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BAB III

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan,

mengembangkan, atau menguji suatu pengetahuan, menemukan dapat diartikan

sebagai usaha untuk mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau

kekurangan. Metode penelitian merupakan tahap-tahap yang dilalui peneliti mulai

dari perumusan masalah sampai kesimpulan yang membentuk sebuah alat yang

sistematis. Metode ini digunakan sebagai pedoman peneliti dalam pelaksanaan

pelenitian agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya.

Pada tahap ini penulis melakukan peninjauan ke sistem yang akan diteliti

untuk mengamati serta melakukan penelitian lebih dalam dan menggali

permasalahan yang ada pada sistem yang berjalan, diantaranya sebagai berikut:

3.1 Bahan Penelitian

Dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahan yang

diteliti adalah buku, dalam hal ini tentang pengelolaan buku yang ada di

Perpustakaan SMK Batik 2 Surakarta.

3.2 Alat Penelitian

Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan alat bantu sebagai

berikut:
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3.2.1 Perangkat Keras

Spesifikasi perangkat keras yang penulis gunakan untuk membuat

sistem aplikasi dari pengelolaan perpustakaan SMK Baik 2

Surakarta secara multiuser adalah sebagai berikut:

 Processor Intel Pentium IV 1,8 Ghz.

 Mainboard type Intel Pentium IV.

 RAM type VISIPRO 512 MB.

 Piranti simpanan hardisk berkapasitas 40GB.

 Piranti masukan berupa keyboard dan mouse.

 Piranti keluaran berupa Moitor 14” Samsung dan printer

cannon pixma 1600.

3.2.2 Perangkat Lunak

3.2.2.1 Perangkat Lunak Sistem

Perangkat lunak sistem yang diguanakan oleh penulis dalam

proses penelitian ini yaitu: Windows XP Service Park 2.

3.2.2.2 Perangkat Lunak Aplikasi

Perangkat lunak aplikasi yang digunakan penulis dalam

proses penelitian ini antara lain: Aplikasi pemrograman

dengan menggunakan Visual Basic 6.0 yang digunakan

dalam pemmbuatan koding program, aplikasi laporan

menggunakan Crystal Report 8.5, dan aplikasi database

menggunakan SQL Server 2000 yang digunakan perancangan

database dan untuk memanajemen database yang ada.
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3.3 Jalannya Penelitian

Agar dalam penelitian nantinya dapat dipeorleh data-data yang memeliki

keakurasian dan relevansi pada kasus yang dibahas penulis tidak lepas dari

jalannya proses penelitian yang di lakukan oleh penulis dari tahap demi tahap.

Tahapan metode penelitian yang digunakan oleh penulis antara lain :

3.3.1 Metode Pengumpulan Data

3.3.1.1 Metode Observasi / pengamatan

Dalam teknik ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan

mengadakan pengamatan secara langsung dilapangan pada

perpustakaan SMK Batik 2 Surakarta. Data yang dibutuhkan dicatat

dan direkomendasikan sebagai data primer.

3.3.1.2 Metode Interview / Wawancara

Dalam teknik ini, penulis mengadakan Tanya Jawab dengan

pihak-pihak terkait di SMK Batik 2 Surakarta khususnya yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.3.1.3 Metode Studi Pustaka

Dalam teknik ini penulis mencari referensi, literature-literature, buku-

buku dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
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3.3.2 Jenis Data

Dari metode pengumpulan data di atas diperoleh data yang

diklasifikasikan sebagai berikut :

3.3.2.1 Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian

pada pepustakaan SMK Batik 2 Surakarta.

3.3.2.2 Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. Menggunakan dokumen yang berkaitan dengan pengolahan

perpustakaan.

2. Membaca buku, referensi, literature-literatur yang berkaitan

dengan penelitian.

3.3.3 Metode Analisa Data

3.3.3.1 Perancangan system

3.3.3.1.1 Diagram Konteks (Context Diagram)

Diagram Konteks(Context Diagram) adalah diagram tingkat atas,

merupakan diagram yang paling tidak detail dari sebuah sistem

informasi yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam dan

keluar entitas-entitas eksternal yang ada di Perpustakaan SMK

Batik 2 Surakarta.
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3.3.3.1.2 HIPO ( Hierarky Input Process Output )

HIPO merupakan suatu bagan berjenjang yang digunakan untuk

mempersiapkan penggambaran Diagram Arus Data pada system

perpustakaan SMK Batik 2 Surakarta untuk menuju level-level

yang lebih bawah lagi.

3.3.3.1.3 Diagram Arus Data

Diagram Arus Data merupakan diagram penjabaran dari Diagram

Konteks dan HIPO, tetapi pada Diagram Arus Data ini lebih

mengarah pada suatu proses dan merupakan gabungan proses

secara keseluruhan yang melibatkan semua kesatuan luar secara

lengkap pada sistem perpustakaan SMK Batik 2 Surakarta.

3.3.3.1.4 Kamus Data (Data Dictionary)

Kamus data adalah tempat penyimpanan definisi dari aliran-aliran

data, file-file dan proses-proses dalam sebuah sistem informasi.

Kamus data dapat digunakan untuk menghindari duplikasi elemen-

elemen dan menghindari konflik-konflik antara elemen-elemen.

3.3.3.1.5 ERD ( Entity Relationship Diagram)

Entity Relationship Diagram Adalah model data yang didasarkan

pada persepsi bahwa real word terdiri dari sekumpulan objek dasar

yang mempunyai hubungan antara objek-objek tersebut.

3.3.3.2 Daur Hidup Sistem (System Life cycle)

Yaitu siklus hidup dari pengembangan sistem merupakan satu

bentuk yang digunakan untuk menggambarkan tahapan utama dan
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langkah-langkah di dalam pengembangan sistem, tahapan tersebut

meliputi :

3.3.3.3 Tahap Perencanaan (System Planning)

Tahap perancangan sistem dalam penyusunan skripsi ini

meliputi :

1. Data master (Data anggota, data buku)

2. Pengolahan peminjaman buku, pengembalian buku

3. Laporan-laporan yang diperlukan

3.3.3.4 Tahap Desain (System Design)

Desain sistem yang akan penulis buat dalam penyusunan

skripsi ini terdiri dari :

3.3.3.4.1 Bagan Alir Dokumen

Bagan alir dokumen merupakan bagan yang

menunjukkan alir didalam program atau prosedur

sistem secara logika dalam sistem perpustakaan

SMK Batik 2 Surakarta. Bagan alir ini digunakan

untuk mendefinisikan hubungan antar bagian

(pelaku proses), proses manusia maupun proses

computer dan aliran data (dalam bentuk

masukan/transaksi/keluaran) yang berjalan pada

perpustakaan SMK Batik 2 Surakarta.

3.3.3.4.2 Desain Input

Data-data sistem pengolahan data yang akan

direkam selalu memerlukan adanya interface
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masukan (Input). Dimana data-data hasil perekaman

akan diproses membentuk keluaran dalam bentuk

informasi. Masukan sistem dirancang berdasarkan

keberadaan field-field dalam tabel dan kebutuhan

transaksi yang dilakukan pada suatu kejadian.

3.3.3.4.3 Desain Output

Desain output yang dimaksudkan untuk mendukung

kegiatan manajemen. Output ini akan tetap tinggal

di perusahaan dan akan disimpan sebagai arsip atau

dimuskahkan bila sudah tidak digunakan lagi.

Output berupa lapora-laporan terinci, laporan-

laporan ringkasan dan laporan lainnya

3.3.3.4.4 Tahap Teknologi

Pada tahap ini penulis menggunakan alat Bantu

teknologi yang digunakan dalam proses penelitian

untuk yaitu perangkat keras, perangkat lunak dan

teknologi komunikasi data.

3.3.3.4.4.1 Teknologi Perangkat Keras

Teknologi perangakat keras merupakan sistem

komputer secara fisik yang terdiri dari komponen-

komponen yang saling terkait, yang terdiri dari

masukan, proses, dan keluaran. spesifikasi

perangkat yang penulis gunakan untuk membuat
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sistem aplikasi dari pengelolan perpustakaan SMK

Baik 2 Surakarta adalah sebagia berikut:

 Processor Intel Pentium IV 1,8 Ghz.

 Mainboard type Intel Pentium IV.

 RAM type VISIPRO 512 MB.

 Piranti simpanan hardisk berkapasitas 40GB.

 Piranti masukan berupa keyboard dan mouse.

 Piranti keluaran berupa Moitor 14” Samsung

dan printer cannon pixma 1600.

3.3.3.4.4.2 Teknologi Perangkat Lunak

Teknologi perangkat lunak merupakan bagian dari

system komputer yang berupa program-program

untuk menjalankan perangkat keras komputer.

Perangkat lunak yang di gunakan penulis dalam

pembuatan aplikasi perpustakaan ini adalah dengan

menggunakan sistem operasi Windows XP Service

Park 2, program aplikasi Visual basic 6.0, program

database SQL Server 2000, serta program laporan

Crystal Report 8.5.

3.3.3.4.4.3 Teknologi Komunikasi Data

Dengan adanya jaringan komputer secara local atau

LAN serta sistem secara multiuser maka tidak lepas

dari transmisi elektronik dalam pengiriman data dari

server ke client atau sebaliknya dari client ke server.
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Sehingga perlu adanya penambahan alat atau

hardware di dalam infrastruktur jaringan LAN yang

akan di bentuk. Penembahan hardware jaringan

tersebut antara lain:

 Kabel UTP dan konektor RJ 45 sebagai media

transmisi jaringan LAN

 Card LAN

 Swicth/Hub 6 port.

3.3.3.5 Tahap Implementasi Sistem

1. Skema Desain Jaringan LAN

2. Hak Akses

3. Implementasi program yang sudah siap akan dilakukan

pada tahap ini, dengan kriteria adalah program mudah

digunakan dan program mudah dipahami oleh pemakai

serta langkah-langkah mengenai pemakaian program pada

calon operator agar mudah dipahami.


