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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Model Pengembangan 

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan pada Bab I, maka penelitian 

ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau R&D (Research 

and Development). R&D merupakan metode penelitan yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu (Sugiyono, 2013: 297). Produk yang dihasilkan 

adalah perangkat lunak Sistem Manajemen Perpustakaan SD Muhammadiyah 

Condongcatur Yogyakarta berbasis Web. Bell (2005) memberi istilah model untuk 

menghasilkan suatu perangkat lunak sebagai process model. Jenis process model 

yang digunakan adalah model prototyping. 

Communication

Perekayasa melakukan diskusi tanya jawab kepada pustakawan 
untuk mengetahui sistem manajemen yang sudah berjalan, 

masalah yang dialami pustakawan dalam mengelola perpustakaan, 
dan harapan pustakawan terhadap sistem baru

Planning

Perekayasa menawarkan solusi kepada 
pustakawan tentang perbaikan 

manajemen perpustakaan

Modeling

Perekayasa membuat rancangan 
perangkat lunak Sistem Manajemen 

Perpustakaan berbasis Web

Construction

Perekayasa membangun perangkat 
lunak Sistem Manajemen 

Perpustakaan berbasis Web  

Deployment

Perangkat lunak Sistem Manajemen 
Perpustakaan berbasis Web diserahkan 

ke sekolah untuk digunakan

Jika ada 
complain 

dari 
pustakawan

 
Gambar 17. Model pengembangan berdasarkan model prototyping   
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B. Prosedur Pengembangan 

1. Communication 

Sebagai kerangka kerja pertama pada software engineering, perekayasa 

melakukan diskusi tanya jawab. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sistem 

manajemen yang sudah berjalan, masalah yang dialami pustakawan dalam 

mengelola perpustakaan, dan harapan pustakawan terhadap sistem baru. 

Berdasarkan hasil diskusi tersebut, perekayasa menawarkan berbagai solusi 

untuk pustakawan pada kerangka kerja planning. 

2. Planning  

Perencanaan (planning) dilaksanakan berdasarkan hasil yang diperoleh 

dari kerangka kerja communication. Perencanaan tersebut berupa usulan 

pembuatan sistem baru dalam bentuk suatu perangkat lunak bernama Sistem 

Manajemen Perpustakaan SD Muhammadiyah Condongcatur Yogyakarta berbasis 

Web. Usulan tersebut berupa spesifikasi perangkat lunak berdasarkan unsur-

unsur sistem yang terdiri dari input (masukan), processing (pemrosesan), 

storage (penyimpanan), dan output (hasil). 

3. Modeling 

a. Perancangan UML (Unified Modeling Language) 

Pada penelitian ini, UML dirancang dengan tool StarUML Version 5. UML 

dirancang berdasarkan tiga kategori yang terdiri dari structure diagram, behavior 

diagram, dan interaction diagram. 

1) Structure Diagram 

Jenis structure diagram yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

component diagram. Component diagram digunakan untuk menggambarkan 



43 

ketergantungan antar komponen yang terdiri dari model, view, controller, CSS 

(Cascading Style Sheets), images, basis data MySQL, dan javascript. 

2) Behavior Diagram 

Jenis behavior diagram yang digunakan dalam penelitian ini adalah use 

case diagram. Menurut Bui (2007), use case diagram terdiri dari dua komponen 

kunci, yaitu aktor (objek) dan use case. Use case diagram sistem ini terdiri dari 

satu aktor, yaitu pustakawan di SD Muhammadiyah Condongcatur Yogyakarta. 

Use case berisikan perilaku yang dilakukan oleh pustakawan terhadap sistem. 

3) Interaction Diagram 

Interaction diagram yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku 

pustakawan terhadap use case. 

b. Perancangan Interface 

Pada penelitian ini, interface dirancang dengan tool Inkscape Version 

0.48. Menurut Pressman (2010), perancangan interface membantu perekayasa 

untuk menciptakan interaksi yang efektif antara calon pengguna dan perangkat 

lunak. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka interface dirancang berdasarkan 

keinginan pustakawan SD Muhammadiyah Condongcatur Yogyakarta. Interface 

dirancang berdasarkan spesifikasi input, processing, dan output (IPO) yang telah 

disusun pada kerangka kerja planning. 

 

c. Perancangan Basis Data 

Pada penelitian ini, basis data dirancang dengan tool MySQL Workbench 

Version 6.1. Berdasarkan kebutuhan, basis data dirancang dalam dua jenis, yaitu 

tabel tidak berelasi dan tabel berelasi. Tabel tidak berelasi terdiri dari dua tabel. 
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Tabel berelasi terdiri dari dari sebelas tabel. Tabel berelasi dirancang dengan 

model crow’s foot.  

4. Construction 

Langkah yang dilakukan setelah selesai merancang adalah membangun 

perangkat lunak berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Rancangan basis data 

crow’s foot diimplementasikan pada pembangunan basis data berbasis MySQL. 

Rancangan interface dan rancangan UML dimplementasikan pada pembangunan 

pemograman CI atau CodeIgniter modifikasi oleh Wiredesignz. 

5. Deployment  

Setelah selesai dibangun, basis data berbasis MySQL dan Sistem 

Manajemen Perpustakaan SD Muhammadiyah Condongcatur Yogyakarta berbasis 

Web diserahkan kepada sekolah dengan cara menempatkan sistem ini di Web 

server yang disediakan oleh SD Muhammadiyah Condongcatur Yogyakarta. 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester gasal tahun ajaran 2014/2015. 

Berdasarkan kebutuhan evaluasi oleh ahli software engineering dan ahli 

perangkat lunak berbasis Web, maka penelitian dilaksanakan di tempat yang 

telah disepakati dengan responden. Secara rinci penelitian dilaksanakan di tiga 

tempat sebagai berikut: 

1. Jogja Digital Valley. 

2. Universitas Negeri Yogyakarta. 

3. Kediaman ahli perangkat lunak berbasis Web kedua di Yogyakarta. 

Berdasarkan kebutuhan evaluasi oleh pustakawan berbagai sekolah, 

maka penelitian dilaksanakan di sekolah-sekolah yang memiliki pustakawan aktif 
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dan berpengalaman dalam manajemen perpustakaan. Secara rinci penelitian 

dilaksanakan di perpustakaan sembilan sekolah sebagai berikut: 

1. SD Muhammadiyah Condongcatur Yogyakarta. 

2. SD Muhammadiyah Pakem Yogyakarta. 

3. SD Negeri Perumnas Condongcatur Yogyakarta. 

4. SD Negeri Perumnas 3 Depok Yogyakarta. 

5. SD Muhammadiyah Sagan Yogyakarta. 

6. SD Muhammadiyah Ngupasan 1 Yogyakarta. 

7. SD Muhammadiyah Kauman Yogyakarta. 

8. MA Muhammadiyah Gedongtengen Yogyakarta. 

9. SD Negeri Deresan Yogyakarta. 

Berdasarkan kebutuhan evaluasi kinerja Sistem Manajemen Perpustakaan 

SD Muhammadiyah Condongcatur Yogyakarta berbasis Web, maka penelitian 

dilaksanakan di lokasi dengan jaringan Internet wifi.id oleh PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk (Telkom). Jaringan Internet wifi.id dipilih karena kecepatan 

Internet yang stabil. Evaluasi dilaksanakan di luar jaringan Internet SD 

Muhammadiyah Condongcatur Yogyakarta untuk memastikan Sistem Manajemen 

Perpustakaan SD Muhammadiyah Condongcatur Yogyakarta berbasis Web dapat 

diakses dengan baik di luar SD Muhammadiyah Condongcatur Yogyakarta. 

D. Variabel dan Subjek Penelitian 

Variabel penelitian ini adalah kualitas internal dan kualitas eksternal 

Sistem Manajemen Perpustakaan SD Muhammadiyah Condongcatur Yogyakarta 

berbasis Web. Kualitas internal terdiri dari dua aspek, yaitu maintainability dan 
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portability. Kualitas eksternal terdiri dari enam aspek, yaitu interoperability, 

suitability, security, usability, time behavior, dan maturity. 

1. Aspek interoperability, suitability, dan usability 

Penelitian ini menggunakan purposive sampling sebagai teknik penentuan 

subjek penelitian untuk mengevaluasi kualitas perangkat lunak Sistem 

Manajemen Perpustakaan SD Muhammadiyah Condongcatur Yogyakarta berbasis 

Web dari aspek interoperability, suitability, dan usability. Subjek penelitian untuk 

evaluasi dari aspek interoperability adalah satu ahli software engineering dan dua 

ahli perangkat lunak berbasis Web. Subjek penelitian evaluasi dari aspek 

suitability dan usability adalah sepuluh pustakawan. 

2. Aspek maintainability, portability, security, time behavior, dan 

maturity 

Subjek penelitian evaluasi dari aspek maintainability, portability, security, 

time behavior dan maturity adalah perangkat lunak Sistem Manajemen 

Perpustakaan SD Muhammadiyah Condongcatur Yogyakarta berbasis Web. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab (Sugiyono, 2013: 142). Pada penelitian ini, angket digunakan untuk 

mengevaluasi kualitas interoperability, suitability, dan usability. Instrumen 

interoperability diuraikan di Lampiran 1. Instrumen evaluasi suitability diuraikan 

di Lampiran 2. Instrumen usability diuraikan di Lampiran 3.  
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2. Observasi Terstruktur 

Observasi terstruktur merupakan observasi yang telah dirancang secara 

sistematis tentang hal yang akan diamati. (Sugiyono, 2013: 146). Pada penelitian 

ini, observasi terstruktur digunakan untuk mengevaluasi kualitas maintainability, 

portability, security, time behavior, dan maturity. 

a. Maintainability 

Evaluasi maintainability berdasarkan hasil Maintainability Index (MI) per 

modul HMVC. Penelitian ini menggunakan parameter oleh Don, Dan, Bruce, dan 

Paul (1994) dengan penjelasan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Parameter evaluasi maintainability 

No. Parameter Hasil MI 

1. Rendah MI < 65 

2. Sedang 65 ≤ MI < 85 

3. Tinggi 85 ≤ MI 

 
b. Portability 

Evaluasi portability dilakukan dengan menjalankan perangkat lunak di 

lima Web browser berbasis desktop yang diuraikan pada Tabel 3. Suatu Web 

dikatakan layak dari aspek portability jika Web tersebut dapat dijalankan di 

berbagai Web browser tanpa kehilangan seluruh fungsionalitasnya. 

Tabel 3. Parameter evaluasi portability 

No. Web browser Fungsionalitas 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Google Chrome 

Safari 

Opera 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 
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c. Security 

Evaluasi security berdasarkan parameter enam jenis celah keamanan oleh 

Marco, Nuno, dan Henrique (2009) yang diuraikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Parameter evaluasi security 

 

 
d. Time behavior 

Evaluasi time behavior berdasarkan parameter response time oleh 

Subraya (2006) dengan penjelasan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Parameter evaluasi time behavior 

No. Response time Keterangan 

1. < 0,1 detik Pengguna merasa Web bereaksi dengan cepat. 

2. < 1 detik Pengguna masih fokus terhadap Web. 

3. < 10 detik Batas maksimal pengguna dapat fokus terhadap Web. 

4. > 10 detik Pengguna kehilangan ketertarikan terhadap Web. 

e. Maturity 

Evaluasi maturity berdasarkan parameter metode stress testing di tool 

Loadster yang diuraikan pada Tabel 6. Berdasarkan standar Telcordia dalam 

Abhaya dan Jack (2009), perangkat lunak baik dari sisi maturity jika parameter 

yang diujikan mencapai keberhasilan minimal 95%. 

Tabel 6. Parameter evaluasi maturity 

No. Parameter Hasil yang diharapkan 

1. 

2. 

Pages dan Hits 

Errors 

≥ 95% 

≤ 5% 

No. Parameter Hasil 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

SQL Injection 

XPath Injection 

Code execution 

Buffer overflow 

Username/password disclosure 

Server path disclosure 

Tidak ditemukan 

Tidak ditemukan 

Tidak ditemukan 

Tidak ditemukan 

Tidak ditemukan 

Tidak ditemukan 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Maintainability 

Halstead Volume (HV), Cyclomatic Complexity (CC), dan LOC (Line of 

Codes) dihitung dengan tool The Source Code Engine. Hasil perhitungan berupa 

HV, CC, dan LOC tersebut dimasukkan ke rumus Maintainability Index (MI). Hasil 

MI tersebut menjadi bahan evaluasi kualitas Web dari aspek maintainability 

berdasarkan parameter yang telah diuraikan pada Tabel 2. 

2. Portability 

Perangkat lunak Sistem Manajemen Perpustakaan SD Muhammadiyah 

Condongcatur Yogyakarta berbasis Web dikatakan baik dari sisi portability jika 

dapat diakses tanpa kehilangan seluruh fungsionalitasnya di lima Web browser 

berbasis desktop pada Tabel 3. 

3. Interoperability 

Evaluasi interoperability dilakukan dengan cara menghitung jumlah test 

cases berdasarkan use case descriptions yang telah dievaluasi oleh satu ahli 

software engineering dan dua ahli perangkat lunak berbasis Web. Jumlah test 

cases interoperability tersebut dimasukkan ke rumus evaluasi interoperability 

oleh ISO/IEC (2002) sebagai berikut: 

X = 1 −
A

B
= 1 −

Jumlah 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑠 gagal

Jumlah 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑠 yang dievaluasi
 

Rumus yang digunakan untuk mengukur interoperability tersebut akan 

menghasilkan nilai 0 ≤ X ≤ 1. Suatu produk dikatakan semakin baik dari sisi 

interoperability jika nilai X mendekati 1. Artinya, perangkat lunak sangat baik dari 

sisi interoperability jika X = 1. 
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4. Suitability dan Usability 

Teknik analisis data untuk evaluasi suitability diawali dengan menghitung 

nilai per butir instrumen berdasarkan skala Likert lima level. Nilai per butir 

instrumen untuk evaluasi suitability diuraikan di Tabel 7.  

Tabel 7. Nilai per butir instrumen untuk evaluasi suitability 

Nilai Jawaban 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat tidak setuju (STS) 

Tidak Setuju (TS) 

Ragu-ragu (RG) 

Setuju (S) 

Sangat setuju (SS) 

 
Teknik analisis data untuk evaluasi usability diawali dengan menghitung 

nilai per butir instrumen berdasarkan skala Likert tujuh level. Nilai per butir 

instrumen untuk evaluasi usability diuraikan di Tabel 8. 

Tabel 8. Nilai per butir instrumen untuk evaluasi usability 

Nilai Jawaban 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Sangat tidak setuju (STS) 

Tidak setuju (TS) 

Agak tidak setuju (ATS) 

Ragu-ragu (RG) 

Agak setuju (AS) 

Setuju (S) 

Sangat setuju (SS) 

 
Langkah yang dilakukan setelah menghitung nilai per butir instrumen 

adalah melakukan evaluasi validitas dan reliabilitas instrumen. Arikunto dan Jabar 

(2010) menyatakan product moment sebagai metode yang dapat digunakan 

untuk evaluasi validitas instrumen. Budi (2006) menyatakan Alpha Cronbach 

sebagai metode yang dapat digunakan untuk evaluasi reliabilitas instrumen. 

Metode product moment dan Alpha Cronbach dapat dilakukan dengan bantuan 

tool IBM SPSS Statistics 19. 
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Berdasarkan metode product moment, suatu instrumen dikatakan valid 

jika r hitung ≥ r tabel pada taraf signifikansi 5%. Jumlah responden (N) pada 

evaluasi suitability dan usability adalah sepuluh orang. Menurut Sugiyono (2013), 

nilai r tabel untuk N = 10 dengan taraf signifikansi 5% adalah 0,632. Berarti 

instrumen suitability dan usability penelitian ini valid jika r hitung ≥ 0,632. 

Langkah yang dilakukan setelah selesai mengevaluasi validitas adalah 

mengevaluasi reliabilitas butir-butir instrumen yang dinyatakan valid dengan 

metode Alpha Cronbach. Budi (2006) memaparkan tingkat reliabilitas berda-

sarkan hasil Alpha Cronbach pada Tabel 9. 

Tabel 9. Tingkat reliabilitas berdasarkan Alpha Cronbach 

Alpha Tingkat reliabilitas 

0,00 ≤ α ≤ 0,20 Kurang reliabel 

0,20 < α ≤ 0,40 Agak reliabel 

0,40 < α ≤ 0,60 Cukup reliabel 

0,60 < α ≤ 0,80 Reliabel 

0,80 < α ≤ 1,00 Sangat reliabel 

 
Langkah yang dilakukan setelah selesai mengevaluasi reliabilitas adalah 

menghitung persentase perolehan nilai dengan cara sebagai berikut: 

Persentase perolehan nilai (%) =  
Nilai yang diperoleh

Nilai yang diharapkan
 x 100 

Persentase perolehan nilai instrumen suitability dimasukkan ke tabel 

kelayakan berdasarkan skala Likert lima level pada Tabel 10. 

Tabel 10. Tingkat kelayakan suitability 

Persentase Tingkat kelayakan 

 Hasil ≤ 20% Sangat tidak layak 

20% > hasil ≥ 40% Tidak layak 

40% > hasil ≥ 60% Diragukan 

60% > hasil ≥ 80% Layak 

Hasil > 80% Sangat layak 
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Persentase perolehan nilai instrumen usability dimasukkan ke tabel 

kelayakan berdasarkan skala Likert tujuh level pada Tabel 11. 

Tabel 11. Tingkat kelayakan usability 

Persentase Tingkat kelayakan 

 Hasil ≤ 14,3% Sangat tidak layak 

14,3% > hasil ≥ 28,6% Tidak layak 

28,6% > hasil ≥ 42,9% Agak tidak layak 

42,9% > hasil ≥ 57,2% Diragukan 

57,2% > hasil ≥ 71,5% Agak layak 

71,5% > hasil ≥ 85,8% Layak 

Hasil > 85,8% Sangat layak 

 
5. Security 

Berdasarkan hasil evaluasi dengan tool Acunetix Web Vulnerability 

Scanner, perangkat lunak baik dari sisi security jika tidak ditemukan celah 

keamanan berdasarkan enam parameter pada Tabel 4. 

6. Time behavior 

Time behavior dievaluasi oleh dua puluh virtual user dengan metode 

stress testing pada tool Loadster untuk mengetahui response time suatu Web. 

Hasil response time tersebut menjadi bahan evaluasi kualitas Web dari sisi time 

behavior. Berdasarkan parameter pada Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa Web 

layak dari aspek time behavior jika response time kurang dari 10 detik. 

7. Maturity 

Maturity dievaluasi oleh dua puluh virtual user dengan metode stress 

testing pada tool Loadster. Berdasarkan parameter yang diuraikan pada Tabel 6, 

perangkat lunak baik dari sisi maturity jika parameter “Pages dan Hits” mencapai 

keberhasilan minimal 95% dan “Errors” maksimal 5%. 
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