
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Metodelogi yang digunakan untuk membangun sistem ini adalah Model 

Prototype. Model ini merupakan sebuah pendekatan terhadap pengembangan 

perangkat lunak yang sistematik, dengan beberapa tahapan, yaitu: System 

Engineering, Analysis, Design, Coding, Testing dan Maintenance. 

Pressman (2010) mengutarakan bahwa prototype adalah pengembangan yang 

cepat dan pengujian terhadap model kerja (prototipe) dari aplikasi baru melalui 

proses interaksi dan berulang-ulang yang biasa digunakan ahli sistem informasi dan 

ahli bisnis. Prototype disebut juga desain aplikasi cepat (rapid application 

design/RAD) karena menyederhanakan dan mempercepat desain sistem. Bagian 

user kesulitan mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan aplikasi yang 

sesuai dengan kebutuhannya. Kesulitan ini yang perlu diselesaikan oleh analis 

dengan memahami kebutuhan user dan menerjemahkannya ke dalam bentuk model 

(prototipe). Model ini selanjutnya diperbaiki secara terus menerus sampai sesuai 

dengan kebutuhan user. Model prototype dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut. 

 

Gambar 3.1 Model Prototype 

 



Penjelasan dari Gambar 3.1 diatas adalah sebagai berikut : 

Tahap pertama adalah communication dan pengumpulan data awal yaitu 

tahap suatu perencanaan yang di lakukan, mulai dari menciptakan dan 

melaksanakan proses untuk memastikan bahwa perencanaan tersebut berkualitas 

tinggi, terpercaya, efisiensi biaya. Tahap kedua adalah quick plan yaitu analisis 

terhadap kebutuhan pengguna. Tahap ketiga adalah modelling quick design yaitu 

pembuatan desain secara umum untuk selanjutnya dikembangkan kembali. Tahap 

keempat adalah construction of prototype adalah pembuatan perangkat prototype 

termasuk pengujian dan penyempurnaan. Tahap kelima adalah deployment, 

delivery, and feedback adalah tahap penyerahan sistem ke pengguna dan umpan 

balik. 

 

3.2 Tahapan Penelitian 

Adapun tahapan dari penelitian ini adalah : 
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Gambar 3.2 Tahapan Penelitian 



3.2.1 Communication 

Tahap communication pada penelitian ini yaitu suatu perencanaan yang di 

lakukan, mulai dari menciptakan dan melaksanakan proses untuk memastikan 

bahwa perencanaan tersebut berkualitas tinggi, terpercaya, efisiensi biaya dan 

terjadwalkan data-data yang didapat saat penelitian di Kampung Bali Sadhar Utara. 

Adapun secara ringkas langkah-langkah metode ilmiah adalah sebagai berikut: 

Pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian  ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Wawancara (Interview) 

Pengumpulan data dengan metode interview yaitu metode pengumpulan 

data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan orang-orang yang 

terkait yaitu staff pemerintah Kampung Bali Sadhar Utara. Melakukan 

pertanyaan seputar sistem yang berjalan. 

2. Pengamatan (Observation ) 

Pengumpulan data dengan mengamati atau observation yaitu metode 

pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara 

langsung.  Mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem 

yang akan dibangun. Mengamati secara langsung seputar sistem yang 

berjalan. 

3. Dokumentasi  (Documment) 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, 

mengutip, dan mengumpulkan data-data secara teoritis dari buku-buku 

dan Internet sebagai landasan penyusunan penelitian. Peneliti meminjam 

buku diperpustakaan, mencari data dari internet juga dilakukan untuk  

referensi  laporan ini, dimana teori tersebut diletakkan pada landasan 

teori. 

4. Tinjauan Pustaka (Library Research) 

Metode mempelajari kumpulan buku-buku yang dilakukan dengan cara 

membaca literatur-literatur dan tata bahasa baik yang ada di perpustakaan 

maupun lainnya yang terkait dengan data yang dibutuhkan, sehingga 

dapat menunjang proses penelitian. 



3.2.2 Quick Plan 

Tahapan quick plan dilakukan untuk menetapkan bagaimana perangkat lunak 

akan di operasikan. Hal ini berkaitan untuk menentukan perangkat keras, perangkat 

lunak, tampilan program dan form-form yang akan dipakai dalam pembuatan 

prototype. 

 Data dari kebutuhan software yang akan diperoleh pada tahap sebelumnya, 

kemudian dianalisis dan menghasilkan sebuah data kebutuhan dari pengguna 

aplikasi. Adapun analisis kebutuhan software yang telah diperoleh adalah sebuah 

kebutuhan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sebuah sistem 

informasi administrasi berbasis web adalah sebagai berikut : 

a. Analisis software 

Software yang digunakan merupakan perangkat lunak yang akan digunakan 

sebagai media pembuatan dan menjalankan perintah pada sistem web yang 

akan dibuat. Adapun spesifikasi software yang diperlukan adalah : 

1. Sistem operasi Microsoft Windows 8.1 Single Language with Bing. 

2. Software pendukung dalam pembuatan aplikasi antara lain, sebagai 

berikut : 

a) Sublime 3  digunakan untuk pengkodingan system.  

b) Xampp, digunakan sebagai server. 

c) Web Browser 

 

b. Analisis hardware 

Hardware berfungsi sebagai perangkat keras yang mendukung jalannya 

sebuah mengolahan data serta memberikan output pada sistem yang ada pada 

perangkat. Spesifikasi hardware diperlukan adalah : 

Spesifikasi komputer admin adalah : 

1. Processor Intel Core™ i3. 

2. RAM 2 GB RAM DDR3. 

3. Monitor 14  in. 

4. Harddisk 500 GB. 



3.2.3 Modelling Quick Design 

Adapun penerapan Unified Modeling Languange (UML) untuk perancangan  

desain interface tampilan sistem informasi kampung. Pada tahapan ini akan 

dijelasnya sistem yang diusulkan dengan mengunakan use case diagram, activity 

diagram, sequential diagram dan class diagram. Penjelasan masing-masing 

diagaram akan dijelaskan pada alur dibawah ini : 

1. Use Case Sistem 

Diagram dibawah ini menunjukkan fungsi sebuah sistem atau kelas, 

bagaimana sistem tersebut dapat berinteraksi dengan pengguna (User). 

Adapun use case pada aplikasi ini sebagai berikut :  

 

Gambar 3.3 Usecase Admin 

a. Nama use case : Login dan Logout 

Actor  : Admin 

Tujuan  : Validasi Sistem 

Deskripsi : Pada proses ini sistem akan memvalidasi user yang 

berhak masuk dan keluar. 

 

 



b. Nama use case : Covid-19 

Actor  : Admin 

Tujuan  : Menampilkan data prmudik dan pemantauan warga 

Deskripsi : Pada menu ini admin dapat memasukan data dari 

pemudik yang datang dan melakukan pemantauan kepada warga 

yang mengalami gejala covid-19. 

c. Nama use case : Menu Informasi kampung 

Actor  : Admin 

Tujuan  : Mengelola Informasi Kampung 

Deskripsi : Pada menu ini admin dapat mengisi informasi dari 

kampung, menambahkan data wilayah dusun, rw, rt dan pengaturan 

dari pengguna sistem. 

d. Nama use case : Menu Kependudukan 

Actor  : Admin 

Tujuan  : Menampilkan data dari Kependudukan. 

Deskripsi : Pada menu ini admin dapat menambahkan data dari 

warga, menambahkan data kartu keluarga, data kelompok, dan data 

calon pemilih. 

e. Nama use case : Menu Layanan Surat 

Actor  : Admin 

Tujuan  : Untuk mengelola data pengguna sistem. 

Deskripsi : Pada menu ini admin dapat mengatur format surat 

dan daftar berkas persyaratan pada layanan mandiri, pengarsipan 

surat, dan pencetakan layanan surat. 

f. Nama use case : Menu Sekertariat 

Actor  : Admin 

Tujuan  : Untuk mengelola data sekertariat kampung. 

Deskripsi : Pada menu ini admin dapat mengatur dokumen 

untuk diinformasikan kepada masyarakat/publik, mengatur data 

inventaris, dan pengklasifikasian surat. 

 

 



g. Nama use case : Menu Buku Administrasi Umum 

Actor  : Admin 

Tujuan  : Untuk mengatur dokumen atau data administrasi 

kampung. 

Deskripsi : Pada menu ini admin dapat menambahkan data 

yang berhubungan dengan buku peraturan, buku keputusan kepala 

kampung, informasi aparatur kampung, buku agenda surat keluar 

dan surat masuk. 

h. Nama use case : Menu Bantuan 

Actor  : Admin 

Tujuan  : Untuk mengatur data bantuan penduduk. 

Deskripsi : Pada menu ini admin dapat menambahkan jenis data 

bantuan penduduk serta sasaran dari bantuan tersebut. 

i. Nama use case : Menu Admin Web 

Actor  : Admin 

Tujuan  : Untuk mengatur informasi dari web. 

Deskripsi : Pada menu ini admin dapat mengatur dan 

menambahkan dari artikel, menampilkan informasi yang berkaitan 

dengan pemberitaan di kampung Bali Sadhar Utara, melihat 

komentar dari masyarakat dan pengaturan yang ingin ditampilkan. 

j. Nama use case : Menu Layanan Mndiri 

Actor  : Admin 

Tujuan  : Untuk mengatur pelayanan mandiri. 

Deskripsi : Pada menu ini admin dapat menambahkan data 

siapa saja masyarakat yang dapat menggunakan halaman layanan 

mandiri, melihat surat yang diajukan masyarakat, melihat pesan dari 

layanan mandiri. 



 

Gambar 3.3 Usecase Admin 

a. Nama use case : Login dan Logout 

Actor  : Penduduk 

Tujuan  : Validasi Sistem 

Deskripsi : Pada proses ini sistem akan memvalidasi user yang 

berhak masuk dan keluar pada halaman layanan mandiri. 

b. Nama use case : Layanan Mandiri 

Actor  : Penduduk 

Tujuan  : Menampilkan halaman login layanan mandiri. 

Deskripsi : Pada menu ini Penduduk akan diminta untuk 

memasukan NIK dan Password agar masuk ke dalam sistem layanan 

mandiri. 

c. Nama use case : Menu Profil 

Actor  : Penduduk 

Deskripsi : Pada menu ini penduduk dapat melihat atau 

mencetak biodata pribadi dan salinan dari kartu keluarga. 

 

 



d. Nama use case : Menu Kontak Pesan 

Actor  : Penduduk 

Deskripsi : Pada menu ini Penduduk dapan mengirim atau 

membalas pesan dari admin. 

e. Nama use case : Menu Permohonan Surat 

Actor  : Penduduk 

Deskripsi : Pada menu ini penduduk dapan mengajukan 

permohonan surat kepada pihak pemerintah kampung beserta 

menambahkan dokumen untuk memenuhi persyaratan dalam 

pengajuan surat. 

f. Nama use case : Menu Status Permohonan Surat 

Actor  : Penduduk 

Deskripsi : Pada menu ini penduduk dapan melihat apakah 

surat yang diajukan sudah terproses atau belum dan di terima atau 

tidaknya surat yang diajukan. 

g. Nama use case : Menu Program Bantuan 

Actor  : Penduduk 

Deskripsi : Pada menu ini penduduk dapat melihat apakah 

mereka terdaftar pada program bantuan. 

h. Nama use case : Menu Ganti Pin 

Actor  : Penduduk 

Deskripsi : Pada menu ini penduduk dapat mengganti pin atau 

password dalam layanan mandiri. 

 

2. Activity Diagram Pada Sistem 

Activity Diagram merupakan bentuk khusus dari state machine yang 

bertujuan memodelkan komputasi-komputasi dan aliran-aliran kerja 

yang terjadi dalam sistem/perangkat lunak yang sedang dikembangkan. 

Activity diagram dapat dilihat pada gambar-gambar di berikut ini. 

Gambar 3.4 dan Gambar 3.5 berikut merupakan activity diagram ketika 

admin dan penduduk melakukan login ke sistem. 



 

Gambar 3.4 ActivityDiagram Login Admin 

 

 

Gambar 3.5 ActivityDiagram Login Layanan Mandiri 



Gambar 3.6 berikut merupakan gambaran aktivitas admin ketika 

melakukan penambahan data penduduk. 

 

Gambar 3.6 ActivityDiagram Penambahan Data Penduduk. 

Keterangan : 

a. Admin dapan masuk kedalam menu kependudukan dan mengisi menu 

form penambahan penduduk. 

b. Sistem akan menampilkan menu kependudukan dan menampilkan 

form penambahan penduduk. jika form telah diisi admin, maka sistem 

dapat menyimpan atau membatalkan sesuai keinginan admin. 

c. Database akan menyimpan data dari sistem. 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 3.7 berikut merupakan gambaran aktivitas penduduk dalam 

melakukan permohonan surat. 

 

Gambar 3.7 ActivityDiagram Permohonan Surat 

Keterangan : 

a. Penduduk akan masuk ke menu permohonan surat dan mengisi form 

permohonan surat, memilih jenis surat yang diajukan dan memasukan 

berkas persyaratan. Setalah form dikirim, penduduk akan melihat 

status permohonan surat. Jika status permohonan “ditolak” maka 

penduduk harus melengkapi persyaratan kembali, dan jika status 

permohonn “menunggu tanda tangan”  maka penduduk wajib 

menandatangani surat dikantor kelurahan dan menerima surat. 

b. Sistem akan menampilkan form permohonan surat, setelah form diisi 

dan dikirim oleh penduduk maka, sistem akan menyimpan dan 



mengirimkan notifikasi kesistem admin serta menampilkan status 

permohonan surat ke halaman layanan mandiri. 

c. Admin akan menerima notifikasi dari sistem, lalu melakukan 

pengecekan berkas yang dikirim oleh penduduk. Jika bekas yang 

dikirim belum memenuhi persyaratan maka admin akan mengirimkan 

keterangan melalui sistem status permohonan dengan keterangan 

“ditolak”. Jika berkas memenuhi persyaratan maka admin akan 

mencetak surat yang diajukan oleh penduduk dan mengirimkan 

keterangan “menunggu tanda tangan”. 

d. Pemerintah kampung akan menanda tangani surat yang sudah 

tercetak, sesuai nama dan jabatan yang tercantum pada surat. 

 

3. Sequence Diagram 

Pada sequence diagram akan menjelaskan interaksi antar objek dan 

bagaimana alur yang akan dijalankan pada aplikasi sistem tersebut. 

Adapun sequence diagram sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3.8 SequenceDiagram Tambah Kartu Keluarga 



 

Gambar 3.9 SequenceDiagram Tambah Pemudik Covid-19 

 

\ 

Gambar 3.10 SequenceDiagram Tambah Penduduk 



4. Class Diagram 

Class diagram menggambarkan struktur statis dari kelas dalam sistem 

dan menggambarkan atribut, operasi dan hubungan antar kelas. Class 

diagram dapat dilihat pada gambar 3.11 di bawah ini. 

 

Gambar 3.11 Class Diagram Menu Admin 



5. Struktur Database 

Struktur database dari sistem yang akan dibangun adalah sebagai berikut 

a. Nama database  : db_siad 

Nama tabel   : tweb_penduduk 

Fungsi    : penyimpanan data dari setiap penduduk Bali 

Sadhar Utara 

Primary Key   : id 

 

Tabel 3.1 Tabel tweb_penduduk 

No Field Type Length Constrant 

1. Id Int 11 Primary key 

2. nama varchar 30  

3. nik decimal 16  

4 Id_kk int 11  

5 Kk_level tinyint 2  

6 sex tinyint 4  

7 Tempatlahir varchar 20  

8 Tanggallahir varchar 15  

9 Agama_id Int 1  

10 Pendidikan_kk_id Int 1  

11 Pendidikan_sedang_id Int 1  

12 Pekerjaan_id int 1  

13 Status_kawin tinyint 4  

14 Warganegara_id Tinyint 4  

15 Nama_ayah varchar 30  

16 Nama_ibu Varchar 30  

17 Golongan_darah_id int 11  

19 status int 10  

20 Ktp_el tinyint 4  

21 Status_rekaman tinyint 4  

22 Tempat_lahir tinyint 2  



b. Nama database  : db_siad 

Nama tabel   : tbl_keluarga 

Fungsi    : penyimpanan data dari setiap keluarga Bali 

Sadhar Utara 

Primary Key   : id 

 

Tabel 3.2 Tabel tweb_keluarga 

No Field Type Length Constrant 

1. id Int 11 Primary key 

2. No_kk varchar 20  

3. Nik_kepala varchar 20  

4 Tgl_daftar Timestamp   

5 Kelas_sosial Int 20  

6 Tgl_cetak_kk Datetime   

7 Alamat varchar 25  

8 Id_clauster int 11  

 

. 

c. Nama database  : db_siad 

Nama tabel   : tbl_config 

Fungsi    : form pengisian identitas kampung 

Primary Key   : id 

 

Tabel 3.3 Tabel identitas_kampung 

No Field Type Length Constrant 

1. id int 11 Primary key 

2. nama_kampung varchar 25  

3. kode_kampung varchar 10  

4 nama_kepala_kampung varchar 30  

5 nip_kepala_kampung varchar 20  

6 nama_kecamatan varchar 20  



7 kode_kecamatan varchar 10  

8 nama_kepala_camat varchar 20  

9 nip_kepala_camat varchar 25  

10 nama_kabupaten varchar 20  

11 kode_kabupaten varchar 10  

12 nama_provinsi varchar 20  

13 kode_provinsi varchar 10  

14 alamat_kantor varchar 50  

15 email_kampung varchar 25  

16 telfon varchar 20  

17 kantor varchar 20  

 

 

d. Nama database  : db_siad 

Nama tabel   : tbl_wilayah 

Fungsi    : form pengisian wilayah dusun, rw dan rt 

Primary Key   : id 

 

Tabel 3.4 Tabel wilayah 

No Field Type Length Constrant 

1. id int 11 Primary key 

2. rt varchar 10  

3. rw varchar 10  

4 dusun varchar 15  

5 id_kepala int 11  

 

 

e. Nama database  : db_siad 

Nama tabel   : tbl_tweb_pamong 

Fungsi    : pendataan pemerintah kampung 

Primary Key   : id 



 

Tabel 3.5 Tabel tweb_pamong 

No Field Type Length Constrant 

1. pamong_id int 5 Primary key 

2. pamong_nama varchar 30  

3. pamong_nip varchar 20  

4 pamong_nik varchar 20  

5 jabatan varchar 30  

6 pamong_status varchar 20  

7 pamong_tgl_terdaftar date   

8 pamong_ttd tinyint 1  

9 foto varchar 10  

10 id_pend int 11  

11 pamong_tampatlahir varchar 20  

12 pamong_tanggallahir date   

13 pamong_sex tinyint 4  

14 pamong_pendidikan int 10  

15 pamong_agama int 10  

16 pamong_nosk varchar 30  

17 pamong_tglsk date   

18 pamong_masajab varchar 20  

19 urut int 5  

20 pamong_niap varchar 25  

21 pamong_pangkat varchar 20  

22 pamong_nohenti varchar 20  

23 pamong_tglhenti date   

24 pamong_ub tinyint 1  

25 atasan int 11  

 

 

 



f. Nama database  : db_siad 

Nama tabel   : tbl_inventaris_asset 

Fungsi    : menimpan data-data asset atau barang yang 

dimiliki oleh pemerintah kampung Bali Sadhar Utara 

Primary Key   : id 

 

Tabel 3.6 Tabel inventaris_asset 

No Field Type Length Constrant 

1. id int 11 Primary key 

2. Nama_barang varchar 25  

3. Kode_barang varchar 20  

4. Jenis_asset Varchar 20  

5. jumlah int 50  

6. Tahun_pengadaan year 4  

7. Asal varchar 25  

8. Harga Double   

9. Status int 1  

 

g. Nama database  : db_siad 

Nama tabel   : tbl_artikel 

Fungsi    : umtuk menampilkan berita atau kegiatan 

yang ada di kampung Bali Sadhar Utara 

Primary Key   : id 

 

Tabel 3.7 Tabel artikel 

No Field Type Length Constrant 

1. id int 11 Primary key 

2. Gambar varchar 20  

3. Isi text   

4 Tgl_upload timestamp   



5 Id_kategori Int 2  

6 Id_user int 4  

7 Judul Varchar 50  

8 Head_line Int 1  

9 Gambar1 Varchar 20  

10 Gambar2 varchar 20  

11 Gambar3 varchar 20  

12 Dokumen varchar 20  

13 Link_dokumen varchar 20  

14 Boleh_komentar tinyint 1  

 

h. Nama database  : db_siad 

Nama tabel   : tbl_permohonan_surat 

Fungsi    : digunakan untuk menerima permintaan 

surat dari penduduk Bali Sadhar Utara 

Primary Key   : id 

 

Tabel 3.8 Tabel Permohonan Surat 

No Field Type Length Constrant 

1. id int 11 Primary key 

2. Id_pemohon int 11  

3. Id_surat int 11  

4 Isian_form text   

5 Status Tinyint 1  

6 Keterangan Text   

7 No_hp_aktif Varchar 13  

8 Syarat text   

 

 

 



i. Nama database  : db_siad 

Nama tabel   : kelompok 

Fungsi    : digunakan untuk mendata kelompok yang 

ada di Bali Sadhar Utara 

Primary Key   : id 

 

Tabel 3.8 Tabel Permohonan Surat 

No Field Type Length Constrant 

1. id int 11 Primary key 

2. Id_kelompok int 11  

3. Id_ketua int 11  

4 kode varchar 10  

5 nama varchar 20  

6 Keterangan varchar 50  

 

6. Rancangan Input/Output 

Proses perancangan ini pengembang dapat membagi kebutuhan-

kebutuhan menjadi perangkat lunak. Proses ini menghasilkan sebuah 

arsitektur perangkat lunak sehingga dapat diterjemahkan kedalam kode-

kode program. Perancangan antar muka dari aplikasi perpustakaan digital 

adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 



a. Rancangan interface website 

 

 

 

Gambar 3.12  Interface Halaman Website 

 

b. Rancangan input/output menu admin 

 

Gambar 3.13  Input/output Menu Admin 



c. Rancangan input/output Menu Siaga Covid-19 

 

Gambar 3.14  Input/output Menu Pemantauan 

 

d. Rancangan input/output menu kependudukan 

 

Gambar 3.15 Input/output Menu Kependudukan 



e.   Rancangan input/output menu keluarga 

 

Gambar 3.16 Input/output Menu Keluarga 

 

f.  Rancangan input/output form data penduduk 

 

Gambar 3.17 Input/output form penduduk 



g.  Rancangan input/output menu kelompok 

 

Gambar 3.18 Input/output Menu Kelompok 

 

h.  Rancangan input/output form kelompok 

 

Gambar 3.19 Input/output form Kelompok 



i.  Rancangan input/output informasi kampung 

 

Gambar 3.20 Input/output menu informasi kampung 

 

j.  Rancangan input/output form informasi kampung 

 

Gambar 3.21 Input/output form informasi kampung 



k.  Rancangan input/output menu data wilayah  

 

Gambar 3.22 Input/output data wilayah 

 

l.  Rancangan input/output form data wilayah 

 

Gambar 3.23 Input/output form data wilayah 



m.  Rancangan input/output menu pengguna 

 

Gambar 3.24 Input/output menu pengguan 

 

n.  Rancangan input/output form pengguna 

 

Gambar 3.25 Input/output form pengguan 



o.  Rancangan input/output menu inventaris 

 

Gambar 3.26 Input/output menu inventaris 

 

p. Rancangan input/output form inventaris 

 

Gambar 3.27 Input/output form inventaris 



q. Rancangan input/output menu permohonan surat 

 

Gambar 3.28 Input/output menu permohonan surat 

 

r. Rancangan input/output form pembuatan surat 

 

Gambar 3.29 Input/output form pembuatan surat 



s.  Rancangan input/output admin web 

 

Gambar 3.30 Input/output admin web 

 

t. Rancangan input/output form berita kampung 

 

Gambar 3.31 Input/output form pembuatan berita kampung 



u. Rancangan input/output menu penduduk 

 

Gambar 3.32 Input/output menu penduduk 

 

v. Rancangan input/output permohonan surat 

 

Gambar 3.33 Input/output menu permohonan surat 



w. Rancangan input/output form pengajuan surat 

 

Gambar 3.34 Input/output form pengajuan surat 

 

x. Rancangan input/output status permohonan surat 

 

Gambar 3.35 Input/output status permohonan surat 



y. Rancangan input/output form login 

 

Gambar 3.36 Input/output form login 

 

3.2.4 Construction Of Prototype 

Tahapan construction of prototype pada penelitian ini yaitu pembuatan script 

coding. Mulai dari kerangka aplikasi sampai dengan proses-proses sistem yang ada. 

Hal ini berkaitan dalam penentuan semua proses berjalan sesuai dengan rancangan 

dan penerapan algoritma sudah sesuai. 

3.2.5 Deployment & Delivery Feedback 

Tahapan deployment & delivery feedback dilakukan setelah semua tahapan 

dari communication, quick plan, modelling quick design, dan construction of 

prototype yang sudah sesuai dengan keinginan user. Pada tahap ini, sistem 

identifikasi akan ditest semua fungsi- fungsinya. 
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