
BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Proses Alur Penelitian 

 Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam Tugas Akhir ini dapat dilihat 

pada Tabel 3.1. 

 

Gambar 3.1 Alur Penelitian Tugas Akhir 
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Adapun keterangan dari gambar diatas adalah sebagai berikut. 

1. Tahap Perencanaan 

Adapun tahapan perencanaan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Identifikasi Masalah 

Hal ini penulis melalukan identifikasi masalah untuk menemukan 

permasalahan dalam perpustakaan dimana aktivitas administrasi di 

perpustakaan masih menggunakan sistem manual dalam pengolahan data 

siswa atau guru yang meminjam buku, koleksi buku, pengelompokkan buku, 

peminjaman dan pengembalian buku oleh anggota pustaka, rekapitulasi 

denda buku dan pembuatan laporan. 

b. Studi Pustaka  

Kegiatan ini memungkinkan penulis untuk melanjutkan penulisan dalam 

laporan Tugas Akhir ini. Karena, dengan melakukan studi pustaka, penulis 

mendapatkan informasi untuk mendukung penulisan yang berkaitan dengan 

topik yang diangkat. 

c. Menentukan Tujuan Tugas Akhir 

Tahapan ini adalah penentuan tujuan dari Tugas Akhir , agar tujuan dalam 

penulisan lebih terarah dimana penulis bertujuan membangun Sistem 

Integrasi Barcode 128 Pada SLiMS dan seluruh aktivitas perpustakaan lebih 

terkomputerisasi yang memiliki antisipasi proses administrasi dimana proses 

administrasi ini dapat memperkecil kemungkinan kegagalan pegawai 

pustaka dan siswa dalam melakukan proses administrasi di perpustakaan, 

seperti meminjam buku, mengembalikan buku, denda buku, rekap laporan, 

dan pengelompokkan buku. 

d. Menetukan Data yang Diperlukan 

Tahapan ini adalah menentukan data yang diperlukan agar mempermudah 

penulis dalam melakukan analisis 
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2. Tahap Pengumpulan Data 

 Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap perencanaan. Yang 

mana, setelah data ditentukan maka selanjutnya adalah mengumpulkan data tersebut. 

Tahapan ini berisi tentang proses dalam pengumpulan data, baik data primer maupun 

data skunder. Tahapannya adalah sebagai berikut: 

a. Memahami Kegiatan Administrasi Perpustakaan 

Kegiatan ini mengharuskan penulis untuk memahami secara lebih rinci 

tentang kegiatan-kegitan apa saja yang dilakukan pada pengelolahan data 

administrasi di perpustakaan. Karena, hal ini nantinya akan dijadikan 

sumber informasi pada saat analisa. 

b. Meneliti Sistem Integrasi Barcode 128 pada SLiMS  

Dalam kegiatan ini, penulis melakukan penelitian terhadap Sistem Integrasi 

Barcode 128 pada SLiMS yang sedang berjalan pada perpustakaan sekolah 

pada tahap ini data yang diperlukan adalah data anggota, data buku, data 

peminjaman dan pengembalian buku. 

c. Pengumpulan Data dari Literatur, Observasi, dan Wawancara 

Pada tahap ini penulis melakukan pencarian beberapa literature, melakukan 

observasi langsung ke lapangan yang terdapat pada Lampiran B, dan 

melakukan wawancara kepada pihak perpustakaan SMK Muahmmadiyah 

2, (Lampiran A) yaitu kepada Kepala Pustaka, pegawai pustaka, 2 anggota 

pustaka yang berada diperpustakaan. 

3. Tahap Design 

      Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah tahap analisa. Tahapan 

ini merupakan tahapan inti dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini. Adapun kegiatan 

yang dilakukan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut. 

a. Design model sistem 

Perancangan sistem menggunakan Use Case Diagram, Class Diagram, 

Sequence Diagram, dan Activity Diagram. 
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b. Design database 

Pada tahap ini dilakukan desain terhadap model relational database, 

dengan menitikberatkan pada pembuatan tabel secara baik tanpa 

mengalami redudansi data. 

c. Design Form 

Tahapan melakukan desain terhadap form yang akan digunakan didalam 

sistem yang disesuaikan dengan bentuk form manual ataupun mengikuti 

dokumentasi dari instansi. 

d. Design Menu Structure 

Mendesain struktur menu yang akan digunakan di dalam sistem, kegiatan 

ini dilakukan juga berdasarkan dokumentasi dari instansi. 

e. Design Interface 

Melakukan desain bentuk interface sistem sesuai dengan kebutuhan 

instansi terhadap sistem. 

4. Tahap Coding dan Testing System 

Menurut Nalpa (2012), tahap coding merupakan proses penterjemahan desain 

kedalam bahasa pemrograman sehingga didapatkan suatu aplikasi yang diinginkan 

sesuai yang sudah dirancang. Pengujian sistem dilakukan setelah sistem selesai. 

Tahap pengujian dilakukan dengan menggunakan metode Blackbox testing untuk 

menguji kesesuaian dari interface dan pemrosesan data pada form validation serta 

Whitebox testing untuk menguji kesesuaian Algoritma pada setiap prosedural sistem. 

5. Tahap Penulisan Laporan 

Adapun tahap terakhir dari Penelitian Tugas Akhir ini adalah tahap penulisan 

laporan. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan Konsultasi Terhadap Pembimbing Tugas Akhir 

Konsultasi terhadap Pembimbing Tugas Akhir sangat diperlukan dalam 

penulisan laporan. Karena, banyak masukan atau saran dari pembimbing 

yang sebelumnya tidak diketahui oleh penulis. 
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b. Melakukan Dokumentasi Hasil Penelitian 

Seluruh data yang diperoleh dan telah di analisa, maka hasil akhirnya 

didokumentasikan dalam bentuk sebuah laporan, yang nantinya akan 

diujikan kembali dihadapan pembimbing. Tahap penulisan laporan ini 

merupakan bukti transfer ilmu dari tacit knowledge (ilmu yang dimiliki) ke 

explicit knowledge (sharing/penyampaian ilmu yang telah dimiliki). Data 

yang telah didapatkan sebelumnya, diolah kedalam tulisan yang nantinya 

diharapkan mempunyai nilai informasi mengenai analisa yang dilakukan. 

c. Selesai. 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Prosedur pengambilan data penelitian menggunakan dua jenis data, yang 

dapat digolongkan sebagai berikut:  

1. Data Primer data yang diperoleh secara langsung dari bagian  terkait 

seperti, Ketua Perpustakaan dan Pegawai Perpustakaan. 

2. Data Sekunder adalah berupa dokumen-dokumen dan laporan tertulis yang 

tersedia di Program perpustakaan sekolah serta informasi lain yang ada 

hubungannya dengan masalah. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan ini, metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati 

langsung objek yang diteliti. 
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2. Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data yang langsung dalam bentuk tanya 

jawab dengan bagian yang berhubungan dengan penelitian ini pada 

Program studi Sistem Informasi. Pada tahap ini bagian yang terkait yang 

telah diwawancara adalah Kepala Pustaka, pegawai pustaka, 2 anggota 

pustaka yang berada diperpustakaan. 

3. Dokumentasi 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-

dokumen serta membuat laporan dari hasil penelitian. 

3.4. Metodologi Pengembangan Sistem Extreme Programming 

Adapun gambar metodologi Extreme Programming dapat dilihat pada Gambar 

3.2. 

 

Gambar 3.2 Tahapan Metodologi Extreme Programming 

Pada penelitian ini, digunakan metodologi pengembangan sistem Extreme 

Programming  hingga tahapan testing, dengan rincian fase adalah sebagai berikut: 

1. Planning 

2. Design 

3. Coding 

4. Testing. 
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Tabel 3.1 Tahapan Metodologi pengembangan sistem Extreme Programming 

No Tahapan Keterangan 

1 Planning 

 

Pada tahap perencanaan ini dimulai dari 

pengumpulan kebutuhan yang membantu tim 

teknikal untuk memahami konteks bisnis dari 

sebuah aplikasi. Selain itu pada tahap ini juga 

mendefinisikan output yang akan dihasilkan, 

fitur yang dimiliki oleh aplikasi dan fungsi dari 

aplikasi yang dikembangkan. 

2 Design 

 

Adalah tahapan menganalisa gambaran  seperti 

apa sistem yang akan dibuat, bagaimana 

interface untuk setiap kegiatannya, kebutuhan  

hardware serta mendefinisikan arsitektur 

sistem secara keseluruhan. 

3 Coding Setelah menyelesaikan gambaran dasar 

perangkat lunak dan menyelesaikan 

design untuk aplikasi secara keseluruhan, XP 

lebih merekomendasikan tim untuk membuat 

modul unit tes terlebih dahulu yang bertujuan 

untuk melakukan uji coba setiap cerita dan 

gambaran yang diberikan oleh klien. 

4 Testing 

 

Pada tahap coding, XP akan terus mengecek 

dan memperbaiki semua masalah-masalah yang 

terjadi walaupun hanya masalah kecil. Setiap 

modul yang sedang dikembangkan, akan diuji 

terlebih dahulu dengan modul unit tes yang 

telah dibuat sebelumnya. 
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3.5. Tahap Implementasi dan Testing 

Dalam tahap ini Pembuatan Coding, yaitu desain-desain diterjemahkan ke 

dalam kode. Program komputer ditulis dengan suatu bahasa pemrograman 

menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

Selanjutnya kode-kode program dan proses bisnisnya dianalisa kembali apakah 

terdapat kesalahan. Hal tersebut berguna untuk pengembangan dan perbaikan sistem. 

Dari tahapan ini akan didapat sistem yang bebas dari bug dan kesalahan 

implementasi. Adapun metode yang digunakan dalam testing yaitu metode Blackbox. 

3.6. Tahap Dokumentasi 

Membuat Dokumen Hasil Penelitian Tugas Akhir, yaitu mendokumentasikan 

seluruh kegiatan yang dilakukan pada Tugas Akhir ini. Mulai dari proses 

pendahuluan dan perencanaan, pengumpulan data, analisis dan perancangan sistem, 

serta implementasi dan pengujian sistem. Hasil dari dokumentasi ini adalah laporan 

Tugas Akhir. 


