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ABSTRAK 

 

Perpustakaan didirikan sebagai syarat untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam bentuk media cetak yang 

bisa di akses oleh semua orang khususnya di lingkungan pendidikian. Ada bermacam-macam jenis 

perpustakaan yang ada, salah satunya adalah perpustakaan sekolah. Perpusatakaan sekolah sendiri merupakan 

fasilitas yang dapat digunakan untuk menyimpan segala informasi mengenai dunia pendidikan, ilmu 

pengetahuan dan memberikan jasa informasi dalam bentuk layanan perpustakaan kepada siswa-siswi 

dilingkungan sekolah. 

 

Dalam kasus ini perpustakaan di sekolah menengah petama Negeri 3 Negara Batin masih banyak ditemukan 

beragam masalah yang bisa menghambat segala peroses pelayanan terhadap siswa-siswi. Dengan masih 

ditemukannya maslah dalam pengololaan data admisnistrasi pada perpustakaan SMP N 3 Negara Batin maka 

diciptakan suatu perangkat lunak yang bisa memberi solusi untuk membantu petugas perpustakaan dalam 

mengelola data administrasi perpustakaan SMP N 3 Negara Batin. Seharusnya di era globalisasi ini 

perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah khusunya sekolah yang berada di pelosok dapat juga memanfaatkan 

sistem informasi sebagai srana dan prasarana untuk menujang kegiatan belajar mengajar.  

 

Dengan pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web menggunakan metode Extreme 

Programming (XP)ini, diharapkan dapat memberi solusi untuk meningkatkan peroses pelayanan dan kinerja 

petugas perpustakaan dalam hal pengelolaan data administrasi pwerpustakaan serta mempercepat transaksi 

peminjaman dan pengembalian buku oleh siswa-siswi SMP N 3 Negara Batin. 

 

Kata kunci : Sistem Informasi, Perpustakaan, Extreme Programming (XP). 

 

 

ABSTRACTS 

 

Libraries were established as a condition to meet the needs of information in the form of printed media that 

can be accessed by everyone, especially those in educational circles. There are various types of libraries, one 

of which is the school library. The school library itself is a facility that can be used to store all information 

about the world of education, science and provide information services in the form of library services to 

students in the school environment. 

 

In this case, the libraries in the first Middle School Negeri 3 Negara Batin are still found in a variety of 

problems that can hinder all processes of service to students. With the discovery of problems in the management 

of administrative data at SMP N 3 Negara Batin libraries, software was created that could provide solutions 
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to assist librarians in managing library administration data at SMP N 3 Negara Batin. In this era of 

globalization, libraries in schools, especially schools in remote areas, should also be able to utilize information 

systems as infrastructure and facilities to support teaching and learning activities. 

 

With the development of a web-based library information system using the Extreme Programming (XP) method, 

it is hoped that it can provide solutions to improve service processes and performance of librarians in terms 

of library administration data management and accelerate book borrowing and returning transactions by 

students of SMP N 3 Negara Batin. 

 

Keywords: Information Systems, Libraries, Extreme Programming (XP). 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Sebagai sumber informasi dan pengetahuan, 

perpustakaan harus bisa menggunakan dan 

memanfaatkan teknologi informasi secara optimal 

untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Sebagai 

salah satu rangkaian kerja dari sebuah orgasnisasi, 

badan atau lembaga, perpustakaan juga dapat berdiri 

sendiri tetapi merupakan bagian dari suatu organisasi 

diatasnya yang lebih besar.  

 

Ada pun perpustakaan yang dapat berdiri sendri yang 

tidak terkait dengan bagian terbesar dari suatu 

organisasi seperti perpustakaan umum, unit pelaksan 

teknis (UPT) perpusatakaan pada universitas, dan 

perpusatakaan nasional. Sedangkan perpusatakaan 

yang merupakan bagian dari suatu oraganisasi yang 

lebih besar yaitu seperti perpusatakaan khusus atau 

kedinsasan dan perpustakaan sekolah. Perpustakaan 

sendiri memiliki fungsi sebagai tempat atau sarana 

membaca, yang kini semakin kurang di minati oleh 

siswa-siswi untuk membaca buku dan mencari ilmu 

pengetahuan, hal tersebut disebabkan karena dampak 

dari semakin pesatnya perkembangan teknologi 

informasi yang menyediakan berbagai macam media 

informasi seperti internet yang lebih muadah 

digunakan dalam mencari berbagai macam ilmu dan 

sumber pengetahuan.  

 

Dampak dari media informasi tersebut juga dialamai 

oleh Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 

Negara Batin yang banyak memiliki berbagai koleksi 

buku yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh para 

siswa untuk menujukan suatu kegiatan belajar namun 

siswa kurang berminat dalam membaca dan meminjam 

buku dari perpusatakaan tersebut karana disebabkan dari 

beberapa faktor diantaranya kurangnya informasi buku 

yang ada di perpustakaan tersebut sedangkan ada 

bebrapa tugas tertentu dari guru yang 

mengharuskan siswa meminjam buku dari 

perpustakaan tersebut.  

 

Perpusatakaan SMP N 3 Negara Batin dalam 

melayani para pembaca dan peminjam buku 

mangalami masalah dalam pengelolaan data 

admisistrasi, permasalahan tersebut meliputi, 

pencatatan nomor urut buku induk yang sering 

mengalami kekeliruan pengelolaan data 

peminjaman dan pengembalian yang sering terjadi 

kesalahan, masalah lain yang ada di perpustakaan 

tersebut adalah siswa mengalami kesulitan dalam 

pancrian buku yang akan di pinjam jika harus 

mencari buku tersebut di rak sedangkan informasi 

tentang buku yang akan dipinjam statusnya apakah 

buku tersebut masih ada atau sedang di pinjam. 

 

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, 

penggunaan sistem informasi merupakan alternatif 

atau solusi yang tepat. Alasan untuk menggunakan 

sistem informasi diantaranya adalah, kecepatan 

pengolahan data, ketepatan dan konsistensi dalam 

menyimpan data perpustakaan, penyampaian 

informasi lebih cepat, agar perpustakaan dapat 

menyelengarakan aktivitas sebagai sarana 

pendidikan di dalam kegiatan operasionalnya. 

2. METODELOGI PENELITIAN 

 

2.1 Metode pengembangan sistem (Extreme 

Programming) 

 

2.1.1 Planning / Perenanaan 

 

Pada tahap perancangan ini dimulai dari 
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pengumpulan bahan -  bahan kebutuhan yang di 

perlukan oleh penelitian untuk membantu dalam tahap 

pengembangan  sebuah sistem informsi layanan 

perpustakan SMP N 3 Negara Batin.  

 

2.1.1 Design / Perancangan 

 

Pada tahapan ini berisi tentang informasi hasil dari 

analisis sistem yang diusulkan menggunakan Use 

Case. Use case menggambarkan interaksi antara use 

case dan actor dalam suatu sistem. Untuk 

mempermudah pemodelan, harus menggunakan use 

caes diagram untuk sistem informasi layanan 

perpustakaan sekolah menengah pertama Negeri 3 

Negara Batin Kabupaten Way Kanan, Provinsi 

Lampung. 

Use case diagram sistem informasi layanan 

perpustakaan SMP N 3 Negara Batin menggambarkan 

dimana user dapat langsung mengakses informasi yang 

diperlukan, sedangkan admin harus login terlebih dahulu 

untuk dapat masuk kehalaman admin untuk melakukan 

penginputan data buku, siswa, dan transaksi. 

 
Gambar 1. Use case diagram  

 

2.2.3 Design / Perancangan 

 

Mode ini menekankan desain aplikasi yang sederhana, 

untuk mendesian aplikasi dapat menggunakan Calass, 

Responsive, Collaborator (CRC) Cards yang 

mengidentifikasi dan pengatur class pada Object- 

Oriented.  Pada tahapan ini memperlihatkan seluruh 

rancangan sistem infromasi yang diusulkan 

menggunakan Diagram Aktivity, Sequence Diagram, 

Class Diagram. 

 

 
Gambar 2. Activity diagram login admin 

 
Gambar 3. Activity diagram input data 

 

 

 
 

Gambar 4. Sequence diagram melihat informasi 
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Gambar 5. Class diagram 

 
Gambar 6. Rancangan menu login 

 
Gambar 7. Rancangan tampilan menu 

 

2.2.4 Coding / Pengkodean 

 

Coding (pengkodean) merupakan proses penerapan 

rancangan program yang telah di rancang kedalam 

bahasa pemrograman. Kode pemrogrman ini 

menggunakan fremerwork codeigniter dengan format 

layout, menggunakan CSS bahasa pemrograman HTML, 

PHP dan database Mysqli, sedangkan fremework 

bootstrap digunakan sebagai tampilan website mobile 

(responsive). Contoh coding (pengkodean) dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 8. Contoh coding 

 

2.2.5 Testing / Pengujian 

 

Di tahapan ini sistem yang dianggap sudah layak 

harus melalui tahapan pengujian untuk 

mendapatkan hasil yang sempurna dan sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh customer. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Hasil Program 

3.1.1 Pengujian Fungsi Login Admin 

 

Berikut adalah uji coba fungsi login yang dilakukan 

admin, pada kasus ini admin berhasil login 

menggunakan username dan password. 

 

 
 

Gambar 9. Tampilan menu login 

 

3.1.2 Tampilan Halaman Home Admin 

 

Halaman berikut ini adalah halaman ketika admin 

berhasil login menggunakan username dan 

password, dan login sebagai admin. 
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Gambar 10. Tampilan menu utama 

 

Pada menu ini admin menekan tombol data perpustakaan 

pada menu kiri atas setelah menu home untuk 

menampilkan menu lainnya 

 

3.1.3 Tampilan Halaman Admin (Data Buku)  

 

Setelah Admin berhasil masuk kehalaman index, admin 

dapat melakukan penginputan data, menghapus data dan 

mengubah data. 

 
Gambar 11. Tampilan menu buku 

 

 
Gambar 12. Tambah data buku 

 

 
Gambar 13. Ubah data buku 

 

4. PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian sampai pengujian 

sistem maka dapat diambil beberapa kesimpulan, 

yaitu : 

: 

1. Dengan adanya sistem informasi layanan 

perpustakaan SMP Negeri 3 Negara Batin 

Berbasis Web Mobile di kabupaten way kanan 

dapat memberikan kemudahan untuk 

mendapatkan informasi tentang buku-buku 

yang ada di perpustakaan. 

2. Sistem informasi berbasis web mobile ini 

dapat mempermudah proses peminjaman dan 

penyimpanan data yang lebih terjamin 

dibandingkan dengan peroses yang 

sebelumnya yang hanya mengunakan kertas 

dan ditulis tangan (konfensional). 

3. Sistem informasi lanyanan perpustakan ini 

dapat diakses kapan saja dan dimana saja 

untuk mendapatkan informasi tidak hanya 

untuk perpustakaan saja tetapi untuk 

informasi sekolah juga seperti visi, misi, dan 

lain-lain. 

 

5.  SARAN 

 

Agar sistem yang diusulkan dapat digunakan lebih 

optimal dan berjalan sesuai dengan yang 

diinginkan, maka perlu ada beberapa saran yang 

dapat dijadikan bahan pertimbangan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Sistem yang dibangun pada intinya hanya 

sebatas sistem layanan perpustakaan yang ada di 

SMP Negeri 3 Negara Batin Berbasis Web 

Mobile. Sehingga diharapkan adanya 



Jurnal informasi dan Komputer Vol: 8 no:2.2020                                                                       P-ISSN: 2337-8344 
                                                                                                                                                     E-ISSN: 2623-1247  

53 | S T M I K  D i a n  C i p t a  C e n d i k i a  K o t a b u m i   

pengembangan selanjutnya yang lebih luas 

cakupanya. 

2. Untuk pengembangan selanjutnya, sistem ini 

supaya lebih diperluas lagi fitur dan menu-

menunya dll. 

3. Diperlukan  maintenac terhadap program aplikasi 

yang telah dibuat, agar dapat digunakan secara 

berkelanjutan. 
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