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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh sekolah 

sebagai pendukung dan juga penunjang proses belajar mengajar yang ada di 

sekolah tersebut. Dengan adanya perpustakaan akan mampu membantu seluruh 

warga sekolah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang ada di dunia 

ini. Fungsi perpustakaan yang dimanfaatkan secara maksimal diharapkan dapat 

memberikan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk siswa. Adapun salah satu 

langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kualitas dari perpustakaan 

yaitu dengan adanya pengolah data yang cepat, tepat dan modern.  Dengan 

berkembangnya teknologi sekarang ini diharapkan kita sebagai pengguna harus 

dapat menggunakannya untuk hal yang baik.  

Saat ini sistem informasi perpustakaan yang berjalan di SMP Negeri 4 

Depok masih dilakukan secara manual. Cara pendaftaran anggota, peminjaman 

dan pengembalian masih dilakukan dengan manual yaitu dengan menggunakan 

sistem tulis tangan. Dalam pencarian buku, siswa masih sering kesulitan karena 

dilakukan dengan manual. Pengolahan data anggota perpustakaan juga masih 

dilakukan dengan penulisan dalam buku. Dengan dibuatnya sistem informasi 

perpustakaan berbasis web ini, pengolahan data yang ada pada perpustakaan SMP 
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Negeri 4 Depok dapat dilakukan secara modern dengan memanfaatkan teknologi 

yang berkembang sekarang ini. 

Dengan adanya perubahan pengolahan data secara manual menjadi 

pengolahan data berbasis web  ini diharapkan segala ativitas sistem tersebut dapat 

memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk melakukan kegiatan dalam 

melayani pengguna dengan lebih baik. 

1.2 Rumusan Kerja Praktek 

Dari Latar belakang yang sudah dituliskan dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu :  

1. Bagaimana merancang Sistem Perpustakaan SMPN 4 Depok? 

2. Bagaimana membangun sistem perpustakaan yang sebelumya manual 

menjadi bebrbasi sistem yang berbasis online di SMP Negeri 4 Depok? 

1.3 Batasan Kerja Praktek 

Sistem informasi yang akan dibangun adalah sistem informasi perpustakaan SD 

Negeri Demangan. Sistem ini adalah sistem berbasis web. Ruang lingkup dari 

penyusunan kerja praktek ini agar tidak keluar dari pokok permasalahan maka dibatasi 

dengan beberapa batasan, yaitu: 

1. Sistem informasi hanya dapat mengelola data dan transaksi yang ada didalam 

perpustakaan SMPN 4 Depok. 

2. Sistem informasi perpustakaan hanya diberikan kepada pengguna yang sudah 

terdaftar didalam sistem perpustakaan 

3. Sistem informasi ini memiliki 3 pengguna yaitu admin, anggota perpustakaan 

dan kepala sekolah. 
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4. Sistem informasi ini berbasis web. 

5. Sistem informasi perpustakaan SMP N 4 Depok dibangun dengan menggunakan 

bahasa pemrograman php dan MySql.  

1.4 Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan dari kerja praktek adalah sebagai berikut :  

1. Membuat sistem perpustakaan online dengan bahasa pemograman PHP dan 

server yang di bangun dengan Basis Data MySQL. 

2. Sistem yang Perpustakaan yang dibuat diharapkan membatu 

pustakawan, siswa, dan kepala sekolah. 

3. Mempermudah pustakawan dalam membuat laporan. 

1.5 Manfaat Kerja Praktek 

Dalam pelaksanaanya kerja praktek ini dapat membawa manfaat diantaranya : 

1. Mempermudah dalam mengelola perpustakaan di SMPN 4 Depok.  

2. Membantu dalam menunjang mutu sekolah sebagai lembaga pendidikan. 

3. Mempermudah dalam penyimpanan data dari manual menjadi online. 
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BAB II 

TEMPAT KERJA PRAKTEK 

2.1 Gambaran Umum Instansi 

2.1.1 Profil Instansi 

1. Nama Sekolah : SMPN 4 DEPOK 

2. Alamat  : Jln .Babarsari catur tunggal depok sleman  

3. Kode pos  : 55281 

4. Telp  : 0274 485542 

5. Akreditasi  : A 

6. Email  : smpn4depok@ymail.com 

 

2.1.2 Visi Sekolah 

"Berkualitas dalam Iptek dan Imtaq" 

2.1.3 Misi Sekolah 

1.  Melaksanakan pembelajaran yang efektif, partisipatif dan mendalam 

2. Mendorong dan memotivasi siswa untuk selalu mengembangkan diri 

sesuai potensi masing-masing 

3. Meningkatkan mutu sumber daya manusia (sdm) warga sekolah 

4. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan warga sekolah 

5. Mengembangkan sikap dan perilaku berbudi pekerti luhur 
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6. Menumbuhkan semangat berdisiplin yang tinggi 

7. Menjaga kualitas kesehatan jasmani maupun rohani warga sekolah 

8. Mengembangkan sikap dan perilaku peduli terhadap sesama maupun 

lingkungan 

2.2 Perpustakaan 

2.2.1 Visi Perpustakaan 

Mampu berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan 

mengembangkan perpustakaan menjadi pusat belajar di sekolah. 

2.2.2 Misi Perpustakaan 

Meningkatkan kualitas layanan yang diberikan terutama dalam memenuhi 

kebutuhan atau saranan belajar guna mencapai tujuan pendidikan sekolah. 

2.2.3 Tujuan Perpustakaan 

Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan meningkatkan minat baca 

melalui perpustakaan yang berfungsi sebagai berikut : 

1. Pusat kegiatan belajar mengajar. 

2. Pusat penelitian sederhana. 

3. Pusat kegiatan membaca guna menambah ilmu pengetahuan dan 

pengembangan bakat. 

4. Rekreasi intelektual civitas akademika di sekolah. 
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2.2.4  Struktur Organisasi 

 

 

Gambar 1.1 Stuktur Organisasi Perpustakaan 

2.2 Ruang Lingkup Kerja Praktek  

Perpustakaan SMP Negeri 4 Depok merupakan bagian dari SMP NEGERI 

4 Depok sebagai tempat untuk belajar dan membaca. Perpustakaan ini awalnya 

mempunyai sistem pengolahan data yang masih manual, dan perlu dilakukan 

pengembangan sisitem yang semula manual menjadi online.  

Dalam kerja praktek ini, penulis bertanggung jawab terhadap perancangan 

sistem infromasi perpustakaan SMP Negeri 4 Depok. Oleh karena itu, ruang 

lingkup perkerjaan yang penulis tngani lebih focus terhadap perancangan sistem 

informasi perpustakaan yang diharapkan dapat membantu pihak sekolah agar 

dapat melakuakan pengolahan data secara online. 
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BAB III 

LAPORAN KEGIATAN 

3.1 Hasil Analisis 

Setelah melakukan pengamatan dan wawancara dengan pihat terkait dengan 

tempat kerja praktek yaitu SMPN 4 Depok, kami mendapatkan informasi tentang 

proses pengolahan data di perpustakaan. Dalam membangun sitem informasi 

perpustakaan di SMPN 4 Depok kami menggunakan metode SDLC (Sytem 

Development life Cycle) , metode SDLC adalah metode yang menggunakan 

pendekatan air terjun (waterfall approach) dimana dalam setiap tahapan sisitem 

akan dikerjakan secara berurut menurun dari mulai tahap perencanaan, analisa, 

desain, implementasi, dan perawatan. Berikut adalah penjelasam untuk setiap 

tahapan :  

1. Planing 

Tahapan yang pertama adalah perencanaan terhadap sisitem yang akan dibuat, 

pada tahap ini dimana dilakukan dengan pengamatan dan wawancara. 

2. Analysis 

Fase analysis adalah fase kedua membuat analisis aliran kerja mananjemen yang 

sedang berjalan. Spesifikasi kebutuhan sistem, yaitu melakukan perincian mengenai 

apa saja yang dibutuhkan dalam mengembangkan sistem aplikasi dan membuat 

perencanaan yang berkaitan dengan proyek sisitem. Pada fase ini analisis dan 

spesifikasi kebuthan dilakukan bersamaan yang bertujuan untuk menganalisis apa 
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saja yang dibutuhkan dalam membangun sebuah sistem. Analisis dilakukan setelah 

melakukan wawancara dengan pihak terkait.  

3. Design 

Tahap yang ketiga adalah membuat desain kerja manajemen dan desain 

pemograman yang diperlukan untuk membangun sistem informasi 

perpustakaan SMPN 4 Depok , fase yang dibutuhkan meliputi perancangan 

Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), basis data, 

dan user interface.  

4. Implementation 

Tahap selanjutnya adalah implementasi yaitu menerapkan rancangan yang 

sudah dibuat dari tahapan sebelumnya , biasanya pada tahapan ini 

programerlah yang melakukanya dan melakukan uji coba. Tahapan yang 

dilakukan pada fase ini adalah : pembuatan data base sesuai dengan rancangan 

yang sudah dibuat, serta menerapkan tampilan sistem informasi perpustakaan 

yang telah dirancang. Setelah dilakukan pembuatan sistem langkah 

selanjutnya melakukan testing atau pengujian terhadap sistem. Testing yang 

dilakukan berupa black box yang berfokus padadomain informasi dari sisitem 

tersebut apakah sudah layak pakai atau masih ada yang perlu untuk diperbaiki. 

5. Perawatan  
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Setelah sistem telah dibuat dan sudah disetujui langkah selanjutnya adalah 

perawatan terhadap sisitem tersebut supaya Sistem Informasi Perpustakaan 

dapat berjalan dengan baik.  

3.1.1 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan tahap awal yang dilakukan ketika akan 

membuat sistem. Analisis kebutuhan dianggap tahapan penting karena pada tahap ini 

akan ditentukan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh sistem. 

Dalam pembuatan Sistem Informasi Perpustakaan di SMP Negeri 4 Depok telah 

diperoleh hasil analisis yang dibutuhkan oleh sistem tersebut, yaitu : 

 

1. Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan Fungsional adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar suatu sistem dapat 

berjalan atau dapat dikatakan kebutuhan tambahan yang memiliki input, proses, dan 

output. Kebutuhan fungsional yang harus ada dalam sistem yang akan dirancang ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Sistem dapat memproses data buku, data anggota dan transaksi peminjamann 

dan pengembalian buku. 

b. Sistem dapat mempermudah anggota dalam pencarian buku. 

c. Sistem dapat mempermudah anggota dalam melihat transaksi yang 

telah dilakukan. 

d. Sistem dapat memberikan laporan data buku, data anggota dan 

transaksi yang dilakukan di perpustakaan SMP Negeri 4 Depok. 

Pengguna yang ada dalam dalam lingkup sistem yaitu 

a. Admin  

1) Mengelola data anggota 
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2) Mengelola data buku 

3) Mengelola transaksi peminjaman dan pengembalian buku 

4) Mengirimkan laporan trasaksi dalam perpustakaan 

5) Mengelola data admin 

6) Mengelola data pengunjung dan mengirimkan laporan kepada kepala 

sekolah 

b. Anggota 

1) Melakukan  pencarian buku dengan katalog 

2) Melihat  riwayat  peminjaman yang pernah dia lakukan di 

perpustakaan SMP Negeri 4 Depok. 

3) Dapat mengubah password yang telah diinputkan oleh pustakawan 

c. Kepala Sekolah 

1) Melihat laporan data dan transaksi yang ada di perpustakaan 

2) Mencetak laporan transaksi di perpustakaan 

3) Mengelola data admin di perpustakaan SMP Negeri 4 depok 

 

2. Kebutuhan Non Fungsional 

a. Operasional 

1) Spesifikasi komputer Minimal pentium II 

2) Komputer harus terpasang web browser 

3) Kebutuhan RAM minimal 256 

4) Jaringan internet 

5) Printer 

b. Kemamanan 
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Keamanan yang ada pada sistem informasi perpustakaan yaitu hak akses 

kepala sekolah, anggota dan admin dilengkapi dengan password 

c. Informasi 

Digunakan untuk memberikan informasi tentang peraturan dan tata 

tertib yang ada  pada perpustakaan SMP Negeri 4 Depok 

d. Kinerja 

Waktu peminjaman buku diperpustakaan SMP Negeri 4 Depok dibatasi 

selama seminggu apabila ada keterlambatan dalam pengembalian buku maka 

akan diberikan denda dengan  nominal Rp.200/hari. 

 

3.1.2 Arsitektur Sistem Informasi Perpustakaan SMP Negeri 4 Depok 

Pengguna dalam sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 4 Depok ada tiga 

yaitu kepala sekolah, anggota dan admin. sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 

4 Depok adalah sistem informasi yang terhubung dengan internet. Pengguna akan 

terhubung dengan internet secara langsung. secara garis besar, sistem terdiri dari user 

interface, proses di dalam sistem, dan nama database di dalam database. User 

interface berhubungan langsung dengan proses dan database yang terdapat di dalam 

sistem. Sedangkan proses yang terdapat dalam sistem terlibat langsung dengan 

database. Arsitektur sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 4 Depok dapat 

dilihat pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Arsitektur Sistem Informasi Perpustakaan SMP Negeri 4 Depok 

3.1.3 Perancangan DFD( Data flow diagram) 

1. Diagram Konteks 

 Data flow diagram  merupakan suatu pemodelan proses atau data 

yang dibuat untuk menggambarkan proses darimana suatu data berasal, 

data akan  menuju ke proses mana, di  tabel mana data disimpan, informasi 

yang dihasilkan  oleh suatu proses dalam sistem dan interaksi data yang 

tersimpan dengan proses dalam sistem (Auliasari, 2012). 

Gambar 3.2 adalah Data flow diagram level 0 atau sering disebut dengan 

diagram konteks dari Sistem Informasi Perpustakaan SMP Negeri 4 

Depok. 
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Gambar 3.2 Diagram konteks sistem informasi Perpustakaan SMP 

Negeri 4 Depok 

2.  Data flow diagram level 1 

Pada DFD level 1 terdapat proses-proses inti dari sistem informasi. 

Berikut ini adalah DFD level 1 dari Sistem Informasi Perpustakaan SMP 

Negeri 4 Depok. Gambar 3.3 merupakan data flow diagram pada sistem 

informasi perpustakaan di SMP Negeri 4 Depok. 



14 
 

 

Gambar 3.3 Data flow diagram level 1 

3.  Data flow diagram level 2 

 Beberapa proses yang ada dalam DFD level 1 dapat dijabarkan 

menjadi DFD level 2. Proses yang dijabarkan yaitu : 

a. DFD level 2 proses pertama 

Gambar 3.4 merupakan DFD level 2 untuk proses login yang 

dilakukan oleh pustakawan, anggota dan kepala sekolah. 
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Gambar 3.4 Data flow diagram level 2 proses login 

b. DFD level 2 proses kedua 

Gambar 3.5 merupakan DFD level 2 proses kedua yaitu proses 

untuk mengelola data anggota yang didalamnya terdapat 3 proses yaitu 

input data anggota, update data anggota dan hapus data anggota. 
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Gambar 3.5 Data flow diagram level 2 mengelola data anggota 

c. DFD level 2 proses ketiga 

Gambar 3.6 merupakan DFD level 2 proses ketiga yaitu proses 

untuk mengelola data buku yang didalamnya terdapat 3 proses yaitu 

input data buku, update data buku dan hapus data buku. 
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Gambar 3.6 Data flow diagram level 2 mengelola data buku 

d. DFD level 2 proses keempat 

Gambar 3.7  merupakan DFD level 2 proses keempat yaitu proses 

peminjaman buku yang didalamnya terdapat 3 proses yaitu cek buku, 

cek anggota dan simpan data peminjaman. 
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Gambar 3.7 Data flow diagram level 2 peminjaman buku 

e. DFD level 2 proses kelima 

Gambar 3.8 merupakan DFD level 2 proses kelima yaitu proses 

pengembalian buku yang didalamnya terdapat 2 proses yaitu cek data 

pinjaman dan simpan data pengembalian. 
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Gambar 3.8 Data flow diagram level 2 pengembalian buku 

f. DFD level 2 proses ketujuh 

Gambar 3.9 merupakan DFD level 2 proses ketujuh adalah proses 

melihat laporan yang dilakukan oleh kepala sekolah yang didalamnya ada 5 

proses yaitu proses melihat laporan buku, melihat laporan anggota, melihat 

laporan transaksi, melihat laporan pengunjung, dan melihat menambah 

admin. 
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Gambar 3.9 Data flow diagram level 2 melihat laporan 

g. DFD level 2 proses kesembilan 

Gambar 3.10 merupakan DFD level 2 proses kesembilan adalah proses 

melihat daftar pinjaman yang dilakukan oleh siswa yang didalamnya ada 1 

proses yaitu proses melihat daftar pinjaman. 

 

 

Gambar 3.10 Data flow diagram level 2 melihat daftar pinjaman 
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h. DFD level 2 proses kesepuluh  

Gambar 3.11 merupakan DFD level 2 proses kesepuluh adalah 

proses menambah admin yang dilakukan oleh kepala sekolah yang 

didalamnya ada 1 proses yaitu proses input admin. 

 

Gambar 3.11 Data flow diagram level 2 menambah admin 

i. DFD level 2 proses kesebelas 

Gambar 3.12 merupakan DFD level 2 proses kesebelas adalah 

proses mengelola berita yang dilakukan oleh admin yang didalamnya 

ada 3 proses yaitu proses input berita, edit berita dan hapus berita. 
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Gambar 3.12 Data flow diagram level 2 mengelola berita 

3.1.4 Perancangan ERD 

Entity Relationship Diagram menggambarkan blueprint  atau garis besar 

aktifitas-aktifitas yang ada Sistem Informasi Perpustakaan SMP Negeri 4 

Depok. Gambar 3.13 adalah ERD Sistem Informasi Perpustakaan SMP Negeri 

4 Depok. 
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Gambar 3.13 Entity relationship diagram sistem informasi 

perpustakaan SMP Negeri 4 Depok 

3.1.5 Relasi Antar Tabel 

Relasi adalah hubungan antara tabel yang mempresentasikan hubungan antar 

objek di dunia nyata. Relasi merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel 

dengan lainnya yang mempresentasikan hubungan antar objek dan berfungsi untuk 
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mengatur mengatur operasi suatu database. Gambar 3.14 adalah relasi antar tabel 

yang ada pada sistem infromasi perpustakaan SMP Negeri 4 Depok. 

 

 

Gambar 3.14 Relasi Antar tabel sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 

4 Depok 

Basis data Sistem Informasi Perpustakaan SMP Negeri 4 Depok terdiri dari 

beberapa tabel sebagai berikut. 

a. Tabel User 

Pada tabel user terdiri dari 6 field dengan id_user sebagai primary key. Tabel user 

digunakan oleh administrator sebagai gerbang atau authentifikasi untuk masuk pada 

modul administrator atau modul kepala sekolah pada Sistem Informasi Perpustakaan 

SMP Negeri 4 Depok. Desain tabel user dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Desain tabel user 

 

b. Tabel Anggota 

Pada tabel anggota terdiri dari 8 field dengan id_anggota sebagai primary key. 

Tabel anggota digunakan oleh anggota sebagai gerbang atau authentifikasi untuk 

masuk pada modul anggota pada Sistem Informasi Perpustakaan SMP Negeri 4 

Depok dan mengelola data anggota. Desain tabel anggota dapat dilihat pada Tabel 

3.2. 

Tabel 3.2 Desain tabel anggota 

Field  Type Null Default Keterangan 

Id_user Int (20) No    primary key 

 Nama varchar(30) No      

Username varchar(30) No   

Alamat varchar(50) No   

tlp text No   

level 
Enum(‘admin’, 

‘ks’) 
No   

password Varchar(20) No   

Field  Type Null Default Keterangan 

Id_anggota Int (25) No    primary key 

 Nama varchar(30) No      

Password varchar(30) No   

Alamat varchar(50) No   
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c. Tabel Buku 

Tabel buku terdiri dari 10 field dengan kode_buku sebagai primary key. Tabel 

buku digunakan untuk mengelola data buku yang ada di SMP Negeri 4 Depok. 

Desain tabel buku dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Desain tabel buku 

Tlp Text No   

Jk 

Enum(‘laki-

laki’, 

‘perempuan’) 

No   

Jabatan 
Enum(‘siswa’, 

‘guru’ ‘staff’) 
No   

Jumlah_pinjam Int(3) No   

Field  Type Null Default Keterangan 

Id_buku Varchar(30) No    primary key 

 Judul varchar(50) No      

Pengarang varchar(30) No   

Penerbit varchar(20) No   

Kota Varchar(20) No   

Tahun Year No   

Jumlah Int(2) No   

Tersedia Int(2) No   

Kode_jenis Varchar(30) No  Foregn_key 
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d. Tabel Transaksi 

Tabel transaksi terdiri dari 7 field dengan no_transaksi sebagai primary key. 

Tabel transaksi digunakan untuk mengelola transaksi peminjaman dan pengembalian 

buku yang dilakukan di Pepustakaan SMP Negeri 4 Depok. Desain tabel transaksi 

dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Desain tabel transaksi 

 

e. Tabel Pengunjung 

Tabel pengunjung terdiri dari 6 field dengan id_pengunjung sebagai primary key. 

Tabel pengunjung digunakan untuk mengelola data pengunjung yang ada di 

perpustakaan SMP Negeri 4 Depok untuk pelaporan kepada kepala sekolah. Desain 

tabel pengunjung dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

Ringkasan Varchar(250) No   

Field  Type Null Default Type 

No_transaksi int(30) No    primary key 

 Kode_buku varchar(30) No     Foregn_key 

Id_anggota int(25) No  Foregn_key 

Tanggal_pinjam Timestamp No   

Tanggal_kembali Timestamp No   

Status_pinjam 

Enum(‘masih 

dipinjam’, 

‘sudah 

kembali’) 

No   

Id_user Int (20) No    Foregn_key 
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Tabel 3.5 Desain tabel pengunjung 

 

f. Tabel Jenis Buku 

Tabel pengunjung terdiri dari 3 field dengan kode_jenis sebagai primary key. Tabel 

jenis buku digunakan untuk mengelola data jenis buku yang akan menentukan 

peletakan buku pada rak yang sesuai dengn jenisnya. Desain tabel jenis buku dapat 

dilihat pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Desain tabel jenis buku 

Field  Type Null Default Keterangan 

Id_pengunjung Int(4) No    primary key 

 Tanggal Date No      

Siswa Int(2) No   

Guru Int(2) No   

Staff Int(2) No   

Jumlah Int(3) No   

Field  Type Null Default Keterangan 

Kode_jenis Varchar(30) No    primary key 

 Jenis_buku Varchar(30) No      

Rak Varchar(30) No   
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g. Tabel Berita 

Tabel berita terdiri dari 5 field dengan id_berita sebagai primary key. Tabel berita 

digunakan untuk mengelola infromasi atau berita yang akan diposting di sistem 

infromasi perpustakaan. Desain tabel berita dapat dilihat pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Desain tabel berita 

 

3.2 Kegiatan Kerja Praktek 

3.2.1 Pembagian Tugas 

Pada kerja praktek perancangan sistem informasi perpustakaan ini 

dikerjakan oleh 3 orang dan dilakukan pembagian tugas. Tabel 3.8 menjelaskan 

tentang pembagian tugas pada kerja praktek di Perpustakaan SMP Negeri 4 

Depok. 

 

 

 

Field  Type Null Default Keterangan 

Id_berita Int(3) No    primary key 

 Judul Varchar(100) No      

Isi_berita Text No   

Id_user Int(20) No   

Tgl_post Timestamp No   
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Tabel 3.8 Pembagian Tugas 

NIM Nama Tugas 

13651047 Ramadhanti Eka 

Wahyudi 

Analisis dan membuat modul kepala 

sekolah 

13651092 Mohamad Fahroni Membuat modul non user dan modul 

anggota 

13651099 Alfi Rohmatin Chasanah Membuat rancangan database dan 

modul admin 
 

3.2.2 Proses Kerja Praktek 

1. Menginstal xampp 

Xampp dibutuhkan dalam pembuatan sistem infromasi berbasis online. 

XAMPP adalah software web server apache yang di dalamnya tertanam 

server MySQL yang didukung dengan bahasa pemrograman PHP untuk 

membuat website yang dinamis. Gambar 3.15 merupakan tampilan xampp 

ketika xampp telah terinstal dan dijalankan. 
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Gambar 3.15 Xampp yang telah terinstal 

 

 

2. Merancang database melalui phpmyadmin 

Proses 2 dalam merancang sistem infroamsi perpustakaan SMP Negeri 4 

Depok yaitu membuat database pada phpMyadmin. Nama database pada 

sistem ini adalah perpus_smp4_depok yang memiliki 7 tabel yaitu user, 

anggota, buku, transaksi, pengunjung, berita dan jenis buku. Gambar 3.16 

merupakan rancangan database yang digunakan pada sistem informasi 

perpustakaan SMP Negeri 4 Depok.  
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Gambar 3.16 Database yang digunakan dalam perancangan sistem informasi 

perpustakaan SMP Negeri 4 Depok 

 

3. Membuat koneksi database 

Proses 3 dalam merancang sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 4 

Depok yaitu membuat source code untuk mengoneksikan database dengan 

sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 4 Depok. Gambar 3.17 

merupakan source code koneksi database. 

 

 

Gambar 3.17 Source Code koneksi database 

 

4. Membuat halaman utama sistem informasi 

Proses 4 dalam merancang sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 4 

Depok yaitu membuat halaman utama sistem informasi. Halaman utama sistem 

digunakan sebagai tampilan awal yang akan dilihat saat pertama kali membuka 
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sistem. Gambar 3.18 merupakan source code untuk membuat halaman utama 

sistem infromasi perpustakaan SMP Negeri 4 Depok. 

 

Gambar 3.18 Source Code halaman utama sistem 

 

5. Membuat halaman login 

Proses 5 dalam merancang sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 4 

Depok yaitu membuat halaman login pengurus. Dalam sistem ini terdapat 3 hak 

akses yaitu anggota, admin dan kepala sekolah. Halaman login pengurus 

digunakan sebagai halaman untuk hak akses sebagai kepala sekolah atau admin. 

Gambar 3.19 merupakan source code untuk membuat halaman login perngurus 

pada sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 4 Depok. 
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Gambar 3.19 Source Code halaman login user 

 

6. Membuat proses login 

Proses 6 dalam merancang sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 4 

Depok yaitu membuat proses login. Proses login yaitu proses yang akan 

menentukan hak askses pengguna sesuai dengan data yang ada pada 

database. Jika data menunjukan admin maka akan menuju modul admin dan 

apabila data menunjukan bahwa pengguna sebagai kepala sekolah maka 

akan menuju modul kepala sekolah. Gambar 3. 20 merupakan source code 

proses login. 
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Gambar 3.20 Source Code proses login 

7. Membuat halaman administrator 

Proses 7 dalam merancang sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 4 Depok 

yaitu membuat halaman halaman admin. Halaman admin adalah halaman yang 

yang digunakan admin dalam pengolahan data yang ada pada sistem diantaranya 

pengelolaan data buku, anggota, pengunjung, berita, dan transaksi yang dilakukan 

di dalam sistem. Gambar 3. 21 merupakan source code untuk membuat halaman 

admin. 
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Gambar 3.21 Source Code halaman admin 

 

8. Membuat proses logout 

Proses 8 dalam merancang sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 4 

Depok yaitu membuat proses logout. Proses logout yaitu proses yang akan 

mengeluarkan pengguna dar sistem yang telah disesuaikan hak aksesnya. Gambar 

3.22 merupakan source code logout. 

 

 

Gambar 3.22 Source Code proses logout 
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9. Membuat Proses login kepala sekolah 

Proses 9 dalam merancang sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 4 

Depok yaitu membuat proses login Proses login yaitu proses yang akan memasukan  

pengguna ke dalam sistem yang telah disesuaikan hak aksesnya. Gambar 3.23 

merupakan source code login 

 

 Gambar 3.23 Source Code proses login kepala sekolah 

10. Membuat halaman data diri 

 Proses 10 dalam merancang sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 

4 Depok yaitu membuat halaman data diri, halaman ini yang berisikan tentang data 

diri kepala sekolah. 
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Gambar 3.24 Source Code proses data diri 

11. Membuat halaman data anggota 

 Proses 11  dalam merancang sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 

4 Depok yaitu membuat halaman laporan anggota dimana dalam laporan anggota 

ini data diambil dari data anggota yang diunputkan oleh admin. Dan kepala sekolah 

hanya dapat melihat dan mencetak dokumen. 
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Gambar 3.25 Source Code proses data anggota 

12. Mencetak  laporan anggota 

 Proses 12 dalam merancang sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 

4 Depok yaitu membuat proses cetak laporan anggota. Dimana dalam laporan 

anggota ini berisikan data anggota perpustakaan baik siswa, guru, dan staff. 
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Gambar 3.26  Source Code proses mencetak laporan anggota 

13. Membuat halaman data buku 

Proses 13 dalam merancang sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 4 

Depok yaitu membuat proses halaman buku , dalam proses ini kepala sekolah dapat 

melihat data buku apa saja yang ada di perpustakaan. 
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Gambar 3.27 Source Code proses data buku 

14. Mencetak laporan buku 

Proses 14 dalam merancang sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 4 

Depok yaitu membuat proses mencetak laporan buku pada proses ini kepala 

sekolah dapat mencetak laporan buku. 

 

 

Gambar 3.28 Source Code proses mencetak laporan buku 

15. Membuat halaman tambah admin 

Proses 15 dalam merancang sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 4 

Depok yaitu membuat proses tambah admin, kepala sekolah dapat menambahkan 

admin. 
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Gambar 3.29 Source Code proses halaman admin 

16. Membuat daftar admin 

Proses 16 dalam merancang sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 4 

Depok yaitu membuat proses melihat daftar admin. Yang sudah ditambahkan oleh 

kepala sekolah. 

 

Gambar 3.30 Source Code proses tampil daftar admin 
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3.2.3 Hasil 

Pada sub bab ini membahas hasil kerja praktek mengenai halaman  

interface Sistem Informasi Perpustakaan SMP Negeri 4 Depok. 

1. Halaman Utama Sistem Informasi Perpustakaan 

Halaman utama sistem merupakan halaman yang muncul ketika pertama 

kali dijalankan sebelum user melakukan proses login. Gambar 3.23 ini 

merupakan tampilan utama Sistem Informasi Perpustakaan SMP Negeri 4 

Depok. 

 

Gambar 3.31 Halaman Utama Sistem Informasi Perpustakaan 
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Pada halaman utama sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 4 Depok 

terdapat beberapa menu diantaranya beranda, profil dan login. 

a. Beranda 

Halaman beranda merupakan halaman utama pada sistem perpustakaan ini. 

Pada beranda terdapat foto sekolah, penjelasan tentang sistem informasi 

perpustakaan SMP Negeri 4 Depok, link yang terkait dengan pembelajaran di 

sekolah, dan juga pengumuman yang dapat diinputkan oleh admin. 

b. Profil 

Pada menu profil akan menuju ke halaman profil sekolah, di dalam profil 

sekolah terdapat visi dan misi sekolah, tata tertib perpustakaan dan juga struktur 

organisasi yang ada di perpustakaan SMP Negeri 4 Depok 

c. Login 

Pada menu login akan menuju ke halaman login pengurus atau login sebagai 

anggota. 

 

2. Halaman Login Pengurus  

Halaman login pengurus merupakan halaman dimana user melakukan 

proses login sebagai kepala sekolah atau admin sistem. Gambar 3.32 ini 

merupakan halaman login pengurus Sistem Informasi Perpustakaan SMP 

Negeri 4 Depok. 

 



45 
 

 

Gambar 3.32 Halaman login pengurus 

 

3. Halaman Utama Administrator Sistem Informasi Perpustakaan 

Halaman utama administrator merupakan halaman awal yang akan 

dilihat admin setelah melakukan login. Gambar 3.33 merupakan halaman 

utama administrator Sistem Informasi Perpustakaan SMP Negeri 4 Depok. 
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Gambar 3.33 Halaman utama administrator sistem informasi 

perpustakaan 

Pada modul admin terdapat beberapa menu yang digunakan untuk 

pengolahan data administrator di sistem perpustakaan SMP Negeri 4 Depok.  

Menu-menu tersebut yaitu katalog, anggota, buku, peminjaman, 

pengembalian, pengunjung, berita, admin. 

 

4. Halaman Administrator Katalog Buku 

Katalog buku merupakan data buku yang ada diperpustakaan. Pada 

katalog buku ini admin dapat melakukan pencarian buku yang akan 

dipinjam oleh anggota perpustakaan. Gambar 3.34 merupakan halaman 

administrstor katalog buku. 
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Gambar 3.34 Halaman administrator katalog buku 

 

5. Halaman Administrator Data Anggota 

Pada halaman administrator data anggota terdapat data anggota yang 

telah terdaftar dalam sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 4 Depok. 

Di halaman ini admin dapat melakukan pengolahan data anggota yaitu 

menambah, mengupdate dan menghapus anggota. Gambar 3.35 merupakan 

halaman administrstor data anggota . 
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Gambar 3.35 Halaman administrator data anggota 

perpustakaan 

 

6. Halaman Administrator Tambah Anggota 

Pada halaman tambah anggota, admin dapat menambahkan anggota yang akan 

menjadi anggota perpustakaan. Gambar 3.36 merupakan halaman administrator 

tambah anggota. 
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Gambar 3.36 Halaman administrator tambah anggota 

 

7. Halaman Administrator Update Anggota 

Pada halaman administrator update anggota, admin dapat mengubah data 

anggota yang telah terdaftar dalam perpustakaan. Gambar 3.37 merupakan halaman 

administrator update anggota. 
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Gambar 3.37 Halaman administrator update anggota 

 

8. Halaman Administrator Data Buku 

Pada halaman administrator data buku buku terdapat data buku yang  ada di 

perpustakaan SMP Negeri 4 Depok. Di halaman ini admin dapat melakukan 

pengolahan data buku yaitu menambah, mengupdate dan menghapus buku. Gambar 

3.38 merupakan halaman administrstor data buku. 
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Gambar 3.38 Halaman administrator Data buku 

 

9. Halaman Administrator Tambah Buku 

Pada halaman administrator tambah buku, admin dapat menambahkan bukudi 

perpustakaan. Gambar 3.39 merupakan halaman administrator tambah buku. 

 

Gambar 3.39 Halaman administrator tambah buku 
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10. Halaman Administrator Update Buku 

Pada halaman administrator update buku, admin dapat mengubah data buku yang 

ada dalam perpustakaan. Gambar 3.40 merupakan halaman administrator update 

buku. 

 

 

Gambar 3.40 Halaman administrator update buku 

 

11. Halaman Administrator Data Peminjaman Buku 

Pada halaman administrator data peminjaman buku terdapat data transaksi 

peminjaman yang dilakukan di perpustakaan SMP Negeri 4 Depok. Gambar 3.41 

merupakan halaman administrator data buku. 



53 
 

 

Gambar 3.41 Halaman administrator data peminjaman 

 

12. Halaman Administrator Peminjaman Buku 

`Halaman administrator peminjaman buku  merupakan halaman untuk 

melakukan transaksi peminjaman buku. Pada halaman ini data buku yang akan 

dipinjam sudah terisi. Admin tinggal memasukan id_anggota maka peminjaman 

akan masuk ke data peminjaman buku.  Gambar 3.42 merupakan halaman 

peminjaman buku. 
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Gambar 3.42 Halaman administrator peminjaman buku 

 

13. Halaman Administrator Data Pengembalian Buku 

Pada halaman administrator data pengembalian buku terdapat data transaksi 

pengembalian buku yang telah dilakukan di perpustakaan SMP Negeri 4 Depok. 

Gambar 3.43 merupakan halaman administrator data buku. 
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Gambar 3.43 Halaman administrator data pengembalian 

 

14. Halaman Administrator Pengembalian Buku 

Halaman administrator pengembalian buku  merupakan halaman untuk 

melakukan transaksi pengembalian buku. Gambar 3.44 merupakan halaman 

peminjaman buku. 

 

Gambar 3.44 Halaman administrator pengembalian buku 
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15. Halaman Administrator Data Pengunjung 

Pada halaman administrator data pengunjung terdapat data pengujung yang 

datang ke perpustakaan setiap harinya. Data ini akan digunakan sebagai laporan 

untuk kepala sekolah. Gambar 3.45 merupakan halaman administrator data 

pengunjung.  

 

Gambar 3.45 Halaman administrator data pengunjung perpustakaan 

 

16. Halaman Administrator Tambah Pengunjung 

Halaman administrator tambah pengunjung merupakan halaman untuk 

menambah pengunjung yang akan dijadikan laporan untuk kepala sekolah. Gambar 

3.46 adalah halaman administrator tambah pengunjung. 
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Gambar 3.46 Halaman administrator tambah pengunjung 

perpustakaan 

 

17. Halaman Administrator Data Berita 

Pada halaman administrator data berita terdapat cata berita yang di posting oleh 

admin yang akan muncul pada halaman utama sistem informasi. Gambar 3.46 

merupakan halaman administrator data berita. 

 

Gambar 3.46  Halaman administrator data berita 
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18. Halaman Administrator Tambah Berita 

Halaman administrator tambah berita merupakan halaman untuk memposting 

berita yang akan muncul pada halaman utama sistem informasi perpustakaan SMP 

Negeri 4 Depok. Gambar 3.47 adalah halaman administrator tambah berita. 

 

 

Gambar 3.47  Halaman administrator tambah berita 

 

19. Halaman Administrator Data Admin 

Pada halaman administrator data admin terdapat data admin yang dapat 

mengelola sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 4 Depok. Gambar 3.48 

merupakan halaman administrator data admin. 
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Gambar 3.48 Halaman administrator data admin 

 

20. Halaman Administrator Tambah Admin 

Halaman administrator tambah admin merupakan halaman untuk menambah 

data admin yang dapat mengelola sistem. Gambar 3.49 adalah halaman 

administrator tambah admin. 
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Gambar 3.49 Halaman administrator tambah admin 

 

21. Halaman data diri kepala sekolah 

Pada halaman ini kepala sekolah dapat melihat data diri kepala sekolah. 

Kepala sekolah hanya bisa melihat saja tidak dapat mengedit. 
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Gambar 3.50 Halaman kepala sekolah data diri 

22. Halaman tabel anggota 

Halaman kepala sekolah berikutnya adalah data anggota, pada halaman ini 

kepala sekolah dapat melihat daftra anggota perpustakaan dan dapat mencetak 

laporan. 

 

Gambar 3.51  Halaman kepala sekolah data diri 

23. Halaman cetak laporan anggota 

Pada bagian ini kepala sekolah  dapat mencetak laporan. 
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Gambar 3.52  Halaman kepala sekolah cetak laporan 

 

24. Halaman tabel buku 

Pada bagian ini kepala sekolah dapat melihat data buku apa saja yang ada 

diperpustakaan. Dan pada halaman ini kepala sekolah dapat mencetak daftar buku. 

 

 

Gambar 3.53 Halaman kepala sekolah daftar buku 
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25. Halaman laporan buku 

Pada bagian ini kepala sekolah dapat melihat laporan buku yang ada 

diperpustakaan dan dapat mencetak laporan. 

 

Gambar 3.54  Halaman kepala sekolah cetak buku 

26. Tambah admin 

Pada bagian ini kepala sekolah dapat menambah kan admin. Kepala 

sekolah hanya dapat menambahkan dan mengedit. Setelah ditambahkan data admin 

akan masuk di tabel admin. 

 

Gambar 3.55 Halaman kepala sekolah tambah admin 
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27. Halaman tabel admin 

Pada halaman ini berisikan tabel admin yang sudah disisikan pada proses 

tambah admin. 

 

Gambar 3.56 Halaman kepala sekolah tabel admin 
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BAB 1V 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

  Melalui pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa sistem informasi perpustakaan ini di rancang dengan menggunakan 

DFD(Data Flow Diagram) dan ERD (Entitas Relations Diagram). Sistem yang tadinya 

manual dibuat menjadi online dengan PHP dan data Base disimpan dalam my SQL. 

4.2 Rekomendasi 

 Rekomendasi  atau saran yang dapat penulis sampaikan untuk pengembangan  

sistem ini yang sudah jadi selanjutnya adalah  : 

1. sistem ini tetap digunakan  dengan dilakukan sosialisai di instansi  

2. Cara manual dihentikan. Supaya mempermudah dalam penyimpanan data.  Data 

base  disimpan dalam MySQL dan mempermudah dalam mencetak laporan anggota, 

laporan buku, laporan pengunjung.  

 

 

 

 

 


