sebelum membangun kerangka 

masalah sebuah sistem, diperlukan desain yang berguna sebagai 

acuan dalam pembuatan sistem seperti gambar 3.3. 
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RUMUSAN MASALAH 

Tes Psikologi PAPI Kostick berbasis 

konvensional kurang efektif dari segi 

pelaksanaan dan pemeriksaan tes 

Tes Psikologi PAPI Kostick berbasis 

konvensional boros biaya  

Tes Psikologi PAPI Kostick berbasis 

konvensional kurang valid 

 

PENDEKATAN 

 

Aplikasi Tes Psikologi PAPI Kostick dapat digunakan sebagai alat tes online. 

Pembuatan aplikasi menggunakan metode waterfall. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 3 Kerangka Masalah 

3.4.3 Implementation 

Implementasi merupakan perluasan dari aktivitas yang 

saling menyesuaikan. Setelah sistem informasi baru selesai 

dirancang maka harus diterapkan dalam berbagai sistem kerja dan 

tetap harus dijaga agar dapat digunakan dengan sempurna. Proses 

PELUANG 

Pembuatan grafik yang secara 

otomatis sesuai standar PAPI 

Kostick, Pemberian kesimpulan 

analisis kepribadian secara 

otomatis dari grafik, sehingga 

psikolog lebih mudah 

menganalisis kesimpulan dan 

mengurangi kesalahan. 

 

PENGEMBANGAN APLIKASI 

HTML PHP CSS MySQL Java Script 

IMPLEMENTASI APLIKASI 

Instalasi Aplikasi Sinkronisasi Data 
Pengujian 

Aplikasi 

Pengujian Aplikasi 

oleh Peserta, 

Psikolog, dan Staff 

menggunakan 

Metode Post-Test 

HASIL 

Aplikasi dapat digunakan staff dan psikolog Pusat Psikologi Terapan (PPT) 

Unika Soegijapranata sebagai pelaksana tes dan dapat digunakan peserta tes 

psikologi PPT Unika Soegijapranata 
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implementasi yang akan dibahas dalam bagian ini adalah tahap 

selanjutnya dari tahap investigasi, analisis, dan desain alur 

pengembangan sistem. Implementasi merupakan tahapan yang 

sangatlah penting dalam pengembangan teknologi informasi yang 

dapat mendukung para pekerja, pelanggan, dan pihak – pihak lain 

yang berkepentingan. [19]. Nantinya aplikasi psikotes PAPI 

Kostick akan dihostingkan di server UNIKA Soegijapranata 

3.4.4 Verification 

Verifikasi merupakan proses penerjemahan suatu gambaran 

simulasi konseptual ke dalam program kerja[20]. Untuk 

mendapatkan verifikasi aplikasi psikotes PAPI Kostick online, 

dengan melakukan meeting bersama Kepala dari Pusat Psikologi 

Terapan UNIKA Soegijapranata terkait pembaharuan aplikasi. 

 

3.4.5 Maintenance 

Maintenance atau pemeliharaan merupakan proses yang 

sangat diperlukan guna menjamin kelangsungan fungsional 

sebuah mesin atau sistem produksi agar dapat difungsikan secara 

maksimal. Perawatan ini cukup sulit diawasi khususnya dalam 

penjadwalan tetapi hal tersebut tetap harus dilaksanakan dengan 

serius dan terus menerus demi memperoleh sebuah sistem yang 

terjamin mutu dan kualitasnya. Pemeliharaan tersebut melibatkan 

berbagai macam disiplin dalam keahlian dan memiliki peran yang 

sangat penting demi tercapainya suatu tujuan dari sebuah 

perindustrian, oleh karena itu pelaksanaan pemeliharaan haruslah 

diawasi secara terus menerus untuk mengetahui sejauh mana 

efisiensi kerja suatu sistem[21]. 


