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BAB I

PENDAHULUAN

1..1Latar Belakang Masalah

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu jenis perpustakaan yang ada.

Lembaga ini berada di bawah naungan sebuah institusi pendidikan sebagai salah

satu fasilitas dan sarana penunjang pendidikan. Perpustakaan sekolah mempunyai

tugas pokok membantu proses belajar mengajar siswa dan guru dengan

menyediakan bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan kurikulum serta ilmu

tambahan/ penunjang lainnya. Sehingga proses belajar mengajar di sekolah dapat

berjalan dengan baik. Namun sayang, keberadaannya belum begitu mendapat

perhatian yang serius. Sehingga peran dan fungsi dari perpustakaan sekolah itu

sendiri belum nampak secara nyata. Padahal kalau perpustakaan sekolah dikelola

dengan baik akan memberikan manfaat yang besar bagi kelancaran dan

keberhasilan proses belajar mengajar siswa dan guru di sekolah.

Oleh karena itu, agar koleksi perpustakaan sekolah dapat di manfaatkan

secara efektif oleh pemakainya, maka perpustakaan sekolah harus dikelola dengan

baik. Tetapi yang menjadi persoalan disini adalah apakah perpustakaan sekolah

yang ada sekarang ini telah dikelola dengan baik ? sementara pengelolaanya pada

umumnya masih jauh dari yang seharusnya. 

Perpustakaan Sekolah yang menyediakan buku-buku, koleksi yang

lengkap adalah sangat penting bagi guru dan murid dalam hubungannya dengan

keperluan peningkatan belajar dan mengajar. Dan khususnya bagi murid,
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perpustakaan adalah sangat penting karena dapat menolong murid untuk aktif

mencari sendiri apa-apa yang harus dipelajarinya. Keaktifan murid dalam

menggunakan perpustakaan ini, selain dapat memberikan kemungkinan

perkembangan jiwa dan bakatnya, juga sangat membantu guru dalam

mengajarkan pelajaran secara mudah dan cepat.

Terkait dengan hal di atas, sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah

juga memerlukan rancang bangun sistem informasi. Tetapi pada kenyataannya

masih jarang sekolah yang menerapkan sistem ini.

SMA Negeri 16 Surabaya merupakan salah satu instansi pendidikan yang

mempunyai kegiatan operasional pada perpustakaan yang masih manual. Untuk

membantu mempermudah kegiatan operasionalnya SMA Negeri 16 Surabaya

memerlukan sistem informasi yang bisa menyajikan informasi dengan cepat dan

akurat. 

1..2Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil suatu

rumusan permasalahan, yaitu : “Bagaimana membuat suatu aplikasi yang

dapat membantu kegiatan operasional perpustakaan pada SMA Negeri 16

Surabaya yaitu katalog, sirkulasi yang meliputi peminjaman dan

pengembalian buku, perhitungan denda dan pengolahan data anggota?”.

1..3Pembatasan Masalah
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Dalam setiap pembahasan suatu permasalahan, perlu diadakan

pembatasan agar dalam penulisan penelitian ini lebih terarah. Batasan

masalah yang diambil dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Pencatatan transaksi peminjaman dan pengembalian buku.

2. Proses maintenance anggota perpdustakaan dan koleksi perpustakaan.

3. Pembuatan laporan anggota, kunjungan, peminjaman,dan pengembalian.

4. Pencatatan dan perhitungan denda.

1..4Tujuan

Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah memudahkan pengelola

perpustakaan untuk:

1. Mengelola data anggota perpustakaan, yang terdiri dari siswa, guru dan

karyawan sekolah.

2. Mengelola data koleksi perpustakaan.

3. Mengelola transaksi-transaksi yang terjadi, seperti peminjaman,

pengembalian dan pembayaran denda.

4. Mencatat data transaksi untuk kemudian membuat laporannya yang akan

diberikan kepada Kepala Sekolah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam memahami persoalan dan pembahasannya,

maka penulisan Laporan Kerja Praktek ini dibuat dengan sistematika sebagai

berikut:
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BAB I:  PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, inti dari

permasalahan disebutkan pada perumusan masalah, pembatasan

/masalah yang menjelaskan batasan dari sistem yang dibuat sehingga

tidak keluar dari ketentuan yang ditetapkan, tujuan dari penelitian

harapan dari hasil yang akan dicapai, keuntungan sistem bagi

pengguna, serta sistematika penulisan laporan kerja praktek.

BAB II: GAMBARAN UMUM PERPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai SMA Negeri

16 Surabaya.

BAB III: LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan secara singkat teori-teori yang berkaitan dalam

penyelesaian laporan kerja praktek yang meliputi konsep dasar sistem,

konsep dasar sistem informasi, penjelasan kinerja operasional

perpustakaan, dan penjelasan analisa perancangan.

BAB IV: DESKRIPSI PEKERJAAN

Bab ini berisi uraian tentang tugas-tugas yang dikerjakan pada saat

kerja praktek, yaitu dari metodologi penelitian, analisa sistem,

pembahasan masalah berupa Document flow, System flow,  Alur
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Data Diagram, Entity Relationship Diagram (ERD), Struktur tabel,

Desain input/output dan implementasi sistem berupa capture dari

setiap halaman program.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari evaluasi program, serta saran-saran

yang bermanfaat guna peningkatan efisiensi sistem dan

pengembangan sistem.
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