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CARA MENJALANKAN PROGRAM 

 

 Berikut ini adalah cara penggunaan Aplikasi Pencarian 

Buku pada Perpustakaan STMIK AKAKOM. 

 Untuk menjalankan aplikasi pencarian, pertama kelik icon 

Android Buku yang dilingkar hitam pada layar menu hendphone 

seperti gamabar 1. icon Android Buku adalah bentuk dari 

aplikasi yang telah di instal pada perangkat headphone berbasis 

android. 

 

Gambar 1 Tampilan icon Aplikasi Pencarian Buku 
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Ketika icon Android Buku di kelik maka akan tampil 

halaman menu utama dari aplikasi pencarian buku. Pada 

tampilan menu utama ini terdiri dari 3 menu yaitu 

pencarian, help, dan about seperti terlihat pada 

gambar2. 

 

Gambar 2 Tampilan Menu Utama 

Sebelum melakukan pencarian diharapkan untuk melihat 

bantuna penggunaan pencarin yang terdapat pada menu 

Help. Untuk memulai proses pencarian maka pilih menu 

pencarian kemudian akan tampil halaman pencarian yang 
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ditunjukan pada gambar 3. Pada halaman pencarian ini dapat 

digunakan 2 (dua) cara untuk melakukan pencarian. Cara 

yang pertama adalah pencarian dengan masukan suara. 

Sebelum melakukan pencarian dengan masukan suara 

ataupun inputan teks dari keyboard pertama kali yang 

dilakukan adalah menentukan target data apa yang akan di 

cari, jika ingin mencari data buku maka pilih Buku, untuk 

kata kunci pencarian data buku adalah “judul dan pengarang 

buku”. Jika ingin mencari data Skripsi & Tugas Akhir maka 

pilih Skripsi & Tugas Akhir untuk kaca kunci pencarian skripsi 

& tugas akhir adalah “Judul skripsi & tugas akhir”. Setelah 

memilih data yang ingin dicari kemudian pilih icon “tap to 

speak” pada Halaman Pencarian untuk masukan kata/suara 

seperti yang ditunjukan pada gambar 4. 
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Gambar 3 Tampilan Menu Pencarian  
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Gambar 4 Tampilan Google speech  

Jika kata yang dimasukan telah direkam maka akan 

dilakukan proses pencarian buku yang dilakukan oleh aplikasi 

dan hasil dari pencarian akan ditampilkan pada halaman Data 

Buku. Pada halaman Data Buku berisikan hasil data yang dicari 

sesuai keyword masukan kata yang di ucapkan, pada halaman 

ini dapat dilakukan pemilihan secara langsung buku yang dicari 

untuk ditampilkan informasi atau detai buku jika tampilan cover 

buku sesuai dengan buku yang dicari. Bila hanya ingat judul 

atau pengarang nya saja maka diwajibkan untuk mendengarkan 

hasil pembacaan dari buku-buku yang ditemukan sampai judul 
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buku yang dicari dibacakan. Untuk memilih dengan masukan 

suara dapat dilakukan dengan memilih icon mic yang terdapat 

pada sudut kanan atas halaman Data Buku seperti yang 

ditampilkan pada gambar 5. Jika icon mic dipilih maka akan 

muncul tampilan untuk meminta masukan nomer urut buku 

yang telah dibacakan guna untuk menampilkan informasi atau 

detail buku seperti gambar 6. 

 

Gambar 5 Tampilan Icon Mic 
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Gambar 6 Tampilan Sebutkan Nomer Urut Buku 

Setelah nomer urut dimasukan maka akan tampil halaman 

Detail Buku. Pada halaman ini akan ditampilkan informasi buku 

yang dipilih dan juga akan dibacakan informasi judul, pengarang 

dan sinopsi dari buku yang dipilih. Berikut ini adalah gambar 

halaman Detail Buku yang ditunjukan pada gambar 7. 
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Gambar 7 Tampilan Detail Data Buku 

 


