
BAB III  

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

1.1. Metode Penelitian 

Untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan dalam tugas akhir ini, 

penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu: 

1.1.1. Studi Literatur 

Dalam melakukan perancangan sistem, tahap awal dibutuhkan pengetahuan 

yang nantinya akan berguna sebagai acuan atau pedoman dalam pembuatan sistem. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu studi pustaka yang berguna untuk mendapatkan 

berbagai pengetahuan tentang sistem yang akan dibangun. Informasi yang didapat akan 

digunakan sebagai landasan teori. Studi pustaka dalam pembuatan sistem tersebut 

dapat diperoleh dari buku-buku maupun informasi dari internet. 

1.1.2. Pengumpulan Data 

Setelah diperoleh bahan referensi yang dibutuhkan, maka proses yang 

selanjutnya adalah proses pengumpulan data. Data yang diperoleh ialah dengan cara 

melakukan wawancara dan observasi ke sekolah Sayang School. Wawancara dilakukan 

pada pemilik sekolah dan Kepala sekolah SD. Data yang digunakan dalam aplikasi 

Penilaian Kinerja Pegawai ini adalah data absensi tahun 2014 sampai dengan 2015. 

Metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan data-data yang akan 

digunakan dalam proses pembuatan aplikasi penilaian kinerja pegawai dengan 



menggunakan metode graphic rating scale. Metode penelitian dalam pembuatan 

aplikasi ini menggunakan System Development Life Cycle (SDLC). 

Gambar 3.1. Diagram metode penelitian aplikasi penilaian kinerja 



Pada Gambar 3.1 menjelaskan mengenai proses metode penelitian yang 

digunakan. Dari empat tahapan yang ada di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1.2. Identifikasi Masalah 

Kondisi saat ini pada sekolah Sayang School, sudah ada proses penilaian kinerja 

yang dilakukan. Namun, penilaian kinerja yang dilakukan oleh pihak sekolah belum 

berdasarkan kriteria-kriteria khusus yang digunakan untuk menilai pegawai dan juga 

tenaga pengajar. Penilaian kinerja sumber daya manusia di sekolah Sayang School 

masih dilakukan langsung oleh pemilik dari sekolah Sayang School ke 3 jenjang 

pendidikan yang ada, yaitu PG, TK dan SD. Periode pelaksanaan penilaian kinerja 

dilakukan 1 kali dalam satu tahun, yaitu pada saat akhir tahun. Beberapa dampak yang 

ditimbulkan oleh karena belum adanya acuan dalam melakukan penilaian kinerja ini 

yaitu, data atau hasil dari penilaian kinerja yang dilakukan tidak dapat dijadikan 

ukuran, apakah kinerja pegawai atau pengajar yang dinilai sudah sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh pihak sekolah atau belum. Kemudian, hasil dari 

penilaian kinerja yang dilakukan tidak bisa digunakan sebagai acuan untuk penilaian 

kinerja di periode berikutnya dikarenakan penyimpanan data-data hasil dari penilaian 

pada periode sebelumnya tidak selalu dicatat karena penilaian tersebut dilakukan 

secara objektif atau secara pribadi oleh owner sekolah Sayang School. 

Dampak lain lain terjadi ialah, adanya ketimpangan yang timbul antara sesama 

pengajar dan berakibat terjadinya kesenjangan antar pegawai yang dikarenakan 

penilaian yang dilakukan tidak merata. Hal ini berakibat keluar-masuknya (turn-over) 

pegawai atau pengajar pada sekolah Sayang School menjadi sering terjadi. Dalam satu 



tahun, jumlah pegawai yang mengalami turn over mencapai 4 sampai 6 orang. Dampak 

yg ditimbulkan dari turn-over pegawai khususnya untuk tenaga pengajar ialah, adanya 

kesulitan dari pihak sekolah dalam merekrut kembali pegawai dengan kompetensi yang 

khusus, sesuai dengan kebutuhan yang ada pada sekolah Sayang School. 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, permasalahan yang harus 

dipecahkan tersebut diawali dengan melakukan analisis berupa observasi dan 

wawancara dengan pihak terkait pada sekolah Sayang School. 

1.3. Analisa Permasalahan dan Pemecahan 

Berdasarkan identifikasi masalah dapat dianalisa bahwa permasalahan yang ada 

pada sekolah Sayang School adalah belum tersedianya suatu sistem penilaian kinerja 

pegawai yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah penilaian kinerja 

pegawai pada sekolah Sayang School.salah satu cara dalam membantu sekolah dalam 

melakukan penilaian kinerja adalah dengan menggunakan sebuah sistem yang mampu 

membantu dalam melakukan penilaian kinerja pegawai dengan menggunakan metode 

Graphic Rating Scale. 

Dengan adanya sistem ini diharapkan mampu membantu sekolah Sayang 

School dalam menilai kinerja pegawai sehingga ketersediaan informasi yang tepat 

dalam mendukung keputusan-keputusan dengan menggunakan computer. Informasi 

hasil kinerja pegawai akan diperoleh melalui proses penilaian kinerja pegawai yang 

didukung dengan data pegawai. 

 



1.4. Sistem Planning and Selection 

1.4.1. Persyaratan Sistem 

1. Wawancara dengan bagian Kepala Sekolah TK dan SD 

2. Observasi yang sudah dilakukan di lingkungan sekolah 

3. Studi Literatur yang dilakukan adalah mencari penjelasan-penjelasan terkait 

dengan pembuatan aplikasi penilaian kinerja pegawai 

1.5. Analisis Sistem 

1.5.1. Kebutuhan Sistem 

1. Tahap analisa kebutuhan pengguna dilakukan dengan proses observasi dan juga 

wawancara langsung dengan pengguna. Hasil yang didapat dari observasi dan 

wawancara didapatkan tabel kebutuhan pengguna yang dapat dilihat pada tabel 3.1 

di bawah ini: 

Tabel 3.1. Analisa Kebutuhan Pengguna 

No. Kebutuhan Pengguna Pengguna 

KP.1 Menggunakan aplikasi yang dapat membantu melakukan 

penilaian kinerja secara merata terhadap semua pegawai 

baik tenaga pengajar dan tenaga operasional pada sekolah 

Sayang School berdasarkan kriteria yang sudah 

ditetapkan 

-Owner 

-Kepala Sekolah 

KP. 2 Menggunakan aplikasi yang dapat memberikan 

kesesuaian dalam penilaian kinerja sehingga tidak terjadi 

ketimpangan antar sesama pegawai 

-Owner 

-Kepala Sekolah 

KP.3 Menggunakan aplikasi yang dapat memberikan motivasi 

pegawai untuk dapat melaksanakan tugas dengan 

semaksimal mungkin demi mencapai promosi jabatan, 

perpanjangan kontrak ataupun reward. 

-Owner 

-Kepala Sekolah 

KP. 4 
Menggunakan aplikasi dan dapat menampilkan grafik 

perkembangan pegawai disetiap periode penilaian. 

-owner 

-kepala sekolah 



2. Kebutuhan Fungsional Mengimplementasikan seluruh fungsi yang didapatkan dari 

hasil analisis kebutuhan pengguna. 

Tabel 3.2 Kebutuhan Fungsional 

No. Kebutuhan Fungsional 
No. Kebutuhan 

Pengguna 

KF.1 Fungsi mencatat data Master Pegawai KP.1 

KF.2 Fungsi mencatat data Master Kriteria KP.1 

KF.3 Fungsi mencatat data Master Nilai KP.1 

KF.4 Fungsi mencatat data Master Pernyataan KP.1 

KF.5 Fungsi menghitung dan mencatat data 

Transaksi Penilaian Kinerja 

KP.1 

KF.6 Fungsi mencetak laporan penilaian kinerja 

seluruh pegawai 

KP.1 

KF.6 Fungsi mencetak laporan penilaian kinerja 

per pegawai 

KP.2 

KF.7 Fungsi mencetak laporan ranking kinerja 

pegawai 

KP.3 

KF.8 Fungsi mencetak laporan grafik kinerja 

pegawai 

KP.4 

 

3.  Kebutuhan Data yang diperlukan adalah hasil analisis proses bisnis yang ada pada 

Sayang School untuk dijadikan acuan system design yang akan dibuat. 

4. Kebutuhan Non Fungsional adalah analisis kebutuhan yang dilakukan untuk 

mengetahui spesifikasi kebutuhan sistem beserta dengan hak akses setiap 

pengguna. Setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda dalam menggunakan 

fungsi-fungsi di dalam aplikasi. 

5. Block Diagram (IPO Diagram). Berikut ini adalah block diagram dari pembuatan 

aplikasi penilaian kinerja pegawai pada Sayang School: 



Gambar 3.2. Block Diagram Aplikasi Penilaian Kinerja Guru pada Sayang School 

 

Gambar 3.2 adalah gambaran dari Block Diagram yang menjelaskan mengenai 

Input , Process, dan Output dari aplikasi penilaian kinerja guru. Berikut adalah 

penjelasan dari masing masing bagian: 

1. Input 

a. Data Pegawai : data yang berisi tentang atribut-atribut pegawai yang meliputi 

nama nama,  status, jenis kelamin, tanggal lahir, jabatan, status pernikahan, alamat, 

gaji pokok. Data ini akan berperan penting terhadap aplikasi sebagai dasar dalam 

melakukan penilaian. 



b. Periode Penilaian: data yang berisi tentang periode penilaian kinerja yang telah 

ditetapkan oleh Sayang School. 

c. Bobot penilaian kinerja: Bobot penilaian kinerja yang telah di tentukan oleh pihak 

Sayang School adalah standar nilai bobot yang nantinya harus dicapai oleh 

pegawai dalam penilaian kinerja. 

d. Indikator penilaian: Indikator penilaian adalah acuan yang akan digunakan oleh 

penilai mengikuti metode yang digunakan. Data ini nantinya akan digunakan 

sebagai acuan dalam menghitung penilaian. 

e. Nilai Kinerja : data ini adalah data dimana ditetapkan suatu standar dalam 

penilaian (acuan).  

2. Proses 

a. Hak Akses: Proses ini adalah bagian pembagian hak akses terhadap sistem dimana 

owner mempunyai akses untuk menilai secara umum pegawai yang ada di Sayang 

School (guru dan pegawai operasional), dan Kepala Sekolah hanya mempunyai 

akses untuk menilai guru saja. 

b. Mengelola Data Master: Proses ini merupakan proses yang digunakan untuk 

melakukan pengolahan data  master. Proses ini terdiri dari insert, update, dan 

delete data dari pegawai Sayang School. 

c. Perhitungan Penilaian Kinerja : proses ini merupakan proses yang digunakan 

untuk menghitung serta pengambilan data dari input untuk dilakukan pengolahan 

data tersebut, kemudian proses perhitungan penilaian. 

 

 



3. Output 

a. Rekapitulasi data guru berisi semua rekapan data dari seluruh guru pada Sayang 

School. 

b. Rekapitulasi Data Periode Penilaian : Rekapan Data Master Periode Penilaian. 

c. Rekapitulasi Data Indikator penilaian : Rekapan Data Master Indikator Penilaian. 

d. Hasil Akhir Penilaian : Data Hasil Penilaian Kinerja Pegawai. 

e. Laporan Penilaian Kinerja : Rekapan dari hasil penilaian dengan adanya grafik 

yang menunjukan informasi dari hasil rekapitulasi penilaian kinerja. Rekapitulasi 

ini dapat dibagi menjadi Rekapitulasi penilaian per periode dan Rekapitulasi 

penilaian yang mencakup tentang pegawai dimana menampilkan nilai terendah 

dan tertinggi. 

1.6. Sistem dan Desain 

Pada bagian system design (perancangan sistem) akan dibuat desain dari system 

flow, context diagram, data flow diagram, conceptual data model, entity relationship 

diagram, physical data model, dan desain input/output yang dibutuhkan dalam 

pembuatan sistem. Pada proses ini merupakan penerjemahan syarat kebutuhan ke 

sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat koding. 

Berikut adalah beberapa sub tahapan pada proses modeling design: 

1.6.1. System Flow Aplikasi Penilaian kinerja Pegawai 

Pada aplikasi penilaian kinerja yang sudah ada sebelumnya, proses penilaian 

dilakukan oleh owner sekolah secara langsung. Hal tersebut berakibat adanya 



kedekatan secara personal antara pemilik sekolah dan juga pegawai, sehingga 

mengurangi objektivitas dalam proses penilaian itu sendiri. 

Dari beberapa faktor penghambat tersebut, maka penulis membuat system flow 

yang bertujuan untuk membantu dalam proses penilaian kinerja dengan berdadsarkan 

kriteria yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode Graphic Rating Scale. 

Untuk penilaian kinerja yang mempunyai sifat pasti seperti data absensi, waktu hadir 

dan waktu pulang serta ketepatan dan pencapaian target kerja yang bisa dinilai dengan 

angka, dapat diotomasi oleh sistem sehingga penilaian kinerja akan menjadi lebih 

objektif. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar system flow dibawah ini: 
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a. Master Pegawai 

Maintenance Master Pegawai

OWNER SISTEM

MULAI

Halaman Master 
Pegawai

Pegawai

TAMBAH DATA?

EDIT DATA?

T

DATA PEGAWAI

DATA PEGAWAI

Y
SIMPAN/ UPDATE 
DATA PEGAWAI

HAPUS DATA?

PILIH DATA 
PEGAWAI & EDIT

Y
ISI DATA 

PEGAWAI YANG 
DIPILIH

PERUBAHAN DATA 
PEGAWAI

T

PILIH DATA 
PEGAWAI & HAPUS

HAPUS DATA 
PEGAWAI

Y

SELESAI

T

A

A

MENAMPILKAN 
DATA PEGAWAI

 

Gambar 3.3 System flow Master Pegawai. 

  



b. Master Kriteria 
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Gambar 3.4 System flow Master Kriteria 

  



c. Master Nilai 
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Gambar 3.5 System flow Master Nilai 



d. Master Pernyataan 

Maintenance Master Pernyataan
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Gambar 3.6 System flow Master Pernyataan 



2. Transaksi 

a. Transaksi Penilaian Kinerja 
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Gambar 3.7 System Flow Mencatat Transaksi Penilaian Kinerja 

  



3. Laporan 

a. Laporan Penilaian Kinerja Seluruh Pegawai 
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Gambar 3.8 System Flow Laporan Penilaian Kinerja Seluruh Pegawai 



b. Laporan Penilaian Kinerja Per-Pegawai 

MENCETAK LAPORAN PENILAIAN KINERJA PER PEGAWAI
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Gambar 3.9 System Flow Laporan Penilaian Kinerja Per-Pegawai 



c. Laporan Ranking Kinerja Pegawai 

MENCETAK LAPORAN RANKING PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
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Gambar 3.10 System Flow Laporan Ranking Kinerja Pegawai 

 



d. Laporan Grafik Kinerja Per-pegawai 

 

Gambar 3.11 System Flow Laporan Ranking Kinerja Pegawai 

Pada beberapa gamber flow chart diatas, setiap proses penilaian kinerja 

terhadap pegawai, penilai akan membuat kriteria yang dibutuhkan yang kemudian akan 

diinputkan kedalam sistem. Dari hasil penilaian yang didapat pada masing-masing 

pegawai dan kemudian akan dihitung, maka akan didapatkan laporan hasil kinerja pada 



periode tertentu yang nantinya akan dijadikan bahan untuk eveluasi oleh kepala sekolah 

dan juga owner sebagai penilai. 

1.6.2. Data Flow Diagram (DFD) 

Proses yang selanjutnya ialah pembuatan Data Flow Diagram (DFD) yang 

menggambarkan arus data dari sistem yang terstruktur dan jelas, agar dapat 

terdokumentasi dengan baik. 

DFD adalah merupakan diagram yang berupa notasi-notasi yang bertujuan 

untuk menggambarkan arus data dari sistem. DFD dapat memudahkan pengguna untuk 

dapat memahami sistem yang akan dikembangkan. Alur sistem digambarkan dengan 

membagi sistem yang kompleks menjadi lebih sederhana dan lebih mudah untuk 

dipahami. 

1. Diagram Berjenjang 

Diagram berjenjang berfungsi untuk menggambarkan seluruh proses dan fungsi 

dari tingkatan-tingkatan dan juga kelompok proses yang terlibat dalam proses penilaian 

kinerja pegawai untuk menentukan nilai kinerja. Dibawah ini adalah diagram jenjang 

untuk aplikasi penilaian kinerja pegawai pada sekolah Sayang School. 

  



Gambar 3.11. Diagram Jenjang Penilaian Kinerja Pegawai. 

2. Context Diagram 

Context diagram bertujuan untuk menggambarkan entitas-entitas yang saling 

berhubungan langsung dengan sistem. Desain dari Context diagram aplikasi penilaian 

kinerja pegawai dapat dilihat pada gambar 3.10 dibawah ini: 



Gambar 3.12 Context Diagram Aplikasi penilain kinerja pegawai 

 

Pada gambar diatas dijelaskan, terdapat 2 (dua) buah entity yang berhubungan 

dengan sistem. Entity tersebut ialah Owner dan Kepala Sekolah, yang masing-masing 

memiliki input dan output terhadap sistem. 

3. DFD Level 0 Aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai 

Setelah proses sebelumnya selesai dibuat, makan selanjutnya akan di 

decompose untuk melihat proses yang telah dibuat sebelumnya secara detail. Pada DFD 

level 0 ini terdapat beberapa sub-proses serta tabel yang ada pada sistem. Selanjutnya 

dapat dilihat pada Gambar 3.13 dibawah ini: 
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Gambar 3.13 DFD Level 0 Aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai 

4. DFD Level 1 Mengelola Data Master 

Pada gambar 3.13 dibawah ini adalah merupakan DFD level 1 untuk 

pengelolaan data master. Terdapat beberapa proses dalam mengelola data master 

tersebut, yaitu maintain master pegawai, maintain master kriteria, maintain master nilai 

dan maintain master pernyataan. 
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Gambar 3.14 DFD Level 1 Mengelola Data Master 
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5. DFD Level 1 Mengelola Data Transaksi Penilaian Kinerja 

Pada gambar 3.15 dibawah ini adalah merupakan DFD level 1 untuk 

pengelolaan data transaksi penilaian kinerja. Terdapat beberapa proses dalam 

mengelola data transaksi penilaian kinerja tersebut, yaitu memilih pegawai, menilai 

serta pernyataan dan mengambil data penilaian kinerja. 

 

Gambar 3.15 DFD Level 1 Mengelola Data Transaksi Penilaian Kinerja 

6. DFD Level 1 Mencetak Laporan Penilaian Kinerja Pegawai 

Pada gambar 3.15 dibawah ini adalah merupakan DFD level 1 untuk mencetak 

laporan penilaian kinerja. Terdapat tiga proses dalam mencetak laporan penilaian 
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kinerja tersebut, yaitu mencetak laporan seluruh kinerja seluruh pegawai, mencetak 

laporan penilaian kinerja per-pegawai, dan mencetak laporan ranking kinerja pegawai. 

 

Gambar 3.16 DFD Level 1 Mencetak Laporan Penilaian Kinerja Pegawai.  
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1.6.3. Entity Ralation Diagram 

Entity Relation Diagram (ERD) merupakan sebuah desain sistem yang 

berfungsi untuk merepresentasikan, menentukan dan juga sebagai dokumentasi 

kebutuhan untuk sistem pemrosesan database. Berikut ini akan dijelaskan relasi atau 

hubungan antara setiap tabel dalam perancangan sistem penilaian kinerja pegawai 

dalam bentuk conceptual data model dan physical data model. 

1. Conceptual Data Model 

Conceptual Data Model (CDM) menggambarkan secara menyeluruh tentang 

kosep struktur basis data yang dirancang untuk pembuatan sebuah aplikasi, seperti 

yang dijelaskan pada gambar 3.13 dibawah ini: 

Gambar 3.17. CDM Aplikasi Penilaian Kinerja 
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2. Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model (PDM) bertujuan untuk menggambarkan secara jelas 

konsep rancangan struktur basis data yang telah dirancang untuk sebuah program 

aplikasi. PDM adalah merupakan hasil generate dari CDM. PDM menggambarkan 

dengan jelas tabel-tabel yang menyusun basis data beserta dengan kolom yang telah 

terdapat pada setiap tabel sebagaimana terlihat pada gambar 3.14 dibawah ini: 

 

Gambar 3.18. PDM Aplikasi Penilaian Kinerja. 
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1.7. Struktur Tabel 

Struktur tabel bertujuan untuk menjelaskan tentang fungsi-fungsi tabel, 

constraint, dan item-item yang terdapat dalam sebuah tabel yang dapat digunakan 

sebagai gambaran dari basis data yang telah terbentuk. 

1. Nama Tabel : penilaian_kinerja 

Primary Key : ID_penilaian_kinerja 

Foreign Key : ID_pegawai 

Fungsi  : Menyimpan data data penilaian kinerja 

Tabel 3.3 Master Penilaian Kinerja 

No. Column Tipe Data Length Constraint 

1 ID_PENILAIAN_KINERJA integer 11 Primary key 

2 ID_PEGAWAI integer 11 FK 

3 HASIL_PENILAIAN_KINERJA decimal 12.2   

4 CATATAN_PENILAIAN_KINERJA varchar 200   

5 TGL_PENILAIAN date     

 

2. Nama Tabel :Kriteria 

Primary Key : ID_kriteria 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data kriteria 

Tabel 3.4 Master Kriteria 

No. Column Tipe Data Length Constraint 

1 ID_KRITERIA integer 11 Primary key 

2 NAMA_KRITERIA varchar 100   

3 BOBOT_KRITERIA integer 11   

4 KETERANGAN_KRITERIA varchar 200   

5 TIPE_PEGAWAI_KRITERIA varchar 50   

 



3. Nama Tabel : Nilai 

Primary Key : ID_nilai 

Foreign Key :- 

Fungsi  : Menyimpan data nilai 

Tabel 3.5 Mater Nilai 

No. Column Tipe Data Length Constraint 

1 ID_NILAI integer 11 

Primary 

key 

2 NILAI_ANGKA integer 11   

3 NILAI_HURUF varchar 50   

4 KETERANGAN_NILAI varchar 200   

 

4. Nama Tabel : Detail_penilaian_kinerja 

Primary Key : ID_pernyataan 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data penilaian kinerja 

Tabel 3.6 Detail Penilaian Kinerja 

No. Column Tipe Data Length Constraint 

1 ID_PERNYATAAN integer 11 

Primary 

key 

2 ID_PENILAIAN_KINERJA integer 11   

3 ID_NILAI integer 11   

 

5. Nama Tabel :Pegawai 

Primary Key : ID_pegawai 

Foreign Key : Nama_pegawai 

Fungsi  : Menyimpan data pegawai 



Tabel 3.7 Master Pegawai 

No. Column Tipe Data Length Constraint 

1 ID_pegawai integer 11 

Primary 

key 

2 Nama_pegawai varchar 100   

3 Tipe_pegawai varchar 50   

4 Alamat_pegawai varchar 200   

5 Kontak_pegawai varchar 20   

6 TGL_Lahir_pegawai date     

7 TGL_Bergabung date     

8 HAK_Akses_Aplikasi integer 11   

9 Password_Aplikasi varchar 32   

 

6. Nama Tabel : Pernyataan 

Primary Key : ID_Pernyataan 

Foreign Key : ID_Kriteria 

Fungsi  : Menyimpan data pernyataan 

Tabel 3.8 Master Penyataan 

No. Column Tipe Data Length Constraint 

1 ID_PERNYATAAN integer 11 Primary key 

2 ID_KRITERIA integer 11 PK 

3 NAMA_PERNYATAAN varchar 100   

4 KETERANGAN_PERNYATAAN varchar 200   

 

  



1.8. Desain Input Output 

Dalam membangun sebuah aplikasi, diperlukan suatu rancangan input dan 

output. Berikut ini adalah desain tampilan yang akan digunakan dalam pembuatan 

aplikasi penilaian kinerja pegawai ini. 

1. Tampilan Login 

Gambar 3.15 dibawah ini adalah merupakan tampilan untuk halaman Login yang 

digunakan untuk memasukan username dan juga password dari pengguna pada 

saat aplikasi dijalankan. 

Gambar 3.19 Tampilan Login 

  



2. Tampilan Menu Utama 

Gambar 3.16 berikut merupakan tampilan untuk halaman utama dari aplikasi, 

setelah user melakukan login diawal aplikasi dijalanakan. Halaman ini 

menampilkan seluruh proses utama dalam sistem yang digunakan saat melakukan 

penilaian kinerja 

Gambar 3.20 Tampilan Menu Utama 

3. Tampilan Master Pegawai 

Berikut ini adalah tampilan dari halaman Master Pegawai. Halaman ini berfungsi 

untuk menyimpan data-data dari pegawai pada sekolah Sayang School, baik 

pegawai operasional maupun tenaga pengajar. Halaman ini mempunya beberapa 

tombol dan field yang harus diisi saat user akan menambahkan data pegawai yang 

baru. 



Gambar 3.21 Tampilan Master Pegawai 

4. Tampilan Master Nilai 

Gambar 3.22 berikut merupakan tampilan dari halaman Master Nilai. Pada 

halaman ini master nilai¸ user dapat memasukan atau juga merubah nilai dari 

penilaian kinerja pegawai. Fungsi dari halaman ini adalah menyimpan nilai  bobot 

dari setiap kriteria dan pernyataan yang digunakan dalam melakukan penilaian 

kinerja. Terdapat 3 jenis nilai yang mewakili setiap bobot dari kriteria penilaian 

kinerja, yaitu nilai angka, nilai huruf dan keterangan nilai. Halaman master nilai 

mempunyai beberapa tombol dan field yang harus diisi sebelum melakukan proses 

penilaian kinerja. 



Gambar 3.22. Tampilan Master Nilai 

5. Tampilan Master Kriteria 

Gambar 3.23 adalah tampilan dari halaman Master Kriteria. Pada halaman ini 

terdapat seluruh kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja pegawai. Fungsi 

dari halaman ini ialah menyimpan seluruh kriteria-kriteria yang akan digunakan 

dalam proses penilaian kinerja. User diwajibkan untuk mengisi field yang terdapat 

pada halaman master kriteria tersebut. Jumlah bobot yang ditetapkan utuk semua 

kriteria adalah 100%. Pada halaman ini terdapat beberapa field yang akan diisi oleh 

user, yaitu Nama kriteria, Keterangan Kriteria, Tipe Pegawai, dan Bobot Kriteria. 

 

 



 

Gambar 3.23. Tampilan Master Kriteria 

6. Tampilan Master Pernyataan 

Berikut ini adalah Gambar 3.24 yang menunjukan tampilan dari halaman Master 

Pernyataan. Pada halaman ini user akan memasukan suluruh pernyataan yang akan 

digunakan dalam proses penilaian kinerja pegawai. Halaman ini berfungsi untuk 

menyimpan pernyataan-pernytaan dari setiap kriteria yang nantinya akan 

digunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian kinerja. Halaman ini 

memiliki beberapa field yang harus diisi oleh user saat menambahkan data 

pernyataan yang baru 

  



Gambar 3.24 Tampilan Master Penyataan 

7. Tampilan Transaksi Penilaian Kinerja 

Gambar 3.25 berikut ini adalah tampilan dari halaman untuk Transaksi Penilaian 

Kinerja. Proses penilaian yang akan dilakukan oleh user terdapat pada halaman 

ini. Halaman ini memiliki beberapa tombol yang akan digunakan saat transaksi 

penilaian kinerja dilakukan, yaitu tombol Pilih pegawai, tombol Mulai menilai, 

dan tombol Hasil penilaian. Field Waktu penilaian berfungsi untuk user dapat 

memilih waktu atau periode penilaian. 

  



Gambar 3.25 Tampilan Transaksi Penilaian Kinerja 

8. Tampilan Laporan Penilaian Kinerja Per-pegawai 

Gambar 3.26 berikut ini adalah tampilan untuk halaman Laporan Penilaian Kinerja 

Per-pegawai. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan laporan dari hasil 

penilaian per-pegawai yang telah dilakukan. Setiap pegawai yang telah dinilai 

akan tampil pada tabel yang terdapat dibagian bawah halaman ini. Setelah dinilai, 

hasil dari penilaian kemudian dapat dicetak oleh penilai untuk dijadikan laporan. 

Halaman ini menampilkan nilai dari setiap kriteria dan pernyataan pada pagawai 

yang dinilai.  



Gambar 3.26 Tampilan Laporan Penilaian Per-pegawai 

9. Tampilan Laporan Kinerja Seluruh Pegawai 

Gambar 3.27 berikut ini adalah tampilan untuk halaman Laporan Penilaian Kinerja 

Per-pegawai. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan laporan dari hasil 

penilaian seluruh pegawai yang telah dilakukan. Setiap pegawai yang telah dinilai 

akan tampil pada tabel yang terdapat dibagian bawah halaman ini. Setelah dinilai, 

hasil dari penilaian kemudian dapat dicetak oleh penilai untuk dijadikan laporan. 

Halaman ini menampilkan nilai dari setiap kriteria dan pernyataan pada pagawai 

yang dinilai. 

  



Gambar 3.27 Tampilan Laporan Penilaian Kinerja Seluruh Pegawai. 

10. Ranking Kinerja Pegawai 

Berikut ini adalah gambar 3.28 yang akan menampilkan laporan Ranking dari hasil 

penilaian kinerja seluruh pegawai. Pada halaman ini akan menampilkan nama 

pegawai yang mempunyai nilai tertinggi dan pegawai yang memiliki nilai terendah 

dari hasil penilaian. Dari halaman ini, penilai akan mengetahui pegawai mana yang 

layak mendapatkan reward, ataupun pegawai yang akan mendapatkan peringatan 

karena memiliki nilai terendah. 

 

 



Gambar 3.28 Tampilan Ranking Penilaian Kinerja 

11. Tampilan Laporan Grafik Kinerja Pegawai 

Gambar 3.29 berikut adalah tampilan dari laporan grafik kinerja per-pegawai 

dalam beberapa periode penilaian. Halaman ini berfungsi untuk menunjukan 

perkembangan kinerja setiap pegawai selama beberapa periode penilaian. 

Halaman ini akan menampilkan nilai dari setiap periode yang didapat oleh pegawai 

yang dinilai, dalam bentuk grafik. Pada tampilan halaman ini, akan ditunjuka nilai 

hasil pada periode sebelumnya dan periode saat ini. Laporan ini kemudan dapat 

dicetak untuk melihat grafik perkembangan kinerja dari karyawan yang dimaksud. 

 



Gambar 3.30 Tampilan Halaman Grafik Kinerja Pegawai 

12. Tampilan Laporan Penilaian Kinerja Per-Pegawai Setelah Dicetak 

Gambar berikut ini adalah tampilan dari halaman laporan penilaian kinerja 

pegawai setelah dicetak. Setelah dicetak, laporan ini akan diberikan kepada 

pegawai yang telah di nilai. Halaman ini dapat menampilkan hasil penilaian dari 

tiap kriteria dan pernyataan secara detail yang telah dilakukan kepada setiap 

individu. Dari laporan ini, pegawai dapat melihat nilai kriteria yang telah didapat, 

sehingga pegawai dapat lebih meningkatkan kinerja pada periode yang akan 

datang. 

  



Gambar 3.31 Tampilan Laporan Penilaian Kinerja Per-pegawai 

13. Tampilan Laporan Penilaian Kinerja Seluruh Pegawai 

Gambar 3.31 berikut ini adalah tampilan dari halaman laporan penilaian kinerja 

yang telah dilakukan pada seluruh pegawai setelah dicetak. Halaman ini akan 

menampilkan hasil penilaian secara detail yang telah dilakukan kepada seluruh 

pegawai. Hasil dari nilai yang didapat oleh pegawai ditampilkan dalam bentuk 

nilai angka, nilai huruf dan tanggal saat karyawan tersebut dinilai. 

  



Gambar 3.30 Tampilan Laporan Hasil Penilaian Kinerja Seluruh Pegawai 

14. Tampilan Laporan Ranking Kinerja Pegawai 

Gambar 3.31 dibawah ini menampilkan halaman laporan ranking kinerja yang 

telah dilakukan. Pada bagian atas halaman ini menunjukan nama pegawai yang 

memiliki nilai tertinggi dan terendah sesuai hasil penilaian yang sudah dilakukan. 

Pada bagian bawah terdapat tabel yang berisi nama-nama pegawai yang telah 

dinilai beserta dengan hasil nilai yang sudah diapat. Nilai yang didapat diurutkan 

dari nilai tertinggi ke nilai terendah. 

 



Gambar 3.31 Tampilan Laporan Ranking Kinerja Pegawai. 

15. Tampilan Laporan Grafik Kinerja Pegawai. 

Berikut ini adalah gambar 3.32 yang menampilkan halaman laporan grafik kinerja 

setaip pegawai. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan perkembangan dari 

setiap pegawai dibeberapa periode penilaian. Halaman ini berisi grafik dengan 

nilai yang sudah didapat oleh pegawai disetiap periode penilaian. Adanya 

peningkatan atau pun menurunnya kinerja dari pegawai dapat dilihat pada laporan 

grafik pada halaman ini. 

 



Gambar 3.32 Tampilan Laporan Grafik Kinerja Pegawai. 



1.9. Desain Dan Uji Coba 

Desain dan uji coba bertujuan untuk untuk memastikan apakan aplikasi yang 

telah dibuat telah sesuai dengan kebutuhan dengan atau sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Pada bagian uji ini, metode yang digunakan ialah dengan metode Black 

Box Testing, dimana semua fungsi dalam aplikasi akan diuji sesuai dengan fungsi 

masing-masing. Berikut ini adalah tabel dari pengujian aplikasi penilaian kinerja 

pegawai. 

Tabel 3.9 Tabel User 

No. Nama User Password 

1. Owner (Pemilik) O123 

2. Kepala Sekolah KP123 

 

Tabel 3.10 Desain Test user 

No. Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

1. Mendeskripsikan 

username dan password 

yang benar 

Memilih username login 

Username : OWNER 

Password : O123 

Halaman login 

akan berpindah 

pada halaman 

utama aplikasi 

2. Mendeskripsikan 

username dan password 

yang salah 

Memilih username login 

Username : OWNER 

Password : 123 

Akan muncul pesan 

“password salah” 

3. Mendeskripsikan 

username dan password 

yang benar 

Memilih username login 

Username : Kepala Sekolah 

Password : KP123 

Halaman login 

akan berpindah 

pada halaman 

utama aplikasi 

4. Mendeskripsikan 

username dan password 

yang salah 

Memilih username login 

Username : Kepala Sekolah 

Password : 456 

Akan muncul pesan 

“password salah” 

 

 



Tabel 3.11 Desain Test Master Pegawai 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

1. Menambah data 

pegawai baru 

Memasukan nama, alamat, 

tanggal lahir, tipe pegawai, 

kontak, dan tanggal gabung 

Jika data yang ditambahkan 

berhasil, maka aplikasi akan 

memberitahukan bahwa data 

berhasil disimpan dan muncul 

pada data grid 

2. Mengubah data 

pegawai 

Mengubah data-data 

pegawai yang telah 

diinputkan sebelumnya 

Jika data telah selesai diubah, 

maka aplikasi akan 

menampilkan pesan “data 

pegawai berhasil diubah” 

3. Menghapus data 

pegawai 

Menghapus data pegawai 

yang sudah ada 

Jika data telah dihapus, maka 

aplikasi akan menampilkan 

pesan “pegawai berhasi 

dihapus” 

 

Tabel 3.12 desain Test Master Kriteria 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

1. Memasukan 

data kriteria “” 

Menambahkan data kriteria 

yang baru 

Setelah data ditambahkan 

maka data akan tersimpan 

pada tabel grid view 

2. Memasukan 

keterangan 

kriteria “” 

Menambahkan keterangan 

dari kriteria yang telah 

ditambahkan 

Keterangan kriteria akan 

muncul saat kriteria di klik 

dua kali. 

3. Memasukan tipe 

pegawai 

Menghapus data pegawai 

yang sudah ada 

Jika data telah dihapus, maka 

aplikasi akan menampilkan 

pesan “pegawai berhasi 

dihapus” 

4. Memasukan 

bobot kriteria 

Memasukan bobot dari 

kriteria yang baru 

ditambahkan 

Bobot dari kreteria akan 

muncul pada tabel grid view 

saat kriteria pada tabel diklik 

5. Mengubah data 

kriteria 

Memilih kriteria yang akan 

diubah pada tabel grid view 

kemudian klik button 

“ubah” 

Akan muncul pesan “data 

telah berhasil diubah” 

6. Menghapus data 

kriteria 

Memilih kriteria yang akan 

dihapus dari tabel grid view 

kemudian klik button 

“hapus” 

Akan muncul pesan “kriteria 

telah dihapus” dan kriteria 

akan hilang dati tabel grid 

view. 



 

Tabel 3.13 Desain Test Master Nilai 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

1. Memasukan nilai 

angka “” 

Memasukan nilai angka 

hasil penilaian kinerja 

Aplikasi akan memunculkan pesan 

“nilai berhasil disimpan” dan nilai 

akan masuk pada tabel grid view 

2. Memasukan nilai 

huruf “” 

Memasukan nilai huruf hasil 

penilaian kinerja sesuah 

dengan ketetapan nilai 

angka 

Aplikasi akan memunculkan pesan 

“nilai berhasil disimpan” dan nilai 

huruf akan masuk pada tabel grid 

view 

3. Memasukan 

keterangan nilai 

Memasukan keterangan dari 

setiap nilai yang diinputkan 

Keterangan nilai akan muncul pada 

tabel grid view saat inputan nilai 

disimpan 

4. Mengubah data 

nilai 

Memilih nilai yang akan 

diubah dengan mengklik 

dua kali nilai pada tabel grid 

view 

Setelah diubah, data pada tabel grid 

view akan berubah dan aplikasi 

akan memunculkan pesan “nilai 

berhasil diubah” 

5. Menghapus data 

nilai 

Memilih nilai yang akan 

dihapus pada tabel grid view 

dengan mengklik dua kali 

nilai tersebut 

Akan muncul pesan “nilai berhasil 

dihapus” dan data pada grid view 

akan terhapus 

 

Tabel 3.14 Desain Test Master Pernyataan 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

1. Memasukan nama 

pernyataan 

Memasukan nama 

pernyataan untuk penilaian 

kinerja 

Aplikasi akan memunculkan pesan 

“pernyataan berhasil disimpan” dan 

pernyataan akan masuk pada tabel 

grid view 

2. Memasukan 

keterangan 

pernyataan 

Memasukan keterangan 

untuk setiap pernyataan 

Aplikasi akan memunculkan pesan 

“data berhasil disimpan” dan 

keterangan akan masuk pada tabel 

grid view 

3. Memilih kriteria Memilih kriteria untuk 

pernyataan yang baru 

diinputkan 

Kriteria yang dipilih akan muncul 

pada text box pilih kriteria 

4. Mengubah 

pernyataan 

Memilih pernyataan yang 

akan diubah dengan 

Setelah diubah, data pada tabel grid 

view akan berubah dan aplikasi 



mengklik dua kali pada 

tabel grid view 

akan memunculkan pesan 

“pernyataan berhasil diubah” 

5. Menghapus 

pernyataan 

Memilih pernyataan yang 

akan dihapus pada tabel grid 

view dengan mengklik dua 

kali pernyataan yang akan di 

dihapus 

Akan muncul pesan “pernyataan 

telah dihapus” dan data pada grid 

view akan terhapus 

 

Tabel 3.15 Desain Test Transaksi Penilain Kinerja 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

1. Mencari pegawai 

yang akan dinilai 

Melakukan pencarian 

pegawai yang akan dinilai 

pada kolom pencarian 

Pegawai yang belum dinilai akan 

muncul pada tabel grid view 

dengan keterangan “belum dinilai” 

2. Memilih pegawai 

yang belum 

dinilai 

Klik dua kali pada nama 

pegawai yang akan dinilai 

Aplikasi akan menuju ke tampilan 

proses penilaian kinerja dimana 

terdapat langkah-langkah yang 

akan dilakukan saat menilai 

3. Melakukan 

penilaian kinerja 

Memilih pernyataan yang 

ada pada grid view dan 

memberikan bobot pada 

setiap pernyataan kemudian 

disimpan 

Setelah disimpan, aplikasi akan 

memunculkan pesan “penilaian 

telah tersimpan” 

4. Menambahkan 

catatan penilaian 

kinerja 

Memasukan catatan 

penilaian pada halaman 

hasil penilaian pada kolom 

catatan penilaian 

Catatan penilaian akan muncul 

pada tabel catatan penilaian saat  

nama pegawai yang telah dinilai 

diklik dua kali  

5. Melihat hasil 

penilaian kinerja 

Memilih pegawai yang akan 

dilihat dan klik pada nama 

pegawai yang terdapat 

dalam tabel grid view 

Aplikasi akan menuju ke halaman 

hasil penilaian dan menampilkan 

setiap pernyataan, bobot, serta 

predikat yang didapat dari penilaian 

yang dilakukan 

 

  



Tabel 3.16 Desain Test Laporan Penilain Kinerja Seluruh Pegawai 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

1. Memilih 

periode/tanggal 

penilaian 

Tanggal atau periode akan 

dipilih dari menu drop down 

pada halaman laporan 

penilaian kinerja seluruh 

pegawai 

Aplikasi akan memunculkan daftar 

seluruh pegawai yang telah dinilai 

pada tabel grid view 

2. Mencetak laporan 

hasil penilain 

kinerja pegawai 

Mengklik tombol “cetak 

laporan” pada halaman 

laporan penilaian kinerja 

pegawai 

Aplikasi secara otomatis akan 

memunculkan review halaman 

laporan yang akan dicetak, 

kemudian siap untuk dicetak 

 

Tabel 3.16 Desain Test Laporan Penilain Kinerja Per-pegawai 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

1. Memilih 

periode/tanggal 

penilaian 

Tanggal atau periode akan 

dipilih dari menu drop down 

pada halaman laporan 

penilaian kinerja pegawai 

Aplikasi akan memunculkan daftar 

seluruh pegawai yang telah dinilai 

pada tabel grid view 

2.. Memilih pegawai 

yang telah dinilai 

Pilih nama pegawai pada 

daftar tabel grid view 

kemudian diklik dua kali 

Data hasil penilaian pegawai yang 

dipilih akan dicetak tebal yang 

kemudian akan muncul  button 

“cetak” 

2. Mencetak laporan 

hasil penilain 

kinerja per-

pegawai 

Mengklik tombol “cetak 

laporan” pada halaman 

laporan penilaian kinerja 

pegawai 

Aplikasi secara otomatis akan 

memunculkan review halaman 

laporan yang akan dicetak, 

kemudian siap untuk dicetak 

3. Mencetak laporan 

grafik kinerja per-

pegawai 

Mengklik dua kali pada 

nama pegawai pada 

halaman Grafik Kinerja Per-

pegawai 

Aplikasi secara otomatis 

memunculkan laporan dalam 

bentuk grafik beserta dengan nilai 

pada beberapa periode penilaian. 

 

 


