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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Alur Penelitian 

Untuk perancangan dan pembuatan sistem, peneliti menggunakan model 

SDLC (Software Development Life Cycle). Model ini dipilih untuk melakukan 

proses produksi sistem dan juga proses maintenance software. 

Model SDLC yang peneliti pakai adalah model Waterfall  atau Classic Life 

Cycle.  Disebut  waterfall  karena  tahap  demi  tahap  yang  dilalui  harus  menuggu 

selesainya  tahap  sebelumnya  secara  urut.  Model  ini  adalah  model  yang  sering 

digunakan  dalam  hal  Software  Engineering  (SE).  Gambar 3.1 adalah  tahapan 

pembuatan aplikasi sesuai dengan model SDLC Waterfall . 

 

Gambar 3. 1  Metode Waterfall 

a. System  Information Engineering and Modeling. 

Merupakan tahap awal dalam model waterfall. Permodelan ini  

diawali dengan mencari kebutuhan dari keseluruhan sistem yang akan  

diaplikasikan  ke dalam bentuk software. Dalam tahap  ini  lebih  ditonjolkan  

bagaimana  software harus  dapat  berinteraksi dengan elemen-elemen  yang  

lain  seperti  hardware, database, dan sebagainya. 

b. Software Requirements Analysis 
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Proses ini lebih difokuskan pada pencarian kebutuhan software.  

Software Engineer harus mengerti tentang domain informasi dari software 

agar mengetahui sifat  dari  program  yang  akan  dibuat,  seperti  bagaimana  

user  interface yang dibutuhkan, dan kebutuhan fungsi-fungsi lainnya pada 

aplikasi. 

c. Design 

Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-kebutuhan diatas 

menjadi representasi ke dalam bentuk “blueprint” software sebelum coding 

dimulai. Desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah  

disebutkan pada tahap sebelumnya. Proses ini harus didokumentasikan 

sebagai konfigurasi dari software. 

d. Coding 

Merupakan proses penting, yaitu mengubah bentuk desain menjadi 

bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu kedalam bahasa  

pemrograman  melalui proses coding. Tahap ini merupakan implementasi 

dari tahap design yang secara teknis nantinya dikerjakan menggunakan 

bahasa ASP.NET sebagai controller dan Html sebagai View. 

e. Testing  

Pada proses ini software hasil produksi harus diuji cobakan, 

termasuk semua fungsi-fungsinya. Proses ini bertujuan agar software bebas 

dari error, dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang 

sudah didefinisikan sebelumnya. 

f. Maintenance 

Proses ini merupakan tahap pemeliharaan  software.  Software  yang 

dibuat harus  memiliki  tahap  pemeliharaan  atau  pembaharuan,  karena  

proses  ini memungkinkan  untuk  penambahan  fitur-fitur  baru,  dan  juga  

perbaikan  apabila terdapat error pada sistem yang dikembangkan. 
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3.2 Teknik Pengumpulan data  

3.2.1 Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan yang bertujuan untuk mendaptakan 

data. Percakapan dilakukan oleh peneliti yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Proses wawancara ini dilakukan secara langsung kepada pendiri dan 

pengelola Sanggar Anak Alam Yogyakarta Hal-hal yang dibahas adalah mengenai 

persyaratan-persyaratan, arsitektur, teknologi yang digunakan serta proses transaksi 

pada Sekolah Sanggar Anak Alam Yogyakarta. 

Hasil dari wawancara ini berguna untuk mendukung bahasan penelitian ini 

dalam hal melakukan perancangan dan membangun sistem yang dapat 

menghasilkan rancangan sistem. 

3.2.2 Observasi 

Tujuan dari observasi adalah dengan mendeskripsikan setting yang diamati, 

tempat kegiatan orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan 

makna apa yang diamati menurut perspektif pengamat (Patton,1990 : 202). Proses 

observasi didasarkan pada pengamatan langsung dan mencatat perilaku atau 

kejadian seperti keadaan yang sebenarnya. 

Metode observasi ini dilakukan untuk mengamati secara langsung objek 

penelitian agar peneliti dapat menggumpulkan data dan menyimpulkan data secara 

langsung. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap berkas 

berkas yang ada di sekolah sanggar anak alam yogyakarta dan prosedur yang 

berjalan di dalamnya seperti laporan-laporan terkait pembayaran. 
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3.3 Analisis Penelitian 

3.3.1 Arsitekture 

 

Gambar 3. 2 Arsitekture Rill 

Database  server  yang  digunakan  pada  aplikasi  adalah  SQL  Server  

2014 Management Studio yang kemudian akan diolah melewati IIS  server local. 

Aplikasi yang  digunakan  oleh  pengguna  menggunakan  Web  Application  dengan  

metode MVC (Model View Control)  berbahasa  ASP.NET  sebagai  controller,  dan 

Html sebagai View/User Interface.  Saat  pengguna  mengakses aplikasi, local  

server memuat  antarmuka  dan  melakukan  pengambilan data yang diperlukan  

dari database server. Melalui antarmuka yang ditampilkan oleh  web application  

melalui browser,  pengguna  dapat  mengolah  data,  baik  menyimpan,  menghapus,  

dan mengedit data pada aplikasi dan disimpan kedalam database seperti pada 

gambar 3.2. 

3.3.2 Analisis Pengguna 

Website yang dikembangkan dapat digunakan oleh pengguna yaitu : admin. 

Admin atau administrator memiliki hak ases penuh dalam website seperti, 

mengelola data pengelola, mengelola data buku tamu, mengelola data siswa, 

mengelola data guru atau fasilitator, mengelola data pembayaran spp, mengelola 

donasi yang masuk, mengelola penggajian pasilitator serta mengelola laporan 

pembayaran. Pengelola memiliki peran penting disetiap  fitur  data, admin atau 

administrator  dapat menambah, menghapus, dan mengubah data. 
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3.3.3 Analisis Kebutuhan 

Analisa kebutuhan didapat dari studi literatur dan diskusi bersama pendiri 

sekaligus pengelola di Sekolah Sanggar Alam Yogyakarta. Website yang dibuat 

hanya digunakan oleh admin dan sekaligus sebagai administrator.  

1. Terdapat halaman pengaturan tabel untuk pengisian buku tamu yang 

berkunjung ke sekolah sanggar alam yogyakarta 

2. Halaman pengaturan tabel untuk data siswa untuk pengisian biodata  

siswa. 

3. Halaman pengaturan tabel untuk fasilitator untuk monitoring data 

pengajar di sekolah. 

4. Halaman pengaturan tabel untuk pembayaran SPP siswa. 

5. Halaman pengatur tabel untuk penggajian fasilitator yang mengajar 

di sekolah sanggar anak alam. 

6. Halaman donasi untuk mendata daftar donasi dari donatur 

7. Halaman pengeluaran untuk penggunaan donasi yang masuk. 

8. Terdapat halaman untuk laporan(report) 

3.4 Alat dan bahan penelitian 

Dalam penelitian dibutuhkan beberapa alat dan bahan untuk mendukung 

berjalannya perancangan dan implementasi aplikasi web. 

3.4.1 Alat. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laptop/Notebook  dengan  

spesifikasi sebagai berikut : 

b. Prosesor   : Intel(R) Core(TM) i5-3317U CPU @ 1.70GHz 1.70 

GHz  

c. Memori   : 3890 MB 

d. Sistem Model   : Asus A46C 

e. Sistem Operasi  : Windows 10 Enterprise 64-Bit  

Perangkat lunak pendukung : 
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a. Microsoft Visual Studio 2015 

b. SQL Server Management 2014  

c. Web Browser untuk melihat hasil pengkodean 

d. Microsoft Visio 2013 untuk membuat desain UML 

e. Balsamiq Mockups 3 untuk membuat mockup 

3.4.2 Bahan Penelitian 

Dalam penelitian bahan yang digunakan adalah:  

a. Data yang diperoleh melalui studi literatur berdasarkan penelitian 

sebelumnya yang masih memiliki keterkaitan dengan aplikasi  yang 

dikembangkan. Dari data yang diperoleh, maka didapatkan 

kebutuhan dari aplikasi pada saat pengembangan aplikasi. 

b. Data siswa, data guru atau fasilitator, data pembayaran SPP, donasi 

serta pengeluaran sekolah. 

3.5 Rancangan Sistem dan Basis Data 

Sebelum membangun aplikasi web untuk sekolah Sanggar Anak Alam 

Yogyakarta, terlebih dahulu di tuangkan dalam rancangan diagram-diagram. 

Diagram ini berfungsi sebagai patokan jalanya aplikasi web, dan gambaran 

database. Metode yang digunakan dalam perancangan aplikasi web adalah United 

Markup Language (UML). Metode UML yang dipakai dalam pengembangan 

aplikasi web yaitu model diagram Use Case Diagram, ER Diagram, Class 

Diagram, dan  Activity Diagram. 

3.5.1 Use Case Diagram 

Gambaran Use Case Diagram yang digunakan dalam aplikasi web dapat dilihat 

pada gambar 3.3. 
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Gambar 3. 3 Use Case Diagram 

Pada gambar 3.3 menunjukan bagaimana hubungan antara actor dan use case. 

Pada gambar di atas mejelaskan bahwa pada aplikasi hanya admin yang diberi hak 

akses. Admin dapat mengelola data di semua fitur setelah melakukan proses login. 

Kemudian setelah login admin dapat menemukan fitur input buku tamu, input data 

siswa, input data faslitator, input data donatur, input pembayaran SPP, input 

penggajian untuk fasilitator, input pengeluaran dana donasi dan laporan. 

3.5.2 Activity Diagram  

Berdasarkan use case yang dibuat, di peroleh activity diagram berdasarkan 

actor yang terlibat dalam uce case  diagram tersebut. Gambaran activity diagram 

yang digunakan dalam pada aplikasi dapat dilihat pada gambar 3.4  
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Gambar 3. 4 Activity Diagram 

Berikut penjelasan tentang activity diagram pada Gambar 3.4 : 

1. Administrator mengakses website pada browser. 

2. Administrator diharuskan untuk melakukan login terlebih dahulu. 

3. Jika username dan password benar maka akan masuk kehalaman home 

website, jika salah maka sistem akan meminta untuk memasukan username 

dan password kembali.  

4. Setelah login berhasil, administrtor dapat mengelola data yang ada pada 

website. 

5. Setelah mengelola data, administrator dapat merekap laporan. 
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3.5.3 ER Diagram 

 

 

Gambar 3. 5 ER Diagram 

Pada gambar 3.5 dapat di lihat bahwa database yang di rancang memiliki 15 buah 

entitas yaitu : 

a. Login 

b. Buku Tamu 
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c. Data Siswa 

d. Data Fasilitator 

e. Gaji  

f. SPP 

g. Transaksi Donasi 

h. Jenis Transaksi 

i. Status 

j. Kelas  

k. Jenis Kelamin 

l. Agama 

m. Semester  

n. Bulan  

Berikut adalah penjelasan tentang ER Diagram pada Gambar 3.5 : 

1. Entitas login tidak memiliki relasi dengan entitas lainya. 

2. Entitas buku tamu tidak memiliki relasi dengan entitas lainnya. 

3. Entitas transaksi donatur memiliki relasi one to many dengan entitas jenis 

transaksi. 

4. Entitas data siswa memiliki relasi one to many dengan entitas kelas, entitas 

agama, entitas anak, entitas jenis kelamin. 

5. Entitas data fasilitator memiliki relasi one to many dengan entitas agama , 

entitas status, entitas jenis kelamin. 

6. Entitas SPP memiliki relasi one to many dengan entitas semester, entitas 

bulan. 

7. Entitas Gaji memiliki relasi one to many dengan entitas fasilitator. 
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1.5.4 Class Diagram 

 

Gambar 3. 6 Class Diagram   
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Gambar 3. 7 Class Diagram lanjutan. 

Class diagram yang ada pada sistem berupa sebuah controller dari aplikasi yang 

dibuat, dimana setiap controller memiliki fungsi yang hampir sama yaitu : 

1. Index untuk menampilkan table dari database. 

2. CreateAwal untuk memasukan value data awal kedalam create. 

3. Create untuk menambahkan data dari database. 

4. Delete untuk menghapus data dari database. 

5. DeleteConfirmed untuk meneruskan halaman tertentu setelah data berhasil 

dihapus. 

6. Details untuk menampilkan detail dari sebuah data dalam sebuah tabel. 

7. Dispose untuk merilis resource pada aplikasi. 

8. Edit untuk mengubah data dari sebuah database. 

9. Export untuk mengubah data dalam bentuk PDF, yang mana ini dapat 

digunakan untuk print.  

Sedangkan beberapa class ada yang memiliki fungsi-fungsi khusus. Berikut class 

dan fungsi khusus yaitu : 
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1. Pada kelas AccountController : 

a. AccountController berfungsi untuk medeklarasikan 

userManager dan signManager.   

b. Login berfungsi untuk masuk kedalam aplikasi web. 

c. ExternalLogin berfungsi untuk masuk kedalam aplikasi web 

menggunakan login dari pihak ketiga. 

d. Register berfungsi untuk mendaftarkan pengelola. 

e. ConfirmEmail berfungsi untuk mengkonfirmasi email. 

f. ForgotPassword berfungsi untuk lupa password. 

g. ForgotPasswordConfirmed untuk konfirmasi lupa password. 

h. RessetPassword untuk memperbaharui password. 

i. RessetPasswordConfirmed untuk konfirmasi reset password. 

j. AddError berfungsi memberikan error. 

k. LogOff berfungsi untuk keluar dari akun. 

Berikut adalah penjelasan tentang class diagram pada gambar 3.6 dan 3.7 : 

1. Seluruh kelas yang ada didalam sistem ini terinisialisasi menjadi model 

tabel yang didasarkan pada database yang di bangun. 

2. Kelas Jenis Kelamin, Agama, Status , Semester, Kelas, jenis transaksi 

merupakan kelas yang berdiri sendiri dan diasosiasi oleh kelas lain. 

3. Kelas buku tamu, data siswa, fasilitator, spp, gaji, transaksi donasi 

merupakan kelas yang berdiri karena berasosiasi dengan kelas lain. 

4. Kelas Buku_TamuController merupakan kelas untuk proses mengolah data 

kelas Buku Tamu. 

5. Kelas GajisController merupakan kelas untuk proses mengolah data kelas 

Gaji. 

6. Kelas FasilitatorsController merupakan kelas untuk proses mengolah data 

kelas Fasilitator. 

7. Kelas Data_SiswaController merupakan kelas untuk proses mengolah data 

kelas Data siswa 
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8. Kelas Transaksi_DonaturController merupakan kelas untuk proses 

mengolah data kelas Transaksi Donatur 

9. Kelas SPPsController merupakan kelas untuk proses mengolah data kelas 

SPP.  

3.5.5 Kamus Data Database 

Berikut ini merupakan tabel dari kamus basis data (Database) pada aplikasi web 

sekolah sanggar alam yogyakarta. 

Tabel 3. 1 Kamus Data tabel Buku Tamu 

Nama Kolom Type Data Key Keterangan 

Tamu_Id Int Primary Key Id tamu 

Tamu_Nama Nvarchar - Nama Tamu 

Alamat Nvarchar - Alamat Tamu 

Tanggal Date - Tanggal tamu 

berkunjung 

No_Hp Nvarchar - No telp tamu 

Nama Kolom Type Data Key Keterangan 

Nama_Instansi Nvarchar - Nama instansi 

tamu berasal 

Tujuan  Nvarchar - Tujuan tamu 

Bertemu_Dengan Nvarchar - Bertemu dengan 

siapa 

Keterangan  Nvarchar - Keterangan tamu 

 

Tabel 3. 2 Kamus Data tabel Data Siswa 

Nama Kolom Type Data Key Keterangan 

Siswa_Id Int Primary Key Id siswa 

NIS Nvarchar - Nomor induk 

siswa 
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NamaLengkap Nvarchar - Nama lengkap 

siswa 

TempatLahir Nvarchar - Tempat lahir 

siswa 

TanggalLahir Date - Tanggal siswa 

Jenis_Kelamin_Fk Int Foregin Key Jenis kelamin 

siswa 

AnakKe_Fk Int Foregin Key Anak keberapa 

Agama_Fk Int Foregin Key Agama Siswa 

Kelas_Fk Int Foregin Key Kelas siswa 

OrangTua_Wali Nvarchar - Nama orang tua 

siswa 

Pekerjaan  Nvarchar - Pekerjaan orang 

tua siswa 

No_Hp Nvarchar - No telp Orang tua 

siswa 

Foto Varbinary - Foto siswa 

Nama Kolom Type Data Key Keterangan 

Alamat Nvarchar - Alamat orang tua 

siswa 

 

Tabel 3. 3 kamus data tabel Jenis Kelamin 

Nama Kolom Type Data Key Keterangan 

Jenis_Kelamin_Id Int Primary Key Id jenis kelamin 

Jenis_Kelamin Nvarchar  - Jenis kelamin 

 

Tabel 3. 4 Kamus data tabel Anak 

Nama Kolom Type Data Key Keterangan 

Anak_id int Primary Key Id anak 
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Anak  Nvarchar  - Anak  

 

Tabel 3. 5 Kamus Data tabel Agama 

Nama Kolom Type Data Key Keterangan 

Agama_Id int Primary Key Id agama 

Agama Nvarchar - Agama  

 

Tabel 3. 6 kamus data tabel kelas 

Nama Kolom Type Data Key Keterangan 

Kelas_Id int Primary Key Id kelas 

Kelas Nvarchar - Kelas siswa 

 

Tabel 3. 7 Kamus Data Tabel Fasilitator 

Nama Kolom Type Data Key Keterangan 

Fasilitator_Id int Primary Key Id fasilitator 

Fasilitator_Nama Nvarchar - Nama fasilitator 

Nama Kolom Type Data Key Keterangan 

NIK Nvarchar - Nomor induk 

karyawan 

Tempat_lahir Nvarchar - Tempat lahir 

Tanggal_Lahir Date  - Tanggal kelahiran 

Jenis_Kelamin_Fk Int Foregin Key Jenis kelamin 

Agama_Fk Int Foregin Key Agama 

Status_Kawin_Fk Int Foregin Key Status perkawinan 

Ijazah_Terakhir Nvarchar  - Ijazah terakhir 

Jabatan_Fk Int Foregin Key Jabatan  

No_Hp Nvarchar  - No telp  

Foto Varbinary  - Foto/ gambar 
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Alamat  Nvarchar  - Alamat 

 

Tabel 3. 8 kamus Data Tabel Status 

Nama Kolom Type Data Key Keterangan 

Status_Id int Primary Key Id Status kawin 

Status Nvarchar - Status kawin 

 

Tabel 3. 9 Kamus Data Tabel Jabatan 

Nama Kolom Type Data Key Keterangan 

Jabatan_Id int Primary Key Id jabatan 

Jabatan  Nvarchar - Jabatan  

 

Tabel 3. 10 Kamus Data Tabel Gaji 

Nama Kolom Type Data Key Keterangan 

Gaji_Id int Primary Key Id Gaji 

FasilitatorNama_Fk int Foregin Key Nama Fasilitator 

Tanggal Date - Tanggal 

Nominal Nvarchar  - Nominal 

Tabel 3. 11 Kamus Data Tabel SPP 

Nama Kolom Type Data Key Keterangan 

SPP_Id int Primary Key Id Spp siswa 

Nama_Siswa_Fk int Foregin Key Nama Siswa 

Semester_Fk int Foregin Key Semester  

Bulan_Fk int Foregin Key Bulan  

Tanggal Date - Tanggal  

Nominal Nvarchar - Nominal 

 

Tabel 3. 12 kamus Data Tabel Semester 



42 

 

42 
 

Nama Kolom Type Data Key Keterangan 

Semester_Id int Primary Key Id semester  

Semester  Nvarchar - Semester  

Tabel 3. 13 Kamus Data Tabel Bulan 

Nama Kolom Type Data Key Keterangan 

Bulan_Id int Primary Key Id bulan 

bulan Nvarchar - Bulan 

Tabel 3. 14 kamus Data Tabel Transaksi Donatur 

Nama Kolom Type Data Key Keterangan 

Transaksi_Id int Primary Key Id transaksi 

Transaksi_Jenis_Fk int Foregin Key Jenis Transaksi 

Transaksi_Tanggal  Date - Tanggal  

Transaksi_Ket Nvarchar - Keterangan 

Transaksi_Jumlah BigInt  Jumlah nominal 

 

Tabel 3. 15 Kamus Data Tabel Jenis Transaksi 

Nama Kolom Type Data Key Keterangan 

Jenis_Transaksi_Id int Primary Key Id traksaki 

Jenis_Transaksi_Nama nvarchar - Jenis transaksi 

3.6 Rancangan Antarmuka 

Setiap aplikasi memiliki desain antarmuka. Bagi aplikasi antarmuka sangatlah 

penting, karena merupakan sarana untuk berinteraksi antara pengguna dengan 

sistem atau aplikasi. Selain itu juga dapat memudahkan bagi pengguna dalam 

melakukan aktifitas saat menggunakan aplikasi tersebut. 

3.6.1 Rancangan Antarmuka Halaman Awal dan login 

Rancangan antarmuka halaman awal merupakan tampilan awal saat aplikasi 

dijalankan. Gambaran rancangan antarmuka halaman awal dapat di lihat pada 

gambar 3.8 Pada halaman awal terdapat register untuk mendaftar sebagai admin 

dan menu login untuk masuk aplikasi. Pengguna harus melakukan login terlebih 
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dahulu untuk menjelankan aplikasi. Gambaran rancangan antarmuka login dapat di 

lihat pada gambar 3.9 dan rancangan antarmuka menu register dapat dilihat pada 

gambar 3.10. 

 

Gambar 3. 8 Halaman Awal 
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Gambar 3. 9 Login 

 

Gambar 3. 10 Register 
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3.6.2 Rancangan Antarmuka Halaman Utama 

Rancangan antarmuka halaman utama merupakan tampilan utama dari aplikasi 

yang dapat dibuka oleh admin. Pada halaman utama juga terdapat menu-menu 

utama aplikasi yang dapat digunakan. Rancangan gambar halaman utama dapat 

dilihat pada gambar 3.11. 

 

Gambar 3. 11 Halaman Utama. 

Pada gambar diatas terdapat menu-menu yang dapat dibuka oleh pengguna maupun 

admin. Fungsi menu dapat dilihat pada tabel 3.16. 

Tabel 3. 16 Menu Halaman Utama 

No Menu Sub Menu Keterangan 

1 Salam 

Yogyakarta 

- Sebuah action link untuk 

kembali ke halaman utama. 

2 Buku tamu  - Sub menu ini berfungsi untuk 

mengelola buku tamu seperti, 

menambah, mengubah, 

menghapus data buku tamu. 
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No Menu Sub Menu Keterangan 

3 Setting Master Anak Sub menu ini berfungsi untuk 

menambahkan anak untuk 

pilihan data siswa. 

Kelas Sub menu ini berfungsi untuk 

menambahkan kelas untuk data 

siswa 

Jenis Kelamin Sub menu ini berfungsi untuk 

menambahkan jenis kelamin 

untuk pilihan data siswa dan 

data fasilitator 

Agama Submenu ini berfungsi 

menambahkan agama untuk 

pilihan data siswa dan data 

fasilitator 

Semester Sub menu ini berfungsi untuk 

menambahkan semester untuk 

pilihan SPP siswa 

Bulan Sub menu ini berfungsi untuk 

menambahkan bulan untuk 

pilihan pembayaran SPP siswa 

Status Sub menu ini berfungsi untuk 

menambahkan Status kawin 

untuk pilihan data fasilitator 
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Jabatan Sub menu ini berfungsi untuk 

menambahkan jabatan untuk 

pilihan data fasilitator 

No Menu Sub Menu Keterangan 

4 Data siswa - Sub menu ini berfungsu untuk 

mengelola data siswa, admin 

dapat mengelola data seperti 

menambhakan data siswa, 

menghapus , serta dapat 

mengprint data siswa secara 

lengkap apabila data di 

butuhkan. 

5 Data fasilitator - Sub menu ini berfungsi untuk 

mengelola data fasilitator/ guru. 

Admin dapat mengelola data 

seperti menambahkan data 

mengubah data serta 

menghapus data serta admin 

dapat mengprint data lengkap 

guru. 

6 Pembayaran  SPP Siwa Sub menu ini berfungsi untuk 

melalukan pembayaran siswa, 

admin dapat mengelola data 

pembayaran spp, seperti 

menambahkan , mengubah, 
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menghapus , serta mencetak 

pembayarn spp. 

7 Pembayaran  Gaji fasilitator Sub menu ini berfungsi untuk 

penggajian fasilitator / guru 

pengajar, admin dapat 

mengelola data gaji seperti 

mengubah, menambahkan, 

menghapus data. 

No Menu Sub Menu Keterangan 

8  Laporan SPP siswa Sub menu untuk laporan siswa 

yang sudah melakukan 

pembayaran spp. 

Laporan Gaji  Sub menu untuk laporan gaji 

fasilitator / guru yang mengajar  

7 Transaksi Donasi Sub menu ini berfungsi untuk 

menambahkan donasi yang 

masuk, admin dapat mengelola 

data seperti menghapus, 

mengubah, serta menambahkan 

Pengeluaran Sub menu ini berfungsi untuk 

mendata pengeluaran, admin 

dapat mengelola pengeluaran 

seperti menambahkan data 

menghapus, serta mengubah 

data. 

Laporan donasi Sub menu ini berfungsi untuk 

melihat siapa saja yang 

berdonasi. 
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Laporan pengeluaran Sub menu ini berfungsi untuk 

mengetahui pengeluaran-

pengeluaran yang terjadi. 

3.6.3 Rancangan Antarmuka Buku Tamu 

Rancangan antarmuka halaman buku tamu merupakan halaman yang 

menampilkan seluruh data tamu yang tercatat oleh admin. Admin dapat mengelola 

data tamu seperti menambahkan data, menghapus data, dan mengubah data. 

Gambaran rancangan antarmuka halaman buku tamu dapat dilihat pada gambar di 

3.12 rancangan antarmuka halaman tambah data tamu juga dapat di lihat pada 

gambar 3.13 dan rancangan antara halaman ubah data tamu pada gambar 3.14 dan 

rancangan detail buku tamu pada gambar 3.15. dan rancangan antara halaman hapus 

data tamu pada gambar 3.16 

 

Gambar 3. 12 Rancangan Buku Tamu 
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Gambar 3. 13 Rancangan Tambah Buku tamu 

 

Gambar 3. 14 Rancangan Ubah Buku tamu 
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Gambar 3. 15 Rancangan Data tamu secara lengkap 

 

Gambar 3. 16 Rancangan Hapus data buku tamu 
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3.6.4 Rancangan Antarmuka Data Siswa 

Rancangan antarmuka halaman data siswa merupakan halaman yang 

menampilkan seluruh data siswa yang tercatat oleh admin. Admin dapat mengelola 

data siswa seperti menambahkan data, menghapus data, dan mengubah data. 

Gambaran rancangan antarmuka halaman daftar data siswa dapat dilihat pada 

gambar 3.17 rancangan antarmuka halaman tambah data siswa dapat dilihat pada 

gambar 3.18, rancangan antarmuka halaman lengkap dapat dilihat pada gambar 

3.19, Rancangan antarmuka halaman ubah dapat dilihat pada gambar 3.20. 

Rancangan antarmuka halaman hapus dapat dilihat pada gambar 3.21. 

 

Gambar 3. 17 Rancangan Data siswa 
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Gambar 3. 18 Rancangan Tambah Data Siswa 

 

Gambar 3. 19 Rancangan Rincian Data siswa 
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Gambar 3. 20 Rancangan Ubah Data Siswa 

 

Gambar 3. 21  Rancangan Hapus data siswa 
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3.6.5 Rancangan Antarmuka Halaman Data Fasilitator 

Rancangan antarmuka halaman data siswa merupakan halaman yang 

menampilkan seluruh data siswa yang tercatat oleh admin. Admin dapat mengelola 

data siswa seperti menambahkan data, menghapus data, dan mengubah data. 

Gambaran rancangan antarmuka halaman data fasilitator dapat dilihat pada gambar 

3.22 rancangan antarmuka halaman tambah data fasilitator dapat dilihat pada 

gambar 3.23 rancangan antarmuka halaman edit dapat dilihat pada gambar 3.24 

rancangan antarmuka halaman detail data dapat dilihat pada gambar 3.25 dan 

rancangan antarmuka halaman hapus dapat dilihat pada gambar 3.26 

 

Gambar 3. 22 Rancangan Fasilitator 
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Gambar 3. 23 Rancangan Tambah Data Fasilitator 

 

Gambar 3. 24 Rancangan Edit Data Fasilitator 
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Gambar 3. 25 Rancangan Rincian Data Fasilitator 

 

Gambar 3. 26 Rancangan Hapus data fasilitator 
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3.6.6 Rancangan antarmuka halaman pembayaran, SPP Siswa.  

Rancangan antarmuka halaman pembayaran dimana di dalamnya terdapat 

dropdown yang berisikan pembayaran spp siswa. Halaman ini di digunakan untuk 

memasukan data pembayaran SPP siswa. Admin dapat memasukan data sesuai 

dengan siswa yang menyetorkan pembayaran SPP. Gambar rancangan antarmuka 

halaman pembayaran SPP siswa dapat dilihat pada gambar 3.27 rancangan untuk 

tambah data pembayaran SPP dapat dilihat pada gambar 3.28 rancangan untuk edit 

data dapat dilihat pada gambar 3.29 dan untuk hapus data dapat dilihat pada gambar 

3.30 

 

Gambar 3. 27 Rancangan Pembayaran SPP 
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Gambar 3. 28 Rancangan Tambah Data SPP 

 

Gambar 3. 29 Rancangan Edit Data SPP 
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Gambar 3. 30 Rancangan Hapus Data SPP 

3.6.7 Rancangan antarmuka halaman pembayaran, Gaji Fasilitator. 

Rancangan antarmuka halaman pembayaran dimana di dalamnya terdapat 

dropdown yang berisikan pembayaran, Gaji fasilitator. Admin dapat mengelola 

pembayaran gaji. Admin dapat menambahkan, mengedit data pembayaran , serta 

admin dapat menghapus data gaji fasilitator. Gambar rancangan antarmuka 

halaman pembayaran gaji fasilitator dapat dilihat pada gambar 3.31 rancangan 

antarmuka halaman tambah data dapat dilihat pada gambar 3.32 rancangan 

antarmuka halaman edit dapat dilihat pada gambar 3.33 rancangan antarmuka 

halaman hapus dapat dilihat pada gambar 3.34 
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Gambar 3. 31 Rancangan Gaji Fasilitator 

 

Gambar 3. 32 Rancangan Tambah Gaji Fasilitator 
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Gambar 3. 33 Rancangan Edit gaji Fasilitator 

 

Gambar 3. 34 Rancangan Hapus Gaji 
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3.6.8 Rancangan antarmuka halaman Transaksi  Donasi. 

Rancangan antarmuka halaman transaksi dimana di dalamnya terdapat 

dropdown yang berisikan Donasi. Admin dapat mengelola data donasi yaitu dapat 

menambahkan, mengubah, serta mengedit data donatur. Gambar rancangan 

antarmuka halaman donasi dapat dilihat pada gambar 3.35 rancangan antarmuka 

halaman tambah data dapat dilihat pada gambar 3.36 rancangan antarmuka halaman 

edit dapat dilihat pada gambar 3.37 rancangan antarmuka halaman hapus dapat 

dilihat pada gambar 3.38 

 

Gambar 3. 35 Rancangan Donatur 
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Gambar 3. 36 Rancangan Tambah Donatur 

 

Gambar 3. 37 Rancangan Edit Donatur 
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Gambar 3. 38 Rancangan Hapus Donatur 

3.6.9 Rancangan antarmuka halaman transaksi Pengeluaran. 

Rancangan antarmuka halaman pembayaran dimana di dalam nya terdapat 

dropdown yang berisikan Donasi, Pengeluaran. Admin dapat mengelola data 

Pengeluaran ya itu dapat menambahkan, mengubah , serta mengedit data 

pengeluaran. Gambar rancangan antarmuka halaman pengeluaran dapat dilihat pada 

gambar 3.39 rancangan antarmuka halaman tambah data dapat dilihat pada gambar 

3.40 rancangan antarmuka halaman edit dapat dilihat pada gambar 3.41 rancangan 

antarmuka halaman detail dapat dilihat pada gambar 3.42 dan rancangan antarmuka 

halaman hapus dapat dilihat pada gambar 3.43 
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Gambar 3. 39 Rancangan pengeluaran 

 

Gambar 3. 40 Rancangan Tambah Pengeluaran 
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Gambar 3. 41 Rancangan Edit Pengeluaran 

 

Gambar 3. 42 Rancangan Detai Pengeluaran 
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Gambar 3. 43 Rancangan Hapus Pengeluaran 

3.7 Metode Pengujian 

Metode pengujian yang dipakai dalam aplikasi adalah test fungsional yang 

dilakukan untuk memperoleh informasi serta evaluasi mengenai kualitas dari 

produk atau layanan yang sedang di uji. Pengeujian menggunakan metode tes 

fungsional ialah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui 

data uji dan memeriksa fungsional dari perngkat lunak tersebut. 

a. Aplikasi dapat mengolah semua data yang ada pada menu saat login sebagai 

admin. 

b. Aplikasi dapat mengelola data siswa dan fasilitator. 

c. Aplikasi dapat meyimpan data pembayaran SPP siswa dan penggajian 

fasilitator. 

d. Aplikasi dapat menyimpan data donasi dari donatur dan dapat menyimpan 

pengeluaran  

 


