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Seiring perkembangan jumlah siswa Mts Guppi Natar, maka meningkat pula jumlah data yang 

diolah untuk menghasilkan suatu informasi. Begitu juga dengan data keuangan khususnya data 

transaksi pembayaran siswa pada saat sekarang. 

Penerapan komputer di sekolah dilihat dari sisi optimalisasi dapat dikatakan sangat kurang, hal 

ini berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara pada bagian TU MTS Guppi Natar. Bila 

terjadi transaksi pembayaran, bendahara harus menuliskan data siswa yang membayar kedalam 

sebuah buku, serta bukti pembayaran berupa kartu  Komite ditulis secara manual yang 

menyebabkan kurang cepatnya pelayanan terhadap siswa. Selain itu,  jika siswa kehilangan kartu 

Komite petugas akan mengalami kesulitan mengetahui data pembayaran yang sudah dilakukan 

sebelumnya,  karena petugas harus memeriksa lagi buku catatan dan buku besar yang tentunya 

memakan waktu. Adapun peran orang tua tidak dapat mengetahui apakah siswa benar-benar 

membayar uang sekolah tersebut, sehingga peran orang tua disini agar dapat memantau 

pembayaran uang sekolah sudah dilunasi atau belum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode extream programming untuk merancang bangun sistem pembayaran uang sekolah 

berbasis web. Hasil penelitian ini nantinya mampu mempermudah dalam mengintegerasi 

pembayaran uang sekolah. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian dan membuatkan sebuah 

sistem baru yang dapat dimanfaatkan untuk pembayaran uang sekolah yang bertujuan untuk 

meningkatkan keakuratan, kecepatan, serta ketetapan dalam pembuatan laporan sehingga 

mengurangi kesalahan dalam laporan pembayaran. metode pengumpulan data menggunakan 

metode wawancara, observasi dan studi pustaka, sedangkan dalam rancang bangun sistem 

pembayaran uang sekolah mengunakan metode extreme programming. Sistem yang baru dapat 

memaksimalkan pekerjaan bendahara dalam penyampaian informasi pembayaran, ketelitian 

maupun pelayanan administrasi pembayaran uang skolah dapat dilakukan secara efektif dan 

efisien. Dari hasil pengujian blacbox mendapatkan nilai aktual 100%. Dengan ini rancang 

bangun sistem pembayaran uang sekolah  berbasis web dinyatakan layak.  
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