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BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Peneltian 

Dalam Penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah orang, dengan 

populasinya adalah psikolog, staff, dan peserta dari Psikologi Terapan Unika 

Soegijapranata dan sampel yang digunakan 30 mahasiswa. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Sistem Infomasi Fakultas 

Ilmu Komputer yang berlokasi di Gedung Henricus Constant Unika 

Soegijapranata. 

 

3.3 Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Sumber Data Primer 

Sumber data primer penelitian ini berasal dari kuisioner yang diberikan 

kepada responden dan wawancara dengan narasumber yaitu psikolog dan 

staff Pusat Psikologi Terapan. 

3.3.2 Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder penelitian ini berasal dari jurnal, artikel, dan literatur 

mengenai tes psikologi DISC. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.4.1 Kuisioner 

Kuisioner dilakukan kepada 30 responden dari Psikologi Terapan Unika 

Soegijapranata dengan memberikan pertanyaan. 

3.4.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data-

data untuk dijadikan acuan dan refrensi yang menjadi dasar dalam 

penelitian ini. Sumber-sumber didapatkan melalui buku, jurnal, makalah, 

dan sumber-sumber lainnya. 

3.4.3 Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan cara mewawancara pada pihak yang lebih 

berpengalaman pada bidang tes psikologi untuk mecari data. Dalam hal 

ini, subjek yang diwawancara adalah psikolog dan staff Pusat Psikologi 

Terapan Unika Soegijapranata. 

 

3.5 Metode Pengembangan Aplikasi 

Proses pengembangan aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan model waterfall. Pengembangan aplikasi berawal dari 

mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak Pusat Psikologi Terapan 

(PPT) Unika Soegijapranata tentang aplikasi yang sesuai dan diiginkan pihak 

PPT Unika Soegijapranata. Selain wawancara, pencarian data juga dilakukan 
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dengan mencari sumber-sumber di buku, jurnal, dan media-media lain yang 

dapat berkaitan dengan penelitian. Setelah data dirasa cukup maka dilanjutkan 

untuk pembuatan konsep aplikasi. 

Pembuatan konsep aplikasi berawal dari perancangan alur aplikasi, 

pembuatan mockup dan perancangan database aplikasi guna mempermudah 

membentuk gambaran aplikasi yang akan dibuat. Setelah itu penentuan role 

user juga dilakukan agar program lebih tertata dan aman. 

Setelah perancangan desain aplikasi, maka pembuatan program dimulai. 

Pemograman dilakukan dengan bahasa pemograman PHP dan Framework 

Bootstrap menggunakan editor Visual Studio Code. Database pun juga dibuat 

menggunakan phpMyAdmin dengan basis MySQL. Setelah melakukan 

pembuatan program, maka aplikasi akan diuji coba. Jika sudah sesuai dan tidak 

ada perubahan, maka aplikasi akan diimplementasikan ke klien dan melakukan 

pemeliharaan jika ada yang bermasalah. Jika sudah tidak ada masalah maka 

aplikasi akan digunakan sebagai media penelitian. Berikut kerangka 

pengembangan aplikasi tes psikologi analisa kepribadian DISC: 
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Gambar 3. 1 Diagram Metode Waterfall 

 

3.6 Kerangka Pikiran 

Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Pusat Psikologi 

Terapan (PPT) Unika Soegijapranata ingin melakukan pengembangan tes 

psikologi konvensional menjadi tes dengan komputer. Karena PPT Unika 

Soegijapranata merasa tes konvensional kurang efektif dari segi pelaksanaan 

tes dan pemeriksaan tes. Selain itu, tes konvensional juga masih menggunakan 

kertas dan sumber daya manusia yang cukup banyak sehingga biaya yang 

dikeluarkan juga besar. Validitas dari tes sangat bergantung pada pemeriksa. 

Jika berada pada kapasitas maksimal, maka bukan tidak mungkin validitas 

pemeriksaan tes kurang.  
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Maka dari itu solusi yang bisa dilakukan adalah menggamti tes 

konvensional menjadi tes dengan bantuan komputer. Tes ini akan terintegerasi 

dengan pemeriksaan yang otomatis yang bisa ditambah secara manual. 

Aplikasi ini berbasis web yang diakses melalui server lokal. 

 

 

Gambar 3. 2 Kerangka Pikiran 

 

 

 


