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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan 

atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi 

kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, Informasi, dan rekreasi para 

pemustaka
[1]

. Pepustakaan sebagai salah satu bagian dari tempat pendidikan 

mempunyai peranan yang sangat penting untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan pelajar. Bermacam-macam sumber Informasi ilmiah, buku-buku, 

literatur dari segala jenis media perpustakaan, mampu disebarluaskan dengan 

sistem tertentu. Pelajar seharusnya mampu memanfaatkan perpustakaan dengan 

sebaik-baiknya mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini terus 

berkembang dengan sangat cepat, sehingga dibutuhkan pula sumber daya manusia 

yang mampu menguasai tentang semua hal tidak hanya pada bidang tertentu tetapi 

di segala bidang. Saat ini telah banyak perpustakaan yang memanfaatkan sistem 

Informasi. Sistem Informasi dapat memberikan beberapa keunggulan. Pengguna 

dapat memperoleh Informasi dengan cepat dan akurat menggunakan sistem 

Informasi. Pengguna juga dapat dengan mudah mengerjakan suatu pekerjaan, 

pekerjaan yang tadinya dikerjakan secara manual dapat tergantikan dengan 

penggunaan sistem Informasi berbasis teknologi komputer
[2]

. 

Salah satu perpustakaan yang paling banyak dikenal adalah perpustakaan 

sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan bagian dari perpustakaan secara umum, 

hanya saja perpustakaan sekolah lebih dikhususkan untuk melayani kebutuhan 

Informasi masyarakat di lingkungan sekolah
[3]

. Fungsi perpustakaan di sekolah 

dasar diharapkan bisa seperti perpustakaan di sekolah-sekolah lanjut agar perannya 

dapat maksimal dalam menunjang sumber belajar anak di sekolah dan tidak hanya 

terpaku pada buku paket pelajaran ataupun lembar kerja siswa sebagai buku 

latihan
[4]

. 
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SD Negeri 4 Merawang adalah salah satu sekolah yang belum memakai 

sistem Informasi berbasis komputer pada bagian perpustakaannya, permasalahan 

sistem perpustakaan sekolah pada SD Negeri 4 Merawang saat ini masih 

menggunakan sistem manual yaitu proses pendaftaran anggota baru, peminjaman 

buku, dan pengembalian buku yang telah dipinjam, semua itu hanya akan dicatat 

pada buku besar saja yang mana dalam hal ini bisa mengakibatkan kesalahan 

yang terjadi pada administrasi perpustakaan menjadi besar, seperti rekap uang 

denda, rekap peminjaman, rekap pengembalian, rekap data buku, dan rekap 

laporan. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan administrasi 

menjadi terhambat, sehingga akan berdampak pada penurunan kinerja pustakawan 

di SD Negeri 4 Merawang
[5]

. 

Dalam dunia teknologi Informasi segala upaya dilakukan dengan membuat 

berbagai macam eksperimen yang dibuat untuk mempermudah sistem kerja oleh 

karena itu dibutuhkan sebuah sistem untuk menunjang kinerja pada bagian 

perpustakaan. Pada kesempatan ini, penulis mencoba untuk menerapkan 

membangun sistem Informasi perpustakaan di SD Negeri 4 Merawang. Penerapan 

sistem Informasi perpustakaan ini diharapkan mengatasi permasalahan dalam 

peminjaman buku, pengembalian buku, dan perekapan data di perpustakaan agar 

lebih baik. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dapat dirumuskan: 

“Bagaimana membangun sistem Informasi perpustakaan pada SD Negeri 4 

Merawang?”. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan laporan yang ingin dicapai 

adalah membuat sistem Informasi perpustakaan pada SD Negeri 4 Merawang. 
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Selain itu, manfaat yang diharapkan dengan adanya penulisan laporan yang 

ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Bagi siswa dapat memberi kemudahan bagi siswa yang meminjam dan 

mengembalikan buku. 

b. Bagi pustakawan dapat memberi kemudahan dalam proses memasukkan data 

tanpa menggunakan secara manual. 

c. Bagi sekolah dapat memberikan kemudahan kepada siswa dan guru dalam 

mengakses perpustakaan dan memberikan daftar pengunjung bulanan. 

d. Bagi penulis dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam hal 

penulisan laporan penelitian. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Pada pembuatan sistem Informasi perpustakaan di SD Negeri 4 Merawang 

perlu ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut: 

a. Total pemgembalian buku harus sama dengan peminjaman awal. 

b. Admin harus dengan cara manual untuk menambah data login dengan cara 

menambahkan record pada tabel login. 

 

1.5.  Metodologi Penelitian 

Adapun metodologi penelitian yang dilakukan dalam penulisan laporan ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Model Waterfall 

Metode air terjun atau yang biasa kita sebut metode Waterfall. Nama model 

ini sebenarnya adalah Linear Sequential Model. Model ini adalah model yang 

pertama kali muncul, yaitu sekitar tahun 1970, model ini adalah model yang 

paling banyak dipakai di dalam software engineering. Model ini melakukan 

pendekatan secara sistematis dan terurut pada pengembangan perangkat 

lunak/Software. 

 



 

4 
 

b. Metode OOP 

OOP (Object Oriented Programming) adalah suatu metode pemrograman 

yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari OOP diciptakan adalah untuk 

mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang 

telah ada di kehidupan sehari-hari. 

 

c. Alat bantu pemodelan UML 

UML (Unified Modeling Language) adalah sebuah bahasa yang 

berdasarkan grafik/gambar untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, 

membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan 

software berbasis OO (Object-Oriented). UML tidak hanya merupakan 

sebuah bahasa pemrograman visual saja, namun juga dapat secara langsung 

dihubungkan ke berbagai bahasa pemrograman, seperti JAVA, C++, Visual 

Basic, atau bahkan dihubungkan secara langsung ke dalam sebuah object-

oriented database. 

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran pembagian   

bab-bab dalam laporan kuliah praktek ini, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penulisan, batasan masalah, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang penjelasan dan uraian secara teoritis yang 

menguraikan penelitian mengenai definisi ilmu yang berkaitan 

dengan penyusunan laporan kuliah praktek (KP). 
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BAB III  ORGANISASI 

Bab ini berisi tentang gambaran umum SD Negeri 4 Merawang, 

sejarah yang ada di SD Negeri 4 Merawang, visi, misi dan tujuan, 

struktur organisasi, tugas dan wewenang, dan spesifikasi komputer 

pada SD Negeri 4 Merawang. 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab ini berisi menjelaskan Definisi Masalah, Pemecahan Masalah, 

Analisa Sistem Berjalan, Analisa Sistem Usulan (Use case, 

Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram). 

    

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari 

pembahasan bab-bab sebelumnya. 

 

 


