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Abstrak - SMP Negeri 2 Ciwidey berada di daerah Kabupaten Bandung, salah satu sekolah menengah pertama negeri,
yang berada dekat dengan kawasan wisata alam dan pertanian. Pada SMP Negeri 2 Ciwidey terutama di perpustakaan
sekolah, ada beberapa masalah yang dihadapi dalam proses pelayanan perpustakaannya. Seperti pada proses pelayanan
peminjaman buku, pengembalian, presensi pengunjung yang masih mengandalkan proses pencatatan untuk
pendataannya, sehingga dapat terjadi redudansi data dan informasi yang dihasilkan tidak akurat. Menggunakan metode
penelitian metode deskriptif jenis studi kasus, metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara secara
langsung, menggunakan metode pendekatan berorientasi objek, menggunakan metode pengembangan sistem model
Prototype, menggunakan Unified Modeling Languages (UML) untuk analisis perancangan sistem. Pembuatan sistem
informasi perpustakaan pada SMP Negeri 2 ciwidey, dapat membantu mengelola data-data pelayanan perpustakaan.
Semisal data anggota, data bahan pustaka, peminjaman serta pengembalian di perpustakaan sekolah juga dapat
menghindari terjadinya kesalahan informasi serta redudansi data.

Kata kunci : sistem informasi perpustakaan, perpustakaan sekolah, berorientasi objek, prototipe
Abstract - The SMP Negeri 2 Ciwidey was in the Kabupaten Bandung area, one of the public junior high school, which
is close to the area of natural tourism and agriculture. at SMP Negeri 2 ciwidey especially in the school library, there
are several problems faced in the process of library service. As in the service process of borrowing books, returns, the
presence of visitors who still rely on the recording process for data collection, so that redundancy of data can occur
and the information generated is not accurate. Using descriptive method research type of case study, data collection
methods with direct observation and interviews, using object-oriented approach method, using system development
methods Prototype model, using Unified Modeling Languages (UML) for system design analysis. Making library
information systems in the SMP Negeri 2 Ciwidey, can help manage library service data. Like member data, library
material data, lending and returns in the school library can also avoid information errors and data redundancies.
Keyword : Library information system, school library, object oriented,prototype

I. PENDAHULUAN
Meningkatnya jumlah masyarakat yang tertarik dan bergantung terhadap penggunaan teknologi informasi,
menjadikan banyak orang berinovasi untuk menciptakaan dan mengembangkan suatu teknologi informasi, seiring
berjalannya waktu dan perubahan jaman, kini penggunaan teknologi sudah semakin pesat, usaha dalam
pengembangannya juga menjadikan keberadaan teknologi yang ada semakin canggih, dengan fitur yang kegunaannya
dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia.Teknologi informasi perlu diterapkan dibidang pendidikan. oleh
karenanya, diperlukan pengadaan suatu sistem informasi di sekolah untuk menunjang proses pembelajarannya. setiap
sekolah memiliki perpustakaan sebagai salah satu aset tambahan yang menyimpan banyak sumber pengetahuan.
Perpustakaan perlu ditata, dijaga serta dirawat dengan baik, supaya dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada
dilingkungannya, dan untuk itu diperlukan sistem informasi yang dapat menunjang proses pelayanan perpustakaan,
yang dapat membantu meringankan kendala yang dihadapi dalam mengelola data pustaka dan data pelayanan
perpustakaan. Berdasarkan permintaan dari pihak perpustakaan SMP Negeri 2 Ciwidey, untuk dibuatkan sistem
informasi yang dapat mendukung proses pendataaan diperpustakaan dan berhubungan dengan adanya pembaharuan
ketentuan-ketentuan yang hendak diimplementasikan di perpustakaan, pihak perpustakaan ingin supaya penulis dapat
menerapkan hasil dari pembaharuan ketentuan-ketentuan sebelumnya pada sistem informasi perpustakaan yang hendak
dibangun nantinya.
Beberapa hal yang membedakan penelitian yang dilakukan penulis dengan penulis lain selain dari objek penelitian
penulis SMP Negeri 2 Ciwidey ,yaitu yang didapat dan dihasilkan dari penelitian ini seperti dari prosedur yang berjalan
dan diusulkan, kemudian sistem informasi yang dibuat sudah diusahakan untuk memiliki konten, tampilan atau input
dan output yang agak berbeda.
Beberapa kendala pada proses pelayanan di perpustakaan sekolah SMP Negeri 2 Ciwidey ialah, pada pendataan data
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perpustakaan baik itu data pustaka maupun data-data pelayanan perpustakaan, seperti data peminjaman dan data
pengembalian yang masih dilakukan dengan cara mencatat di buku besar perpustakaan, yang dapat mengakibatkan
terjadinya pengulangan pencatatan data lebih dari satu kali secara tidak sengaja dan selama pengecekan data, entah itu
peminjaman atau pengembalian, selain memerlukan beberapa waktu terkadang juga dapat memberikan hasil yang
keliru. Dengan melakuan penelitian ini penulis ingin membangun sistem informasi perpustakaan yang sesuai dengan
kebutuhan perpustakaan sekolah SMP Negeri 2 Ciwidey, supaya dapat menunjang kegiatan pelayanan pada
perpustakaan sekolah SMP Negeri 2 Ciwidey.

II. KAJIAN PUSTAKA
A. Konsep Dasar Sistem
Sistem adalah sekumpulan objek yang memiliki keaneka ragaman, rupa, dan kegunaan. Yang saling berinteraksi,
saling terikat alias kebergantungan satusama lain, yang secara rutin berulang-ulang saling bergabung bekerjasama
melakukan atau mengerjakan sesuatu, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi objek tersebut atau
objek lain. [4,p.61]
B. Konsep Dasar Informasi
Informasi berasal dari data, data sendiri dapat diambil dari berbagai hal yang nyata, dari berupa potongan
gambaran suatu kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Informasi didapat dari sekumpulan data yang memiliki
keterkaitan atau hubungan antar satu sama lain yang kemudian diolah, disatukan secara terurut sehingga berubah
menjadi bentuk baru yang lebih dapat dipahami dan dapat diyakini kebenarannya sebagai informasi yang bermanfaat
pada waktu tertentu. [5,p.9]
C. Pengertian Sistem informasi
Sistem informasi adalah suatu alat yang tercipta dari dasar pemikiran manusia yang mampu meringankan
manusia dalam proses mengelola data-data informasi dalam skala besar, secara cepat dan informasi yang dihasilkan
akurat. [5,p.13].
D. Pengertian Perpustakaan
Perpustakaan dapat dikatakan sebagai salah satu tempat sumber pengetahuan yang biasa disediakan oleh
pemerintahan maupun sekolah untuk membantu para peneliti, pelajar atau umum yang memiliki rasa ingin tahu
tinggi akan suatu hal baik itu nyata ataupun tidak. Biasanya perpustakaan memiliki koleksi buku yang beraneka
ragam dan berasal dari berbagai masa, sehiingga diminati oleh manusia dari berbagai kalangan.
E. Perpustakaan Sekolah
Perpustakaan sekolah merupakan sarana pendukung pemenuhan kebutuhan, dalam proses pembelajaran siswa.
Perpustakaan sekolah berada disekitar lingkungan sekolah, biasanya hanya memiliki koleksi pustaka yang
disesuaikan dengan kebutuhan sekolah atau sesuai dengan tingkatan pendidikan sekolahnya serta usia siswanya.
Sehingga tidak sembarang bahan pustaka tersedia di perpustakaan sekolah.
Menurut para ahli “Perpustakaan sekolah merupakan unit pelayanan di dalam lembaga yang kehadirannya hanya
dapat dibenarkan jika mampu membantu pencapaian pengembangan tujuan-tujuan sekolah yang
bersangkutan”.[10,p.14]
F. Pengertian Sistem Informasi Perpustakaan
Berdasarkan hal yang telah dipaparkan sebelumnya didapatkan kesimpulan bahwa sistem informasi perpustakaan
adalah sekumpulan atau seperangakat alat serta prosedur yang dibuat oleh manusia untuk menunjang proses
pelayanan pada perpustakaan, terutama pada proses pengelolaan data informasi perpustakaan. Semisal mengelola
data pustaka, data anggota, data peminjaman bahan pustaka dan data pengembalian bahan pustaka.
G. Bahasa Pemograman Java
Bahasa pemograman java dapat dipergunakan untuk membangun aplikasi berbasis desktop, berbasis web,
program mobile, dan sejenisnya. Pada dasarnya semua aplikasi java bersifat portable yang artinya bisa dijalankan
dihampir semua sistem operasi, tapi dengan syarat di sistem operasi tersebut wajib terpasang (ter-install) Java
Runtime Environtment (JRE).[12,p. 11]
H. Netbeans dan JDK
Netbeans adalah Integrated Development Environment (IDE) berbasis java yang berjalan diatas Swing, dari Sun
Microsystems. IDE adalah lingkup pemograman yang diintergrasi dalam suatu aplikasi software, menyediakan
Graphic User Interface(GUI) yang memiliki fasilitas kode editor, compiler, interpreter dan debugger.[13,p. 4]

III.

METODE PENELITIAN

A.

Objek penelitian
Sekolah ini merupakan unit gedung baru yang didirikan pada tahun 1993 dengan nama SLTP Negeri 3 ciwidey,
disahkan dengan SK Pendirian Nomor : 0216/O/1992 tanggal 02 Mei, berlokasi di Jalan Lebakmuncang, Desa
Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung.
B. Metode penelitian
Metode penelitian atau suatu cara dan prosedur yang dilakukan secara berurutan atau sistematis ketika
melakukan sebuah penelitian. Supaya semua proses penelitian dapat dilakukan dengan baik. [25,p.12]
C. Desain penelitian
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Pada penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian deskriptif studi kasus. Metode deskriptif studi kasus
digunakan untuk meneliti status suatu objek, kondisi, sistem pemikiran dan atau suatu peristiwa yang terjadi pada
objek penelitian SMP NEGERI 2 Ciwidey saat penelitian dilakukan,. [26,p.63]
D. Jenis dan metode pengumpulan data
Jenis data yang dikumpulkan berdasarkan sumbernya, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan
data untuk mendapatkan sumber data primer yaitu melakukan observasi dan wawancara langsung pada objek
penelitian. sementara Pengumpulan sumber data sekunder dilakukan dengan cara menelaah data yang telah
disediakan dan diterima dari pihak sekolah bagian Perpustakaan di SMP Negeri 2 Ciwidey. Data sekunder yang
diperoleh yaitu data laporan Buku, struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi dari struktur organisasi (job
description), form Presensi pengunjung perpustakaan serta proses Peminjaman buku serta pengembalian buku yang
sedang berjalan di perpustakaan.
E. Metode pendekatan dan pengembangan sistem
Metode pendekatan berorientasi objek atau Object Oriented, merupakan metode pendekatan sistem yang
digunakan oleh penulis pada proses perancangan dan pengembangan sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 2
Ciwidey. dengan menggunakan Object Oriented Analisis (OOA) dan Object Oriented Design (OOD) yang
divisualisasikan melalui bahasa pemodelan UML, yang diimplementasikan melalui diagram-diagram berikut :
diagram Use Case, diagram Activity, diagram Class dan diagram Sequence.[11]

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perancangan Sistem
Berikut merupakan gambaran dari aplikasi yang akan dibangun, dimulai dengan menunjukan apa yang bisa
dilakukan oleh sistem informasi ini, kemudian menunjukan fasilitas apa yang dibutuhkan serta aktivitas apa yang
terjadi dalam sistem. Tahapan ini sangatlah penting, sehingga harus dibuat dengan sangat teliti. Karena kesalahan
dalam tahap analisis ini akan berdampak kepada sistem yang akan dibangun.
Bahasa pemodelan Unified Modeling Language (UML) digunakan untuk menggambarkan rancangan Sistem
Informasi Perpustakaan pada SMP Negeri 2 Ciwidey, Dimulai dengan perancangan Use case sampai Sequence
Diagram. Pada proses pertama menentukan arsitektur sistem yang hendak dirancang, kemudian membuat diagram
untuk menggambarkan alur proses pendaftaran anggota perpustakaan, proses peminjaman, sampai proses
pengembalian menggunakan sistem.
Berikut diagram use case yang diusulkan.
Presensi

Pengunjung

<<extend>>

Pendaftaran Anggota

<<extend>>

Petugas Perpustakaan

<<extend>>
<<extend>>

Peminjaman

Anggota

<<include>>

Pengembalian
Pustakawan

Gambar 4.1 Diagram Use Case sistem informasi perpustakaan pada SMP Negeri 2 Ciwidey yang Diusulkan
Berdasarkan gambaran use case diagram diatas, pengunjung harus melakukan pengisian presensi terlebih dahulu,
presensi dapat disebut juga sebagai daftar kehadiran tamu atau pengunjung perpustakaan, setelah mengisi presensi
teersebut pengunjung baru dapat menikmati fasilitas perpustakaan, seperti membaca buku, meminjam buku serta
mengembalikan buku yang dipinjam. namun untuk dapat meminjam buku pengunjung harus memiliki kartu anggota
atau terdaftar sebagai anggota perpus terlebih dahulu, setelah menjadi anggota perpus barulah pengunjung tersebut
dapat melakukan peminjaman buku.
B. Perancangan data
Berikut ini merupakan perancangan data dari sistem informasi perpustakaan pada SMP Negeri 2 Ciwidey
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Presensi

Anggota
Id_anggota
Nomor_induk
Nama
Jenis_kelamin
Tgl_lahir
alamat
Tgl_registrasi
MelihatDataAnggota
MenambahDataAnggota
MengubahDataAnggota
MengisiPresensi
MembuatLaporan

Id_presensi
nip
nama
kelas
kegiatan
tgl

Staf

MengubahDataPresensi
MelihatDataPresensi
MenambahDataPresensi
MembuatLaporanPresensi

Id_staf
NIP
Nama
jabatan
usernama
password
MengelolaDataPerpustakaan
MenambahDataPerpustakaan
MengubahDataPerpustakaan
MembuatLaporanDataPerpustakaan

peminjaman
Id_pinjam
Id_anggota
Id_buku
Tgl_pinjam
Tgl_kembali
status
Jumlah_pinjam
Jumlah_kembali

MelihatDataPeminjaman
MenambahDataPeminjaman
MengubahDataPeminjaman
MembuatLaporanPeminjaman

Buku

Id_pengembalian
Id_pinjam
Id_anggota
Tgl_pinjam
Id_buku
Judul_buku
Tanggal_kembali
Denda

Id_buku
isbn
judul
Kode_ddc
jenis
Id_penulis
Id_penerbit
tahun
sumber
harga
Jumlah_total
Jumlah_tersedia
rak
Tgl_register
Jumlah_hilang
Jumlah_dipinjam
deskripsi

MelihatDataPengembalian
MenambahDataPengembalian
mengubahDataPengembalian
MembuatLaporanPengembalian

MelihatDataBuku
MenambahDataBuku
MengubahDataBuku
MembuatLaporan

pengembalian

Gambar 4.6 Diagram Class sistem informasi perpustakaan pada SMP Negeri 2 Ciwidey
C. Implementasi sistem informasi yang dirancang
1) Implementasi perangkat lunak
Bahasa pemrograman java digunakan untuk membangun sistem informasi perpustakaan, Java platform SE dan
Netbeans IDE 8.1 sebagai program aplikasi yang dipakai dalam proses pembuatan sistem informasi perpustakaan di
SMP Negeri 2 Ciwidey, untuk Database server digunakan MySQL, memerlukan Operating System minimal Windows
7 64/32 Bit. Microsoft office 2013 sebagai alat bantu tambahan dalam pembuatan draft. Ireport sebagai perangkat
lunak dalam proses pembuatan laporan pengolahan data pada sistem informasi perpustakaan.
2) Implementasi perangkat keras
Berikut ini spesifikasi hardware komputer yang diperlukan untuk bagian server, CPU Intel Core i3 – 330M
Processor ( 2.13 Ghz ), RAM min. 2 Gb, Harddisk min. 120 Gb, dengan Perangkat Input Mouse, Keyboard,
monitor dan Perangkat Output Printer.
Berikut ini Spesifikasi hardware komputer yang diperlukan untuk bagian client, CPU Intel Pentium 4, RAM
min.512 Mb, Harddisk 120 Gb, Perangkat Input Mouse, Keyboard, monitor dan Perangkat Output Printer.
Untuk implementasi perangkat Jaringan, ialah sebagai berikut : Kabel jaringan UTP (Unshielded Twisted
Pair) yang sudah di instalasikan dengan Konektor RJ45 untuk menghubungkan komputer server dengan
komputer client, dan jika diperlukan gunakan HUB untuk membangun jaringan yang terdiri lebih dari dua
komputer atau hardware yang berbeda.
3) Implementasi antarmuka
Implementasi antarmuka menampilkan gambaran dari sistem informasi yang dibuat, berikut ini beberapa
implementasi antarmuka dari sistem informasi perpustakaan Pada SMP Negeri 2 Ciwidey.

Gambar 4.43 Tampilan form Pengunjung
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Gambar 4.44 Form Login

Gambar 4.45 Halaman Login User

Gambar 4.46 Menu Pendaftaran Anggota

Gambar 4.47 Menu Data Buku
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Gambar 4.48 Menu Peminjaman

Gambar 4.49 Menu Pengembalian

Gambar 4.50 Menu Laporan

Gambar 4.51 Contoh Output Laporan Data Staf
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V.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berikut ini kesimpulan yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini, sistem informasi perpustakaan pada
SMP Negeri 2 Ciwidey, mampu mengubah stok ketersediaan buku setelah peminjaman, hiilang atau rusak, secara
otomatis, dapat menghimpun kegiatan pendataan pengunjung secara terkomputerisasi, Petugas juga dapat memeriksa
data presensi pengunjung disaat yang bersamaan setelah pengunjung menyimpan data presensinya. sistem informasi
perpustakaan yang dibangun, bisa mendukung proses pengelolaan data peminjaman buku diperpustakaan, dengan
pemrosesan data yang cepat karena sistem terhubung dengan data-data yang diperlukan dalam proses pelayanan
perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan dapat membantu dalam proses pendataan pelayanan pengembalian
diperpustakaan, karena data perpustakaan sudah saling terhubung satu sama lain. Sehingga dapat dengan mudah
mengakses data-data yang diperlukan dalam pendataan pengembalian buku diperpustakaan.
Berdasarkan hasil dari pembangunan sistem, dan tujuan dari pembangunan sistem informasi perpustakaan, yaitu
untuk mempermudah serta mepercepat proses pelayanan perpustakaan tanpa menimbulkan masalah, maka saran yang
dapat penulis sampaikan untuk pengembangan sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 2 Ciwidey kedepannya, ialah
sebagai berikut. Akan lebih baik apabila pada sistem informasi perpustakaan ini ditambahkan inputan gambar serta
tampilan gambar, baik pada bagian pengelolaan data staf, anggota dan buku, supaya tidak terjadi penyalah gunaan hak,
serta dapat memberikan gambaran yang lebih bermanfaat. Sistem informasi yang dilengkapi dengan perangkat lunak
serta perangkat keras yang mampu menjalankan proses scan barcode, agar proses pelayanan dapat dilakukan lebih
cepat.
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