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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Perpustakaan merupakan suatu satuan kerja organisasi, badan atau 

lembaga. Satuan unit kerja tersebut dapat berdiri sendiri, tetapi dapat juga 

merupakan bagian dari organisasi diatasnya yang lebih besar. Fungsi 

Perpustakaan sekolah sebagai tempat baca yang sekarang semakin kurang 

diminati oleh siswa untuk membaca buku dan mencari literatur ilmu pengetahuan, 

hal ini desebabkan karena terkalahkan oleh media informasi seperti internet yang 

lebih mudah digunakan dalam pencarian berbagai macam ilmu dan sumber 

bacaan. Dampak media informasi tersebut juga dialami oleh Perpustakaan SMP 

Negeri 1 Donorojo yang banyak memiliki koleksi buku yang seharusya bisa 

digunakan oleh para siswa untuk menunjang kegiatan belajar namun siswa kurang 

tertarik untuk membaca dan meminjam buku dari perpustakaan tersebut selain ada 

tugas tertentu dari guru yang mengharuskan siswa meminjam buku dari 

perpustakaan. (Wawancara Petugas Perpustakaan SMP Negeri 1 Donorojo, Sri 

Utami Tanggal 4 Desember 2012) 

 Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan untuk mengikuti 

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju sangat pesat, 

maka Perpustakaan Sekolah mempunyai peranan yang sangat penting. Demikian 

pula dengan pelayanan perpustakaan di SMP Negeri 3 Tulakan. Seharusnya 

kebutuhan buku-buku dan informasi penting sangat diperlukan sebagai pendukung 

dalam kegiatan pembelajaran. Akan tetapi apakah system pelayanan perpustakaan 

pada SMP Negeri 3 Tulakan sudah efektif dan efisien?. Pada kenyataannya saat 

siswa ingin meminjam buku untuk keperluan pembelajaran, petugas perpustakaan 

harus melakukannya secara manual dengan cara penulisan di buku peminjaman. 

Agar pelayanan lebih efektif dan efisien, perlu adanya pembenahan sistem 

pelayanan, yang berawal dari manual berkembang menjadi sistem pelayanan 

dengan menggunakan program khusus, sehingga membutuhkan sistem informasi 

perpustakaan yang berbasis IT. Agar sebuah perancangan menyediakan informasi 
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tidak menyimpang dari tujuan sebenarnya, maka penulis membatasi masalah 

hanya pada kegiatan pelayanan peminjaman dan pengembalian buku. 

 

2.2 Landasan Teori 

a. Pengertian Perancangan  

Perancangan adalah suatu proses pemilihan dan pemikiran yang 

menghubungkan fakta-fakta berdasarkan asumsi-asumsi yang 

berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan 

kegiatankegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu dan menguraikan bagaimana pencapaiannya. Abdulrachman (1973), 

menyampaikan bahwa Perancangan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-

fakta dan atau perkiraan yang mendekat (estimate) sebagai persiapan untuk 

melaksanakan tindakan-tindakan kemudian. 

b. Sistem 

Sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau 

procedureprosedure/bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian 

atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu 

rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energi 

dan/atau barang. (Menurut Murdick, R.G,1991 : 27). 

c. Pengertian Informasi 

Informasi dapat diartikan sebagai data yang telah di olah dan berguna bagi 

penggunanya. Menurut Jogiyanto (2009 : 8) dalam bukunya yang berjudul 

“Analisis dan Desain” mengemukakan definisi informasi adalah data yang diolah 

menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. 

Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan 

dengan biaya untuk mendapatkannya. 

  

2.3 Perpustakaan Sekolah Dasar 

Perpustakaan Sekolah Dasar adalah suatu unit kerja yang berada pada 

Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, yang merupakan bagian integral dari 

sekolah, dan merupakan sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan 

pendidikan sekolah (wajib belajar 9 tahun). Perpustakaan Sekolah merupakan 
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tempat mengumpulkan bahan perpustakaan, baik tercetak maupun terekam yang 

dikelola secara teratur dan sistematis untuk didayagunakan dalam menunjang 

optimalisasi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Melalui Perpustakaan 

Sekolah khususnya Sekolah Dasar sebagai sarana sumber belajar yang berisi 

aneka ragam bahan perpustakaan, dapat membina minat baca warga sekolah 

terutama guru dan siswa, dan memungkinkan mereka secara berkesinambungan 

memperoleh kesempatan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan 

dengan membaca bahan perpustakaan yang telah diseleksi dan diorganisir secara 

sistematis dan teratur, sehingga memudahkan mereka dalam mendayagunakan. 

(Dra. Yuliati, 2009 : 22) 

 

2.4 Pengertian Data 

Kata “Data” berasal dari bahasa Yunani “datum” yang berarti fakta, dan di 

dalam kamus bahasa Inggris ditulis dengan “data”. “Data” yang digunakan dalam 

bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris tersebut, tetapi harus diingat, “data” 

dalam bahasa Inggris sudah bersifat majemuk, karena tidak ada kata “datas” 

dalam bahasa Inggris. Sehingga tidaklah tepat bila kita menuliskan kata data yang 

dimajemukkan, seperti data-data, kumpulan data, dan sejenisnya. Bila kita akan 

mengungkapkan sekumpulan data, tentulah harus dipilah-pilah tipe-tipe atau 

jenis-jenis datanya terlebih dulu. Misalkan kumpulan data mahasiswa dan data 

dosen, kumpulan data karyawan dan data konsumen, dan sebagainya. 

 

Data tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 

a. Definisi Data Primer : 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber 

asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek 

(orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda 

(fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk 

mendapatkan data primer yaitu metode survei dan metode observasi. 

b. Definisi Data Sekunder : 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 
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lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. 

 

2.5 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas 

orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan 

manajemen. istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan 

organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara di 

mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses 

bisnis.Sistem Informasi didefinisikan oleh Robert A. Laitch dan K. Roscoe Bavis 

sebagai berikut : ”Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi 

yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 

operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan 

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan”. 

Definisi umum sistem informasi adalah : ”Sebuah sistem yang terdiri atas 

rangkaian subsistem informasi terhadap pengolahan data untuk menghasilkan 

informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan”. (Kusrini, S.Kom & Andri 

Koniyo, 2009 : 67). 

 

2.6 Pengertian HTML 

HTML (Hypertext Markup Language) adalah sebuah bahasa pemrograman 

yang berbentuk skrip-skrip yang berguna untuk membuat sebuah halaman web. 

HTML dapat dibaca oleh berbagai platform seperti : Windows, Linux, Macintosh. 

Kata ”Markup Language” pada HTML menunjukkan fasilitas yang berupa tanda 

tertentu dalam skrip HTML dimana kita bisa mengatur judul, garis, tabel, gambar, 

dan lain-lain dengan perintah yang telah ditentukan pada elemen HTML. 

Sekarang ini HTML merupakan standar Internet yang dikendalikan dan 

didefinisikan pemakaiannya oleh World Wide Web Consortium (W3C).  Pada 

tahun 1989, HTML sendiri dikeluarkan oleh W3C (Word Wide Web Consortin), 

setiap terjadi perkembangan level HTML harus dievakuasi ketat dan disetujui oleh 

W3C. (Abdul Kadir, 2002 : 89). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi_dan_komunikasi
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2.7 Pengertian PHP  

PHP (Personal Home Page) adalah bahasa pemrograman web atau 

scripting language yang dijalankan diserver. PHP dibuat pertama kali oleh 

Rasmus Lerdorf, yang pada awalnya dibuat untuk menghitung jumlah pengunjung 

pada homepagenya. Pada waktu itu PHP bernama FI (Form Interpreter). Pada 

saat tersebut PHP adalah sekumpulan script yang digunakan untuk mengolah data 

form dari web. Perkembangan selanjutnya adalah Rasmus melepaskan kode 

sumber tersebut dan menamakannya PHP/FI, pada saat tersebut kepanjangan dari 

PHP/FI adalah Personal Home Page/Form Interpreter. Pelepasan kode sumber ini 

menjadi open source, maka banyak programmer yang tertarik untuk ikut 

mengembangkan PHP. 

Pada tahun 1997 sebuah perusahaan bernama Zend, menulis ulang 

interpreter PHP mejadi lebih bersih, lebih baik dan lebih cepat. Kemudian pada 

Juni 1998 perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk PHP dan meresmikan 

nama rilis tersebut menjadi PHP 3.0. Pada pertengahan tahun1999, Zend merilis 

interpreter PHP baru dan rilis tersebut dikenal dengan PHP 4.0. PHP 4.0 adalah 

versi PHP yang paling banyak dipakai. Versi ini banyak dipakai sebab versi ini 

mampu dipakai untuk membangun aplikasi web kompleks tetapi tetap memiliki 

kecepatan proses dan stabilitas yang tinggi. pada Juni 2004 Zend merilis PHP 5.0. 

Versi ini adalah versi mutakhir dari PHP. Dalam versi ini, inti dari interpreter 

PHP mengalami perubahan besar. Dalam versi ini juga dikenalkan model 

pemrograman berorientasi objek baru untuk menjawab perkembangan bahasa 

pemrograman kearah pemrograman berorientasi objek. Hal yang menarik yang 

didukung oleh PHP adalah kenyataan bahwa PHP bisa digunakan untuk 

mengakses berbagai macam database seperti Access, Oracle, MySQL, dan lain-

lain. (Abdul Kadir, 2002 : 98). 

 

2.8 Pengertian CSS 

CSS adalah kependekan dari Cascading Style Sheet. yaitu sebuah 

pengembangan atas kode HTML yang sudah ada sebelumnya. Dengan CSS, bisa 

menentukan sebuah struktur dasar halaman web secara lebih mudah dan cepat, 

serta irit size. CSS merupakan salah satu kode pemrograman yang bertujuan untuk 
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menghias dan mengatur gaya tampilan/layout halaman web supaya lebih elegan 

dan menarik.CSS adalah sebuah teknologi internet yang direkomendasikan oleh 

World Wide Web Consortium atau W3C pada tahun 1996. Awalnya, CSS 

dikembangkan di SGML pada tahun 1970, dan terus dikembangkan hingga saat 

ini. CSS telah mendukung banyak bahasa markup seperti HTML, XHTML, XML, 

SVG (Scalable Vector Graphics) dan Mozilla XUL (XML User Interface 

Language). Pada desember 1996, W3C memperkenalkan Level 1 spesifikasi CSS 

atau juga dikenal CSS1 yang mendukung format, warna font teks, dan lain-lain. 

Kemudian, Mei 1998, W3C menerbitkan CSS2 yang di dalamnya diatur fungsi 

peletakan elemen. Dan sekarang, W3C telah memperbaiki dan meningkatkan 

Kemampuan CSS2 ke  CSS3. CSS digunakan oleh web programmer dan juga 

blogger untuk menentukan warna, tata letak font, dan semua aspek lain dari 

presentasi dokumen di situs mereka. Saat ini, hampir tidak ada situs web yang 

dibangun tanpa kode css. (Abdul Kadir, 2002 : 53). 

 

2.9 Pengertian JavaScript 

JavaScript adalah sekumpulan perintah khusus yang digunakan untuk 

membuat sebuah halaman web yang lebih responsif dan interaktif. JavaScript 

merupakan bahasa script yang dicantumkan pada sebuah halaman web dan 

dijalankan pada web browser. JavaScript terutama terkenal karena penggunaannya 

di halaman web yang memberikan kemampuan tambahan pada HTML dengan 

mengizinkan pengeksekusian perintah di sisi user (penjelajah web), bukan di sisi 

server web. JavaScript bergantung kepada penjelajah web yang memanggil 

halaman web yang berisi script-script dari JavaScript yang terselip di dalam 

dokumen HTML. Script JavaScript yang dimasukkan di dalam file HTML harus 

dimasukkan di antara tag <script> dan </script>. JavaScript tidak memerlukan 

kompilator atau program khusus untuk menjalankannya karena JavaScript sendiri 

sudah termasuk di dalam penjelajah web tersebut. Secara fungsional, JavaScript 

digunakan untuk menyediakan akses script pada objek yang dibenamkan 

(embedded). Script ini dapat membuka halaman pop up, melakukan validasi pada 

form sebelum data dikirimkan ke server, mengubah kursor ketika melewati objek 

tertentu, berkomunikasi dengan server, dan banyak yang lainnya. Ada beberapa 

http://destwentyo.blogspot.com/2013/02/pengertian-javascript.html
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hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan JavaScript, diantaranya JavaScript 

bersifat "case sensitive", yang artinya JavaScript membedakan huruf besar dan 

huruf kecil. Hal ini sama dengan bahasa pemrograman C++ dimana huruf "A" 

tidak sama dengan huruf "a". Sebagai contoh fungsi perintah var tidak boleh 

ditulis Var dan juga tidak boleh ditulis VAR (huruf besar semua), yang benar 

adalah var (huruf kecil semua). Perintah lain adalah new Date tidak boleh ditulis 

new date (huruf kecil semua). Walaupun memiliki nama serupa, JavaScript hanya 

sedikit berhubungan dengan bahasa pemrograman Java, dengan kesamaan 

utamanya adalah penggunaan sintaks C. Perbedaan mendasar antara keduanya 

adalah bahwa pemrograman Java dapat berjalan pada mesin virtual seperti video 

game, tablet dan sebagainya serta dapat berjalan pada mesin penjelajah web 

seperti Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Internet Explorer, 

sedangkan JavaScript hanya dapat berjalan pada penjelajah web saja. Java 

merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek murni sedangkan JavaScript 

digunakan secara prosedural. Java dikembangkan oleh Sun Microsystem 

sedangkan JavaScript dikembangkan oleh Netscape Inc. penulisan variabel di 

JavaScript standar tidak mempunyai data type. Semua value dapat disimpan di 

semua variabel. 

 

2.10 Pengertian MySQL 

MySQL (My Structured Query Language) adalah sebuah program 

pembuat dan pengelola database atau yang sering disebut dengan DBMS 

(DataBase Management System), sifat dari DBMS ini adalah Open Source. 

MySQL sebenarnya produk yang berjalan pada platform Linux, dengan adanya 

perkembangan dan banyaknya pengguna, serta lisensi dari database ini adalah 

Open Source, maka para pengembang kemudian merilis versi Windows.  

Selain itu MySQL juga merupakan program pengakses database yang 

bersifat jaringan, sehingga dapat digunakan untuk aplikasi Multi User (Banyak 

Pengguna). Kelebihan lain dari MySQL adalah menggunakan bahasa query 

(permintaan) standard SQL (Structured Query Language). Sebagai sebuah 

program penghasil database, MySQL tidak mungkin berjalan sendiri tanpa adanya 

sebuah aplikasi pengguna (interface) yang berguna sebagai program aplikasi 
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pengakses database yang dihasilkan. MySQL dapat didukung oleh hampir semua 

program aplikasi baik yang Open Source seperti PHP maupun yang tidak Open 

Source yang ada pada platform windows seperti Visual Basic, Delphi dan lainnya. 

(Bunafit Nugroho, 2008 : 88). 

 

2.11 Pengertian Dreamweaver 8 

Dreamweaver 8 adalah suatu bentuk program editor web yang dibuat oleh 

Macromedia. Dengan menggunakan program ini, seorang programmer web dapat 

dengan mudah membuat dan mendesain webnya, karena bersifat WYSIWYG 

(What You See Is What You Get). Dreamweaver 8 selain sebagai editor yang 

lengkap juga dapat digunakan untuk membuat animasi sederhana yang berbentuk 

layer dengan bantuan JavaScript yang didukungnya. Dengan adanya program ini 

kita tidak akan susah-susah untuk mengetik skrip-skrip format HTML, PHP, JSP, 

ASP, JavaScript, CSS maupun bentuk program yang lainnya. Sebagai editor, 

Dreamweaver mempunyai sifat yang WYSIWYG dibaca (wai-si-wig) yang 

artinya apa yang dilihat pada halaman desain, maka semuanya itu akan diperoleh 

pada browser. Dengan kelebihan ini sehingga programmer (pembuat program) 

atau desainer (pembuat desain web) dapat langsung melihat hasil buatannya tanpa 

harus membukanya pada browser. Selain itu Dreamweaver juga dilengkapi 

kemampuan manajemen situs, yang memudahkan kita mengelola keseluruhan 

elemen yang ada dalam situs. Kita juga dapat melakukan evaluasi situs dengan 

melakukan pengecekan broken link, kompatibilitas browser, maupun perkiraan 

waktu download halaman web. (Bunafit Nugroho, 2008 ; 90) 

 

2.12 Pengertian XAMPP 

XAMPP adalah program aplikasi pengembang yang berguna untuk 

pengembangan website berbasis PHP dan MySQL. Versi terbaru program ini 

adalah XAMPP 1.7.7, yang dirilis pada tanggal 20 September 2011. Software 

XAMPP dibuat dan dikembangkan oleh Apache Friends. Perangkat lunak 

komputer ini memiliki kelebihan untuk bisa berperan sebagai server web Apache 

untuk simulasi pengembangan website. Tool pengembangan web ini mendukung 

teknologi web populer seperti PHP, MySQL, dan Perl. Melalui program ini, 
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programmer web dapat menguji aplikasi web yang dikembangkan dan 

mempresentasikannya ke pihak lain secara langsung dari komputer, tanpa perlu 

terkoneksi ke internet. XAMPP juga dilengkapi fitur manajemen database 

PHPMyAdmin seperti pada server hosting sungguhan, sehingga pengembang web 

dapat mengembangkan aplikasi web berbasis database secara mudah. Program 

XAMPP banyak diaplikasikan dan digunakan oleh kalangan pengguna komputer 

di bidang pemrograman web. XAMPP merupakan software gratis. XAMPP dapat 

dijalankan di sistem operasi Windows 2000/XP/Vista/7 dan sistem operasi lain. 

Untuk menginstall versi terbaru program ini, Anda cukup menginstal file installer 

XAMPP. 

 

2.13 Profil MI Nurul Huda Randugenengan 

 Berikut adalah profil dari MI Nurul Huda Randugenengan yang meliputi 

info, fasilitas, foto, lokasi, data jumlah siswa, visi dan misi, serta struktur 

organisasi. 

a. Profil Madrasah  

- Nama Sekolah  : MI Nurul Huda Randugenengan 

- Nomor Induk Sekolah : 111235160089 

- Provinsi   : Jawa Timur 

- Desa / Kelurahan  : Randugenengan 

- Kecamatan  : Dlanggu 

- Jalan Dan Nomor  : RT.01 RW.05 

- Kode Pos   : 61371 

- Daerah    : Pedesaan  

- Status Sekolah  : Swasta 

- Kelompok Sekolah : Diakui 

- Akreditasi    : B 

b. Fasilitas Sekolah 

- Lab. Multimedia  

- Musholah 

- Perpustakaan 
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c.  Foto dan Lokasi MI Nurul Huda Randugenengan 

 

Gambar 2.1 Foto Mi Nurul Huda Randugenegan 

 

 

Gambar 2.2 Lokasi Mi Nurul Huda Randugenengan 

d.  Data dan Jumlah Siswa 

 

Kelas I II III IV V VI 

Jumlah 29 31 29 39 32 29 

Total 183 
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e. Visi dan Misi 

Visi : 

Mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, mandiri, demokratis 

dan berprestasi yang dilandasi iman dan taqwa 

Misi : 

- Peningkatan pelaksanaan proses belajar mengajar  

- Peningkatan pembinaan kesiswaan  

- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 

- Peningkatan mutu dengan berlandaskan iman dan taqwa kepada allah.. 

f. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.3 Struktur Organisasi 


