
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Proses Alur Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah mulai dari proses 

pengumpulan data sampai didapatkannya hasil akhir dalam penelitian Tugas Akhir 

ini. Adapun metodologi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut: 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian  
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 Langkah-Langkah Metodologi Penelitian 

3.2.1 Tahap Perencanaan 

Sebelum menganalisa dan merancang suatu sistem, terlebih dahulu dimulai 

dengan adanya suatu kebijakan dan perencanaan untuk menganalisa dan merancang 

sistem tersebut. Tanpa adanya perencanaan yang baik, merancang sistem tidak akan 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan.  

Hal-hal yang dilakukan untuk perencanaan adalah: 

1. Mengidentifikasi masalah. 

2. Menentukan judul penelitian. 

3. Menentukan tujuan penelitian. 

4. Mengidentifikasi manfaat dari penelitian. 

3.2.2 Tahapan Studi Pustaka 

Setelah melakukan perencanaan, maka dilakukan pencarian dan 

mempelajari berbagai referensi baik itu berupa buku, literatur maupun diktat yang 

berhubungan dengan penelitian. Hal ini dilakukan agar penelitian mempunyai 

landasan yang kuat. 

Pada tahap ini, dipelajari tentang bagaimana cara scraping sebuah e-journal 

untuk diambil data yang diperlukan menggunakan Simple HTML DOM Parse 

sebagai engine scraping data-data e-journal, kemudian dilakukan indexing dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk pembuatan search engine sebagai 

pengimplementasian data e-journal yang didapat. 

3.2.3 Tahapan Analisa dan Perancangan 

Pada tahap ini dianalisis kebutuhan-kebutuhan yang telah dikumpulkan agar 

dapat difokuskan pada kebutuhan perangkat lunak yang akan dibangun. Kebutuhan-

kebutuhan yang dianalisis pada penelitian ini meliputi bagaimana alur perangkat 

lunak yang diinginkan, algoritma yang digunakan, antarmuka yang diinginkan, dan 

bahasa pemrograman yang akan digunakan sehingga diperlukan pemahaman dari 

analis dalam hal ini penulis dalam memahami informasi, tingkah laku, dan antar 

muka perangkat lunak yang akan dikembangkan. 



36 

3.2.4 Tahap Implementasi dan Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan pengimplementasian analisa sistem yang telah 

dirancang dan dilakukanlah sebuah pengujian sistem ketika sistem siap untuk 

diimplementasikan. 

Metode pengembangan sistem yang digunakan untuk membangun sistem 

indexing e-journal UIN seluruh Indonesia dengan menggunakan model waterfall 

dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Analisis Kebutuhan 

Pada tahap ini, akan dilakukan analisis terhadap kebutuhan sistem dalam 

proses scraping dan indexing data sebuah website e-journal. Proses tersebut 

dilakukan untuk menyesuaikan data yang didapat dengan kebutuhan sistem 

yang diperlukan. 

2. Desain Sistem 

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menterjamahkan syarat kebutuhan 

sistem ke sebuah perancangan sistem sebagai model yang akan dibuat 

sebelum tahap coding.  

3. Penulisan Kode Program 

Penulisan kode program atau coding merupakan penerjemahan design 

dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Tahapan inilah yang 

merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. 

4. Pengujian Program 

Tahapan pengujian program dilakukan untuk menemukan kesalahan-

kesalahan yang mungkin terjadi dan juga memastikan bahwa hasil akhir 

yang didapatkan sesuai dengan harapan. 

5. Penerapan Program dan Pemeliharaan 

Penerapan program dilakukan setelah program yang telah dibuat dan diuji 

siap untuk digunakan. 

3.2.5 Tahapan Dokumentasi 

Pada tahap ini melakukan dokumentasi secara keseluruhan yang dituangkan 

kedalam bentuk laporan Tugas Akhir dengan harapan pengimplementasian web 
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scraping pada indexing e-Journal UIN seluruh Indonesia mampu membantu user 

dalam pencarian jurnal elektronik yang diinginkannya. 

 Alat dan Bahan Penelitian 

Pada penelitian ini, digunakan alat penelitian berupa perangkat keras dan juga 

perangkat lunak. Kebutuhan perangkat keras yang digunakan didalam penelitian ini 

adalah laptop dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Processor intel Core i5 @ 2.40 GHz 

2. RAM 4 GB 

3. Harddisk 360 Gb 

4. Mouse dan keyboard 

Adapun kebutuhan perangkat lunak yang diguanakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Sistem Operasi Windows 10 Pro 64-bit 

2. Sublime Text 3 

3. XAMPP Control Panel v3.2.1 (Apache & MySQL) 

4. Foxit Reader v8.0.6.909 

Untuk library yang digunakan untuk membantu penelitian ini adalah Simple 

DOM HTML Parse yang membantu proses pengambilan url dan data yang terkait 

dengan e-Journal dari masing-masing web e-journal UIN seluruh Indonesia. 

Sedangkan untuk bahan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

berupa buku, literatur, diktat dan dokumentasi lainnya yang diperoleh dari world 

wide web. 


