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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian untuk sistem penelusuran katalog perpustakaan sekolah 

dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

 

 

 

1. Menentukan kebutuhan data yang digunakan 
2. Mempersiapkan alat dan bahan penelitian 

Metode Pengumpulan Data : 

1. Studi Pustaka 
2. Observasi 
3. Wawancara 

Data Penelitian 

Pengembangan Perangkat Lunak 

Metode Pengembangan Perangkat Lunak : 

1. Analisis  
2. Desain 
3. Kode 
4. Test 

 

Dokumentasi 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

1. Studi Pustaka 

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan pengetahuan dari sumber-

sumber seperti buku, dokumen atau publikasi dari berbagai sumber dan 

perguruan tinggi.  Sumber pengetahuan tersebut dijadikan sebagai landasan 

teori untuk mengembangkan sistem penelusuran katalog perpustakaan 

sekolah. 

Penulis melakukan studi pustaka terhadap berbagai konsep mengenai 

sistem penelusuran katalog dan algoritma Boyer-Moore yang digunakan 

dalam proses penelusurannya. 

2. Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung para pengguna suatu sistem dan 

atau pengamatan langsung suatu sistem yang sedang berjalan. Pada tahap 

ini penulis melakukan observasi pada perpustakaan sekolah yang belum 

memiliki sistem penelusuran katalog yang terkomputerisasi, penulis 

mengamati dan mencatat berbagai kegiatan di lingkungan perpustakaan 

sekolah dan sistem informasi perpustakaan yang sedang berjalan. 

3. Wawancara 

Pada tahap ini penulis melakukan wawancara dengan pengurus 

perpustakaan tersebut untuk memperoleh keterangan mengenai objek 

penelitian dan berbagai kebutuhan user yang akan menggunakan sistem 

informasi pencarian buku perpustakaan sekolah. Penulis akan meminta 
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keterangan mengenai format data para pengguna, format data koleksi dan 

berbagai kegiatan dalam pelayanan sirkulasi perpustakaan. 

 

3.3 Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Pengembangan aplikasi sistem pelayanan perpustakaan ini akan 

menggunakan metode sekuensial linier (waterfall). Metode waterfall 

merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang sistematik dan 

sekuensial yang mulai pada tingkat dan kemajuan sistem sampai pada 

analisis, desain, kode, test, dan pemeliharaan. Berikut ini adalah tahapan dari 

model waterfall (Roger S. Pressman, 2002 : 37).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Model Waterfall  

 

1. Analisis  

Proses menganalisis  dan  pengumpulan    kebutuhan  sistem  yang  sesuai 

dengan domain informasi tingkah laku, unjuk kerja, dan antar muka  

(interface) yang diperlukan.  
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2. Desain 

Dalam tahap ini penulis akan merancang desain dan model aplikasi yang 

akan dikembangkan berdasarkan hasil analisa pada tahap sebelumnya. 

3. Kode  

Pengkodean(coding)  merupakan  proses  menerjemahkan  desain  ke  

dalam  suatu bahasa  yang  bisa  dimengerti  oleh  komputer.   

4. Test 

Proses pengujian berfokus pada logika internal software, memastikan 

bahwa semua pernyataan sudah diuji, dan pada eksternal fungsional, yaitu 

mengarahkan pengujian untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan 

memastikan bahwa input yang dibatasi akan memberikan hasil aktual yang 

sesuai dengan hasil yang dibutuhkan. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan teknik black box untuk menguji fitur-fitur sistem yang telah 

dibangun. 

 

3.4 Alat Penelitian 

1. Komputer dengan spesifikasi  

a. Processor Core 2 Duo  

b. Hard disk 320 GB 

c. RAM 4 GB  

d. OS Windows Vista Home SP1 
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2. Software yang digunakan : 

a. XAMPP 

b. Notepad ++ 

c. Mozilla Firefox 

 

3.5 Bahan Penelitian 

Bahan penelitian yang menjadi objek penelitian adalah berbagai entitas 

dari sistem penelusuran katalog perpustakaan sekolah baik administrator, 

penerbit, penulis, laporan dan buku. Bahan penelitian tersebut yaitu : 

1. Format data katalog perpustakaan sekolah 

2. Data master perpustakaan sekolah 

3. Format data laporan perpustakaan sekolah 

 


