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ABSTRAK 

Pendidikan merupakan salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kualiatas 

sumber daya manusia. berdasarkan data statistik dari kemendikbud pada tahun 

2016-2-2018 peserta didik yang putus sekolah mengalami peningkatan. Salah satu 

penyebabnya adalah masalah ekonomi. Cara terbaik untuk mengatasi masalah ini 

adalah dengan memberikan bantuan sosial kepada peserta didik yang tidak mampu. 

Namun pada saat ini belum ada ketersedian informasi mengenai peserta didik yang 

tidak mampu dari pihak sekolah, sehingga orang yang yang ingin memberi bantuan 

tidak tahu kemana harus memberikan bantuan untuk membantu peserta didik yang 

tidak mampu, Oleh sebab itu peneliti ingin mengembangkan sebuah aplikasi yang 

bisa mengkampanyekan peserta didik yang tidak mampu berdasarkan rekomendasi 

sekolah, bantuan berupa uang spp dan uang buku yang mana bantuan tersebut 

langsung diberikan kesekolah. Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi donasi 

pendidikan yang dapat mengkampanyekan peserta didik yang tidak mampu 

sehingga orang yang dermawan (donatur) dapat membantu peserta didik yang tidak 

mampu berdasarkan rekomendasi sekolah. 

Kata Kunci:  Donasi, Donatur, Pendidikan, Peserta didik 
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ABSTRACT 

Education is one of the best ways to improve the quality of human resources. based 

on statistical data from the Ministry of Education and Culture in 2016-2-2018 

students who dropped out of school experienced an increase. One reason is the 

economic problem. The best way to overcome this problem is to provide social 

assistance to students who can not afford. But at this time there is no information 

available about students who can not afford from the school, so people who want 

to provide assistance do not know where to provide assistance to help students who 

can not afford, Therefore researchers want to develop an application that can 

campaign students who are not able based on school recommendations, assistance 

in the form of tuition fees and book money which is directly given to school. The 

results of this study in the form of educational donation applications that can 

campaign for students who are not able to so that generous people (donors) can help 

students who can not afford it based on school recommendations. 
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ix 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh 

 

Alhamdulillahi rabbil’alamin, ucapan syukur kepada Allah 'Azza Wa Jalla 

yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian dan penulisan laporan tugas akhir ini yang berjudul 

“PERANCANGAN APLIKASI DONASI PENDIDIKAN BERBASIS 

ANDROID”. Shalawat dan salam kepada Rasulallah Muhammad Shalallahu 

‘Alaihi Wa Sallam, yang telah membimbing kita ke jalan yang lurus dan penuh 

cahaya serta ridha dari Allah 'Azza Wa Jalla, sehingga kita dapat merasakan sains 

dan teknologi yang memudahkan aktivitas dan ibadah kita sehari-hari. 

Laporan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Teknik pada jurusan Teknik Informatika Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama proses dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini, telah mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, serta motivasi baik 

secara langsung atau tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. DR. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

2. Bapak Dr. Ahmad Darmawi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

3. Ibu Dr. Elin Hearani, S.T., M.Kom, selaku Ketua Jurusan Teknik 

Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau.  

4. Bapak Muhammad Affandes, S.T., M.T, selaku Pembimbing Akademik. 

Terimakasih untuk waktu, motivasi dan arahan yang telah diberikan selama 

masa perkuliahan.  

5. Bapak Pizzaini, S.T., M.T, selaku Pembimbing Tugas Akhir. Terimakasih 



  

   

 

x 

 

untuk waktu, motivasi dan arahan yang telah diberikan selama 

6. Bapak Muhammad Irsyad, S.T., MT, selaku Penguji I Tugas Akhir. 

Terimakasih untuk waktu, motivasi dan arahan yang telah diberikan 

sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.  

7. Bapak Nazruddin Safaat H., ST., MT, selaku Penguji II Tugas Akhir. 

Terimakasih untuk waktu, motivasi dan arahan yang telah diberikan 

sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.  

8. Seluruh Dosen Teknik Informatika yang telah memberikan ilmu dan 

bimbingan yang bermanfaat untuk kami.  

9. Ayah Mujirman., dan ibu Yeti Sumarni yang telah memberikan motivasi, 

saran, kasih sayang dan curahan keringat mereka, sehingga laporan ini dapat 

diselesaikan. Dan Nanda, Ryan, Nia atas doa dan motivasinya.  

10. Sahabat-sahabat sholeh yang telah memberi doa, motivasi dan saling 

membantu selama masa perkuliahan.  

11. Teman-teman TIF D 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu- 

persatu yang telah saling membantu selama masa perkuliahan, memotivasi 

dan saling mendoakan. 

12. Semua Pihak yang turut memberikan doa, bantuan dan motivasinya baik 

secara langsung atau tidak langsung. 

 

Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. 

Dan mohon maaf apabila dalam penulisan Tugas Akhir ini terdapat kesalahan 

dalam penulisan atau bahasa dalam pembahasan. Apabila ada keritik dan saran 

untuk laporan Tugas Akhir ini dapat disampaikan melalui alamat email 

Muhammad.irfan89@students.uin-suska.ac.id. Selamat membaca dan semoga 

bermanfaat. 

wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh 

 Pekanbaru, 06 July 2020 

 

 MUHAMMAD IRFAN  



  

   

 

xi 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................................. ii 

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................. iii 

LEMBAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ............................................. iv 

LEMBAR PERNYATAAN .................................................................................. v 

LEMBAR PERSEMBAHAN .............................................................................. vi 

ABSTRAK ........................................................................................................... vii 

ABSTRACT ........................................................................................................ viii 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... ix 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... xi 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xv 

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xviii 

DAFTAR SIMBOL ............................................................................................ xix 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang ...................................................................................... I-1 

1.2 Rumusan Masalah ................................................................................ I-3 

1.3 Batasan Masalah ................................................................................... I-3 

1.4 Tujuan Penelitian .................................................................................. I-3 

1.5 Sistematika Penulisan ........................................................................... I-4 

BAB II  LANDASAN TEORI 

2.1 Pendidikan .......................................................................................... II-1 

2.2 Sekolah ............................................................................................... II-1 

2.3 Donasi ................................................................................................. II-2 

2.4 Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) ......................................... II-3 

2.5 Android ............................................................................................... II-3 



  

   

 

xii 

 

 Arsitektur Android ........................................................................ II-4 

2.6 Retrofit ................................................................................................ II-5 

2.7 Unified Modeling Language (UML) .................................................. II-6 

 Use Case Diagram......................................................................... II-6 

 Sequence Diagram ........................................................................ II-6 

 Activity Diagram ........................................................................... II-6 

 Class Diagram .............................................................................. II-6 

2.8 Web-service ........................................................................................ II-7 

2.9 RATIONAL UNIFIED PROCESS ....................................................... II-7 

2.10 Penelitian Terkait ................................................................................ II-8 

2.11 Aplikasi Pembanding .......................................................................... II-9 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metodologi Penelitian ....................................................................... III-1 

3.2 Studi Pustaka ..................................................................................... III-1 

3.3 Pengumpulan Data ............................................................................. III-2 

3.4 Analisa Data ...................................................................................... III-2 

3.5 Perancangan Sistem ........................................................................... III-2 

3.6 Implementasi Sistem ......................................................................... III-2 

3.7 Pengujian Sistem ............................................................................... III-3 

3.8 Dokumentasi ...................................................................................... III-3 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN 

4.1 Analisa Masalah .............................. IV-Error! Bookmark not defined. 

4.2 Deskripsi Umum Sistem .................. IV-Error! Bookmark not defined. 

4.3 Model Bisnis .................................... IV-Error! Bookmark not defined. 

4.4 Analisa Perancangan Aplikasi ......... IV-Error! Bookmark not defined. 

 Analisa Pengguna ....................... IV-Error! Bookmark not defined. 



  

   

 

xiii 

 

 Analisa Kebutuhan Data ............ IV-Error! Bookmark not defined. 

 Analisa Fitur dan Konten ........... IV-Error! Bookmark not defined. 

4.5 Skenario Pengujian .......................... IV-Error! Bookmark not defined. 

4.6 Perancangan Aplikasi ...................... IV-Error! Bookmark not defined. 

 Use Case Diagram ..................... IV-Error! Bookmark not defined. 

 Sequence Diagram ..................... IV-Error! Bookmark not defined. 

 Activity Diagram ........................ IV-Error! Bookmark not defined. 

 Class Diagram ........................... IV-Error! Bookmark not defined. 

 Deployment Diagram ................. IV-Error! Bookmark not defined. 

4.7 Database........................................... IV-Error! Bookmark not defined. 

4.8 Perancangan Antarmuka .................. IV-Error! Bookmark not defined. 

 Antarmuka Aplikasi Web ........... IV-Error! Bookmark not defined. 

 Antarmuka Aplikasi Android ..... IV-Error! Bookmark not defined. 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

5.1 Implementasi .................................... V-Error! Bookmark not defined. 

 Halaman Login ............................ V-Error! Bookmark not defined. 

 Halaman Mengelola Akun .......... V-Error! Bookmark not defined. 

 Halaman Mengelola Pembayaran V-Error! Bookmark not defined. 

 Halaman Mengelola Pencairan DanaV-Error! Bookmark not 

defined. 

 Halaman Login ............................ V-Error! Bookmark not defined. 

 Halaman Register ........................ V-Error! Bookmark not defined. 

 Halaman Utama ........................... V-Error! Bookmark not defined. 

 Halaman Donasi .......................... V-Error! Bookmark not defined. 

 Halaman Riwayat Donasi ............ V-Error! Bookmark not defined. 

 Halaman Verifikasi Akun ........... V-Error! Bookmark not defined. 



  

   

 

xiv 

 

 Halaman Donasi Masuk .............. V-Error! Bookmark not defined. 

 Halaman Pencairan Dana ............ V-Error! Bookmark not defined. 

 Halaman Penggalangan Dana (campaign)V-Error! Bookmark not 

defined. 

5.2 Pengujian .......................................... V-Error! Bookmark not defined. 

 Pengujian Black-Box ................... V-Error! Bookmark not defined. 

 Pengujian UAT (User Acceptance Test)V-Error! Bookmark not 

defined. 

BAB VI  PENUTUP 

6.1 Kesimpulan ........................................................................................ VI-1 

6.2 Saran .................................................................................................. VI-1 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN A USER ACCEPTANCE TEST (UAT)  

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

  

  



  

   

 

xv 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar                 Halaman 

Gambar 2.1 Arsitektur Sistem Operasi Android ................................................. II-4 

Gambar 2.2 Dompet Dhuafa ............................................................................... II-9 

Gambar 2.3 Indonesia Bersekolah .................................................................... II-10 

Gambar 3.1 Diagram Metodologi Penelitian ..................................................... III-1 

Gambar 4.1 Proses Donasi Secara Manual ...... IV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.2 Rancangan User Interface Profil DonaturIV-Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 4.3 Rancangan User Interface Profil SekolahIV-Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 4.4 Rancangan Interface Donasi ........ IV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.5 Perancangan Interface Transaksi PembayranIV-Error! Bookmark 

not defined. 

Gambar 4.6 Perancangan Interface PembayaranIV-Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 4.7 Flowchart proses donasi ............... IV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.8 Perancangan Interface Verifikasi AkunIV-Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 4.9 Interface data siswa ...................... IV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.10 Perancangan Interface Tambah Penggalangan Dana .......... IV-Error! 

Bookmark not defined. 

Gambar 4.11 Flowchart penggalangan dana .... IV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.12 Perancangan Interface Pencairan DanaIV-Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 4.13 Flowchat Pencairan Dana........... IV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.14 Perancangan Interface Pelaporan DonasiIV-Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 4.15 Perancangan Interface Pelaporan DonasiIV-Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 4.16 Model Bisnis .............................. IV-Error! Bookmark not defined. 



  

   

 

xvi 

 

Gambar 4.17 Skenario sebelum login .............. IV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.18 Skenario aplikasi sebelum login . IV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.19 Skenario target donasi terpenuhi IV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.20 Skenario dari aplikasi saat target donasi terpenuhi ............. IV-Error! 

Bookmark not defined. 

Gambar 4.21 Skenario dari aplikasi ................. IV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 22 Request Token Benar .................... IV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 23 Request saat token salah ................ IV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.24 Use Case Diagram Donasi Untuk PendidikanIV-Error! Bookmark 

not defined. 

Gambar 4.25 Sequence Diagram Login ........... IV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.26 Sequence Diagram Register ....... IV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.27 Sequence Diagram Donasi ......... IV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.28 Sequence Diagram Riwayat DonasiIV-Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 4.29 Sequence Diagram Verifikasi AkunIV-Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 4.30 Sequence Diagram Melihat Donasi MasukIV-Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 4.31 Sequence Diagram Penggalangan DanaIV-Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 4.32 Sequence Diagram Pencairan DanaIV-Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 4.33 Sequence Diagram Mengelola AkunIV-Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 4.34 Sequence Diagram Mengelola PembayaranIV-Error! Bookmark 

not defined. 

Gambar 4.35 Sequence Diagram Mengelola Pencairan Dana .................. IV-Error! 

Bookmark not defined. 

Gambar 4.36 Activity Diagram Login .............. IV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.37 Activity Diagram Register .......... IV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.38 Activity Diagram Donasi ............ IV-Error! Bookmark not defined. 



  

   

 

xvii 

 

Gambar 4.39 Activity Diagram Melihat Riwayat DonasiIV-Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 4.40 Activity Diagram Verifikasi AkuanIV-Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 4.41 Activity Diagram Penggalangan DanaIV-Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 4.42 Activity Diagram Pencairan DanaIV-Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 4.43 Activity Diagram Melihat Donasi MasukIV-Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 4.44 Activity Diagram Mengelola AkunIV-Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 4.45 Activity Diagram Mengelola PembayaranIV-Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 4.46 Activity Diagram Mengelola Pencairan DanaIV-Error! Bookmark 

not defined. 

Gambar 4.47 Class Diagram............................ IV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.48 Deployment Diagaram ............... IV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.49 ERD Database ............................ IV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.50 Perancangan Antarmuka Login .. IV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.51 Perancangan Antarmuka Mengelola AkunIV-Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 4.52 Perancangan Antarmuka Mengelola Pembayaran............... IV-Error! 

Bookmark not defined. 

Gambar 4.53 Perancangan Antarmuka Megelola Pencairan Dana ........... IV-Error! 

Bookmark not defined. 

Gambar 4.54 Perancangan Antarmuka Login .. IV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.55 Perancangan Antarmuka RegisterIV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.56 Perancngan Antarmuka Home ... IV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.57  Perancangan Antarmuka RiwayatIV-Error! Bookmark not 

defined. 



  

   

 

xviii 

 

Gambar 4.58 Perancangan Antarmuka CampaignIV-Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 4.59 Perancangan Riwayat Donasi ..... IV-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.60 Perancangan Antarmuka Tambah SiswaIV-Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 5.1 Halaman Login .............................. V-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 5.2 Halaman Mengelola Akun ............ V-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 5.3 Halaman Mengelola Pembayaran.. V-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 5.4 Halaman Mengelola Pencairan danaV-Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 5.5 Halaman Login .............................. V-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 5. 6 Halaman Register ......................... V-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 5.7 Halaman Utama ............................. V-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 5.8 Halaman Donasi ............................ V-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 5.9 Halaman Riwayat Donasi .............. V-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 5.10 Halaman Verifikasi Akun............ V-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 5.11 Halaman Donasi Masuk .............. V-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 5.12 Halaman Pencairan Dana ............ V-Error! Bookmark not defined. 

Gambar 5.13 Halaman Penggalangan Dana...... V-Error! Bookmark not defined. 

 

  



  

   

 

xix 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel                  Halaman 

2.1 Penelitian Terkait .......................................................................................... II-8 

4.1 Use Case Specification Login .................... IV-Error! Bookmark not defined. 

4.2 Use Case Sepecification Register............... IV-Error! Bookmark not defined. 

4.3 Use Case Specification Memberi Donasi ... IV-Error! Bookmark not defined. 

4.4 Use Case Melihat Riwayat Donasi ............ IV-Error! Bookmark not defined. 

4.5 Use Case Verifikasi Akun .......................... IV-Error! Bookmark not defined. 

4.6 Use Case Penggalangan Dana .................... IV-Error! Bookmark not defined. 

4.7 Use Case Melihat Donasi Masuk ............... IV-Error! Bookmark not defined. 

4.8 Use Case Pencairan Dana .......................... IV-Error! Bookmark not defined. 

4.9 Use Case Mengelola Akun......................... IV-Error! Bookmark not defined. 

4.10 Use Case Mengelola Pembayaran ............ IV-Error! Bookmark not defined. 

4.11 Use Case Mengelola Pencairan Dana ...... IV-Error! Bookmark not defined. 

4.12 Tabel Pengguna ........................................ IV-Error! Bookmark not defined. 

4.13 Tabel Sekolah ........................................... IV-Error! Bookmark not defined. 

4.14 Tabel Siswa .............................................. IV-Error! Bookmark not defined. 

4.15 Tabel Donasi ............................................ IV-Error! Bookmark not defined. 

4.16 Tabel Pembayaran .................................... IV-Error! Bookmark not defined. 

4.17 Tabel Pencairan Dana .............................. IV-Error! Bookmark not defined. 

4.18 Update Donasi .......................................... IV-Error! Bookmark not defined. 

4.19 Tabel Report ............................................. IV-Error! Bookmark not defined. 

5.1 Black-Box .................................................... V-Error! Bookmark not defined. 

5.2 Skor Pilihan Jawaban UAT ......................... V-Error! Bookmark not defined. 

5.3 Pertanyaan Kuisioner .................................. V-Error! Bookmark not defined. 

5.4 Data Jawaban Kuisioner .............................. V-Error! Bookmark not defined. 
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DAFTAR SIMBOL 

 Use Case Diagram      

 

Aktor : Simbol orang atau stakeholder yang berinteraksi dengan 

sistem.   

 

Use Case : Simbol pekerjaan dalam sistem.  

 

Relationship : Simbol yang menghubungkan aktor dan use case. 

 

Activity Diagram 

 

State Awal : Simbol yang merupakan tanda alur kerja dimulai. 

 

State Akhir : Simbol yang merupakan tanda alur kerja selesai.  

 

Aktifitas : Simbol yang merupakan kegiatan. 

 

Transisi : Simbol yang merupakan penunjuk untuk pelaksanaan 

kegiatan selanjutnya. 

 

Decision : Simbol yang digunakan untuk memutuskan apakah 

valid atau tidak validnya suatu  kejadian.   

 

Flowchart 

Terminator : Simbol terminator (Mulai/Selesai) merupakan tanda 

bahwa sistem akan dijalankan atau berakhir. 

 

Proses : Simbol yang digunakan untuk melakukan pemrosesan 

data baik oleh pengguna maupun komputer (sistem).  
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Verifikasi : Simbol yang digunakan untuk memutuskan apakah 

valid atau tidak validnya suatu  kejadian.   

 

Laporan : Simbol yang digunakan untuk menggambarkan laporan. 

 

 

Sequence Diagram 

 

Aktor : Simbol orang atau stakeholder yang berinteraksi dengan 

sistem. 

 

Entity : Simbol yang menggambarkan tabel. 

  

Boundary : Simbol yang digunakan untuk menggambarkan form.   

 

Control : Simbol yang digunakan menghubungkan boundary 

dengan tabel. 

 

Lifeline : Simbol yang merupakan tanda mulai dan selesainya 

sebuah pesan. 

 

Message : Simbol yang digunakan untuk mengirimkan pesan. 

 

 



 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan cara terbaik untuk meningkatkan  kualitas sumber 

daya manusia. Terdapat dua tantangan pendidikan yang ada di Indoensia yaitu 

pemerataan akses pendidikan dan tantangan pemerataan mutu. Masalah pemerataan 

mutu adalah masih banyak lembaga pendidikan sekolah / madrasah swasta yang 

belum memenuhi standar mutu. Sedangkan dilihat dari pemerataan akses, semakin 

tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah pula angka partisipasi dalam jenjang 

pendidikan. Masalah itu terjadi karena adanya permasalahan ekonomi . jika tingkat 

sosial ekonomi rendah maka rendah juga pendapatan orang tersebut, dan semakin 

rendah pula partisipansinya dalam sekolah (Kadir, 2015) 

Di Indonesia masih banyak terjadi putus sekolah pada peserta didik,  data dari 

Badan Pusat dan Statistik pada tahun ajaran 2016/2017 jumlah peserta didik yang 

mengalami putus sekolah sebanyak 187.084 orang, sedangkan pada tahun ajaran 

2017/2018 jumlah peserta didik di Indonesia yang putus sekolah sebanyak 187.824 

orang, berdasarkan data di atas peserta didik yang mengalami putus sekolah 

semakin bertambah, hal ini disebabkan oleh biaya pendidikan yang mahal. Orang 

tua  tidak memiliki dana cukup untuk membiayai pendidikan anaknya karena 

pendapatan yang rendah, sehingga tidak sebanding dengan biaya pendidikan yang 

harus ditanggung (Tho’in, 2017). 

Peserta didik yang putus sekolah memiliki ilmu pengetahuan yang berbeda 

dari peserta didik yang bersekolah, sehingga dikhawatirkan pada peserta didik yang 

mengalami putus sekolah terlibat kasus pada pekerja anak dibawah umur, anak 

jalanan, pelacuran anak, dan kasus sosial lain akibat kemisikinan dan tekanan 

hidup. 

Merespon masalah tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-

kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, salah satu kebijakannya adalah 

pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada  pihak sekolah atau 
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madrasah. Tetapi bantuan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dari pihak 

sekolah dan peserta didik. Tidak semua sekolah juga yang mendapati bantuan 

operasional sekolah ini karena terdapat juga wilayah di Indonesia yang sulit 

dijangkau dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap sekolah–sekolah yang sulit 

diakses (Fahrurrozi, 2012). 

Salah satu cara untuk membantu para peserta didik yang tidak mampu adalah 

dengan memberikan bantuan sosial. Bantuan sosial adalah adalah bantuan yang 

paling banyak ditunggu, bantuan tersebut berasal dari pemerintah atau organisasi 

yang berbadan hukum yang diberikan langsung kepada orang yang membutuhkan. 

Bantuan sosial ini dapat berupa materi / uang, sandang, pangan. (Silvi, 2018) 

Bantuan sosial biasanya diberikan oleh orang-orang yang memiliki harta 

berlebih atau biasanya disebut donatur. Kehadiran donatur tentu sangat membantu 

dalam mengatasi masalah pendidikan ini. Banyak donatur yang mau membantu 

orang-orang yang tidak mampu dan biasanya donatur memberikan bantuan di 

organisasi yang telah tersedia seperti dompet dhuafa, rumah zakat, dan organisasi 

filantropi. (Yogiswara, 2018). 

Pada saat ini donatur juga dapat memberikan bantuan online melalui aplikasi 

website atau android, Seperti Kitabisa, Indonesia Bersekolah, dan Dompet Dhuafa. 

Seiring berkembangnya zaman teknologi informasi  komputer sudah merambah 

berbagai aspek kehidupan karena dapat memepermudah pekerjaan manusia 

terutama yang terkait dengan pengolahan data. Banyak organisasi saat ini yang 

menggunakan teknologi informasi dan komputer  dalam menunjang kegiatan 

operasionalnya (Sholeh, 2015). 

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti ingin membuat sebuah aplikasi android 

untuk menjembatani atau menghubungkan donatur dengan pihak penggalang dana 

(sekolah) yang nantinya pihak sekolah akan medaftarkan peserta didik yang tidak 

mampu tersebut kesebuah sistem atas nama sekolah tersebut, sehingga semakin 

banyak donatur yang ingin berdonasi semakin banyak pula terbantu anak–anak 

yang kurang beruntung ini. 
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Aplikasi seperti ini sebernarnya sudah ada seperti Dompet Dhuafa, Rumah 

Zakat, Indonesia Bersekolah. Namun, pada aplikasi tersebut biasanya penyedia 

aplikasi membuat penggalangan dana berupa kesehatan, bencana alam, perbaikan 

suatu bangunan, dan pendidikan. Dalam contoh aplikasi di atas donatur yang sudah 

berdonasi, donatur tersebut tidak tahu kepada siapa dana yang donatur berikan, 

kapan uang yang donatur beri diterima oleh penggalangan dana, untuk keperluan 

apa saja uang yang telah donatur berikan, sehingga transparansi dana yang donatur 

berikan tidak tampak. Dalam hal ini peneliti ingin membuat sebuah aplikasi donasi 

yang transparansi dananya jelas, Jelas dalam artian donatur tahu kepada peserta 

didik yang ingin mereka bantu, dimana peserta didik bersekolah, dan untuk apa saja 

dana yang donatur berikan kepada peserta didik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa pokok 

permasalahanya adalah bagaimana merancang dan membangun Aplikasi berbasis 

Android untuk menghubungkan para donatur dengan peserta didik yang kurang 

mampu dalam bidang pendidikan. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukanya batasan-batasan agar tidak 

menyimpang dari yang telah direncanakan, sehingga tujuan yang sebenarnya dapat 

dicapai. Adapun batasan–batasan dalam penelitian ini dalah: 

1. Donasi yang diberikan hanya khusus untuk biaya pendidikan. 

2. Biaya pendidikan yang diberikan adalah uang spp dan uang buku. 

3. Donasi yang diberikan hanya untuk peserta didik yang tidak mampu dan 

berstatus aktif sekolah. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah dirancang dan dibangun aplikasi donasi 

untuk pendidikan berbasis Android. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yang mendasari 

tugas akhir, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan 

penelitian, dan sitematika penulisan laporan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini menjelaskan tentang teori–teori yang membantu dalam 

mebuat sebuah aplikasi atau laporan ini, dalam bab ini terdapat 

penjelasan mengenai donasi, sekolah, sumbangan pembinaan 

pendidikan, penelitian terkait, dan lainya. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini menjelaskan tentang langkah–langkah dalam membuat 

sebuah aplikasi, mulai dari melakukan pengumpulan data, analisa 

dan perangan, sampai tahap pengujian. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

 Pada bab ini menejelaskan tentang analisa dan perancangan sistem 

yang akan dibuat. 

BAB V  ANALISA DAN PENGUJIAN 

 Pada bab ini menejelaslan tentang hasil analisa yang telah kita buat 

beserta pengujian aplikasinya. Pengujian aplikasi bisa dilakukan 

dengan User Acceptance Test (UAT) atau dengan Black Box 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari proses pembuatan 

aplikasi,serta beberapa saran  peneliti untuk penelitian selanjutnya. 

 



 

 

 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu cara untuk menciptakan generasi-generasi 

bangsa yang cerdas, berahlak, dan berkuliatas. Cara untuk menciptakan generasi 

bangsa yang cerdas dengan melalui kegitan latihan, pengajaran, dan bimbingan. 

Pendidikan bisa mendorong untuk meningkatkan kualitas SDM yang menentukan 

keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Jika peserta didik memilik aspek 

intelektual yang bagus, sosial, emosional, maupun spritual, serta memilki 

kepribadian dan ahlak mulia maka nantinya mampus mengisi kebaikan baik 

kepentingan dirinya maupun masyarakat (Nuroktyo, 2012). 

2.2 Sekolah 

Sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan formal yang menyediakan 

tempat belajar peserta didik. Dengan kesempatan belajar itu, diharapkan para 

peserta didik dapat menimba ilmu dan dapat mencapai apa yang mereka cita- 

citakan (Nuroktyo, 2012).  

Menurut (Haryanto, 2017) terdapat 4 macam fungsi sekolah diantaranya 

adalah 

a. Memberikan pengetahuan umum 

Manusia tanpa pengetahuan akan sangat sulit beradaptasi dengan 

lingkunganya, maka dari itu sekolah mengajarkan banyak hal mengenai 

pengetahuan umum kepada para peserta didik. 

b. Memberikan keterampilan dasar 

sekolah dapat membentuk peserta didik menjadi individu yang dapat 

berinteraksi dan bergaul dengan sesamanya tanpa terhambat oleh adanya 

perbedaan. 

c. Menyediakan sumber daya manusia 
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Pendidikan yang didapatkan disekolah akan memberikan pengetahuan 

bagi manusia. pengetahuan tersebut akan menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan 

masyarakat. 

d. Alat tranformasi kebudayaan. 

Pendidikan di sekolah juga dapat memberikan perubahan dalam 

kehidupan masyarakat secara umum. Pengetahuan dan keterampilan yang 

dimiliki oleh manusia dapat membantu mereka dalam melakukan inovasi 

ataupun penemuan baru dalam perkembangan peradaban manusia. 

2.3 Donasi 

Donasi atau sumbangan adalah sebuah bantuan yang berikan oleh perorangan 

atau perusahaan yang bersifat sukarela tanpa adanya imbalan yang bersifat 

keuntungan. Pemberian donasi ini dapat berupa makanan, barang, pakaian, uang, 

minuman, dan lainya (Dewantry, 2015). 

Menurut (Pambudi, 2014), di Indonesia banyak jenis-jenis donasi yang 

bertujuan untuk untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung seperti 

terkena musibah bencana alam dan lain sebagianya. Berikut ini adalah jenis-jenis 

donasi yang ada di Indonesia: 

a. Donasi Sosial  

Donasi sosial ini donasi yang bersifat umum, donasi jenis ini biasanya donatur 

mendonasikan uangnya kepada yang membutuhkan seperti pembiayan rumah 

sakit, pembangunan mesjid, pembangunan sekolah. 

b. Donasi bencana alam 

Donasis bencana alam donasi yang diperuntukan untuk korban bencana alam 

seperti tsunami, banjir, kebarakan hutan, dan bencana alam lainya yang 

memakan korban jiwa. Bantuan yang diberikan biasanya obat-obatan, 

makanan, tempat tinggal 

c. Donasi korban perang 

Donasi korban perang diperuntukan untuk para korban luka, kehilangan tempat 

tinggal, dan mati akibat perperangan antar suku, desa, kota, dan negara. 
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d. Donasi untuk sebuah karya 

Donasi untuk sebuah karya pada umumnya dilakukan oleh kamunitas yang 

memiliki karya namun minim akan dana. 

2.4 Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)  

SPP adalah sumbangan pembinaan pendidikan yang dibayarkan oleh siswa di 

sekolah–sekolah. Tujuan dari SPP ini adalah sekolah dapat membiayai 

penyelenggaraan pendidikan sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan 

lancar dan baik (Sholeh, 2015). 

Didalam beberapa sekolah yang ada di Indonesia selain pembayaran uang 

SPP, sekolah juga meminta uang pembangunan atau uang gedung untuk sekolah. 

Uang pembangunan atau uang gedung ini digunakan untuk mengembangkan sarana 

prasarana pendidikan seperti fasilitas belajar dan uang gedung ini umumnya hanya 

dibayar satu kali saat siswa sudah diterima di sekolah yang bersangkutan(Sholeh, 

2015). 

2.5 Android 

Android adalah operation system untuk telepon seluler berbasis java yang 

dijalankan pada kernel Linux 2.6. Android bukanlah sebuah bahasa melainkan 

tempat berjalannya suatu aplikasi. Pada saat ini Android perkembangannya sangat 

cepat karena menyediakan paltform terbuka sehingga siapapun dapat membuat 

aplikasi mereka sendiri (Dimarzio, 2008). 

Pada mulanya Android dikembangkan oleh sebuah perusahaan Android, Inc. 

Perusahaan ini didirikan di Palo Alto, California, pada bulan Juli 2005. Google 

mengambil alih Android Inc. Sebagai anak perusahaan yang sepenunya dimiliki 

oleh Google (Mariana, 2012). 

Menurut (Meier, 2008), Andoird terbentuk dari gabungan 3 bagian yaitu:  

1. Sebuah operation system yang dapat dibuat oleh siapa saja untuk perangkat 

Android / mobile. 
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2. Sebagai Platform yang dikembangkan untuk menciptakan aplikasi Android 

/ mobile. 

3. Perangkat, yang paling utama adalah mobile phone, mobil phone adalah alat 

untuk menjalan sistem operasi tersebut. 

 Arsitektur Android 

Pengembang aplikasi Android menggunakan teknologi yang ada dalam 

Linux, oleh karena itu sistem Android juga memiliki arsitektur yang tersusuan dari 

beberapa lapisan. Setiap lapisan-lapisan dari tumpukan ini menghimpun beberapa 

program mendukung fungsi–fungsi detail dari sistem operasi. Gambar 2.1 

menjelaskan arsitektur yang digunakan sistem operasi Android tersebut.  

 

Gambar 2.1 Arsitektur Sistem Operasi Android  

Menurut pendapat (Nazruddin, 2012), secara umum arsitekur Android bisa 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Applications dan Widgets 

Applications dan Widgets adalah layer yang menghubungkan antara 

pengguna dengan aplikasi. Pengguna dapat mendownload, mengintall, dan 

pengguna dapat menjalankan aplikasi itu. Pada layer ini terdapat aplkasi inti 
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diantaranya program SMS, klien email,  kontak, peta, Brwoser, kalender, 

dan lainya. Aplikasi yang ada ditulis dalam bahasa pemograman Java. 

2. Applications Frameworks 

Applications Framework adalah layer yang digunakan untuk pengembang 

dalam membuat aplikasi Android. Pada layer inilah aplikasi bisa dirancang 

dan dibangun. Komponen yang ada dalam layer ini adalah: Activity 

Manager, ViewsResource Manager, Content Provider, Notification 

Manager.  

3. Libraries 

Libraries adalah sebuah layer yang digunakan develope untuk me running 

aplikasinya. Layer ini terdiri dari library inti seperti libe, C/C++ dan SSL. 

4. Android Runtime 

Pada layer ini aplikasi Android bisa menjalankan proses hanya 

menggunakan Linux. Yang membuat kerangka dasar pada aplikasi Android 

adalah Dalvik Virtual Machine (DVM). Dalam layer ini  dibagi menjadi dua 

macam yaitu: 

a. Core Libraries : mencakup seluruh library dasar dalam bahasa 

pemograman java. 

b. “Dalvik Virtual Machine : mesin virtual berbasis register yang 

mampu membuat kernel linux untuk melakukan direading dan 

manajemen tingkat rendah.” 

5. Linux Kernel 

Linux Kernel merupakan  bagian paling penting dalam sistem operasi 

Android . Pada layer ini  terdapat  file – file sistem yang mengatur 

pemoresan sistem. 

2.6 Retrofit  

Retrofit adalah client HTTP type-safe untuk android dan java. Retrofit 

memudahkan untuk tergabung ke layanan web REST dengan menejermahkan API 

ke dalam antarmuka java. Retrofit dibangun atas beberapa perpustakaan dan alat 

bantu lainya. Perpustakaan ini mempermudah pengunaan data JSON atau xml, yang 
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kemudian menjadi Plain Old Java Objects (POJOS). Permintaan Get, Post, Put, 

Patch, dan delete semua bisa dieksekusi. Di balik layar, Retrofit memanfaatkan 

OKHTTP unutuk mengangani permintaan jaringan (tazidin, 2018). 

2.7 Unified Modeling Language (UML) 

UML dikembangkan oleh Jim Rumbaugh, Ivar Jacobson, dan Grady Booch. 

Uml berguna untuk menggambarkan alur sistem yang akan dibuat yang mana 

sistem tersebut berorientasi objek. 

UML dapat membantu para pengembang sistem dalam membuat alur sistem 

secara visual. pemodelan visual dapat membantu  untuk menangkap struktur dan 

kelakuan dari objek. UML juga bisa mempermudah pengambaran antara elemen 

dan sistem (Hermawan, 2000). Dalam UML terdapat beberapa diagram, antara lain 

sebagai berikut:  

 Use Case Diagram 

Use Case Diagram adalah suatu metode perancangan sitem informasi yang 

mana jika kita melihat alur dari use case diagram kita sudah paham bagaimana cara 

kerja sistem yang akan kita buat (Salahuddin, 2013). 

 Sequence Diagram 

Sequen diagram adalah penjabaran dari use case diagram yang mana pada 

sequence diagram terdapat langkah–langkah atau alur yang berisi dari method–

method yang ada dalam aplikasi yang dibuat. (Whitten and Bentley, 2007). 

 Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan aliran sitem yang kita buat. Prosesnya di 

mulai dari awal sistem sampai akhir kerja dari sistem.  Dalam Activity diagram kita 

dapat juga melihat proses gabungan antara sistem yang kita buat (Salahuddin, 

2013). 

 Class Diagram 

Class diagram adalah hubungan antar kelas yang ada dalam tiap model 

desain. Tujuan dari class diagam ini adalah untuk memvisualisasikan struktur kelas 

dari sistem yang dibuat (Sutopo, 2002). 
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2.8 Web-service  

Web-Service adalah Sebuah metode pertukaran data antar aplikasi melalui 

jaringan internet yang mampu menunjang interoperabilitas. Tanpa memperhatikan 

dimana sebuah database ditanamkan, dibuat dalam bahasa apakah aplikasi tersebut, 

dan platform apa yang digunakan dalam aplikasi tersebut sehingga mampu menjadi 

penghubung antara berbagai sistem yang ada.(Kuntoro, 2005). 

Web-service adalah kumpulan dari operasi, yang mana operasi itu hanya 

dapat digunakan melalui jaringan internet  dalam bentuk pesan XML yang 

ditampilkan dalan sebuah interface website (Kreger, 2001). 

2.9 RATIONAL UNIFIED PROCESS 

Rational Unified Process adalah proses pengembangan perangkat lunak yang 

prosesnya yang dilakukan secara berulang-ulang, terkofus pada arsitektur, dan lebih 

diarahkan untuk penggunaan kasus (Salahuddin, 2013). Metode ini memiliki dua 

dimensi yaitu dimensi waktu yang mewakilkan aspek dinamis menggunakan empat 

tahapan, yaitu inception, elaboration, construction, dan transition. Dimensi kedua 

mewakili aspek statis dari proses pengembangan yang terdiri dari business 

modelling, requirement, analysis and design, implementation, test, dan deployment. 

Metode ini digunakan karena alur pengerjaan dapat menjadi lebih dinamis dan lebih 

fokus untuk menyelesaikan masalah menjadi bagian-bagian tersendiri. 

1. Inception (Permulaan) 

Merupakan tahap awal pengerjaan yang dimulai dengan pemodelan 

proses bisnis (Bussines Modelling) dan pendefinisian kebutuhan 

(Requirements) yang akan diimplementasikan. 

2. Ebolaration (Perencanaan) 

Pada tahap ini analisis dan perancangan (Analysis and Design) arsitektur 

aplikasi akan didefinisikan. Hasil dari analisis dan perancangan akan 

diimplementasikan menggunakan Unified Modelling. 

3. Construction (Kontruksi)  
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Pada tahap ini rancangan yang telah didefinisikan akan dibangun menjadi 

sebuah aplikasi nyata sehingga aplikasi dapat dipergunakan. 

4. Transition (Transisi) 

Pada tahap ini merupakan tahap instalasi aplikasi (Deployment) pada 

pengguna akhir beserta dilakukannya pengujian berupa User Acceptance 

Test untuk mengetahui aplikasi yang dibangun diterima oleh pengguna 

akhir atau tidak. 

2.10 Penelitian Terkait 

Penelitian yang terkait dengan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 

berikut. 

Tabel 2.1 Penelitian Terkait 

Nama Penelitian Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Yogiswara, dan Dimas 

Rayi Astrianto (2018) 

Penerapan “Web Service 

dan Firebase 

Notification pada 

Pengembangan Aplikasi 

Gerakan Nasi Bungkus 

Jember Berbasis 

Android.” 

Dari hasil penelitian ini 

didaptkan bawah 

aplikasi dapat menerima 

dan mengirim notifikasi 

antara donatur dengan 

pihak administrator 

aplikasi. 

Dini Silvi Purnia (2018) Implementasi Metode 

RAD pada Rancang 

Aplikasi BAN-SOS Ter 

Distibusi Berbasis 

Mobile.” 

Aplikasi ini digunakan 

untuk mengetahui 

organisasi sosial yang 

mana yang berbadan 

hukum, sehingga 

donatur lebih mudah 

menyalurkan bantuan, 

mengetahui tranfaransi 

kemana saja bantuan itu 

disampaikan. Serta 

memudahkan 

pemerintah untuk 

mengontrol aktifitas dan 

kegiatan sosial para 

organisasi tersebut. 

Zenita Wahyu 

Deswantry, Sari Dewi 

Budiawati, dan 

Muhammad Barja 

Sanjaya (2015). 

Aplikasi Pengelolaan 

Dana Donasi Untuk 

Penderita Kanker 

Aplikasi ini berhasil 

dibuat dan dapat 

menjembatani antara 

penderita kanker, 
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donatur, rumah sakit, 

dan yayasan kanker. 

Muhammad Ikhsan 

Ibrahin dan Wisti Dwi 

Septiani (2017). 

Sistem Informasi 

Penerimaan Donasi 

Hasil dari penelitian ini 

adalah donatur dapat 

melakukan donasi online 

tanpa harus datang ke 

kantor yayasan. Dengan 

adanya website 

memudahkan admin 

dalm mengelola data 

donatur dan transaksi 

donasi online. 

2.11  Aplikasi Pembanding 

a. Dompet Dhuafa 

Pada aplikasi dompet dhuafa, donatur yang ingin memberikan donasi 

menyerahkan lansung donasinya kepada pihak dompet dhuafa melalui 

rekening yang tertera pada aplikasi dompet dhuafa, setelah uang yang 

dikirim oleh donatur maka pihak dari dompet dhuafa akan membagikannya 

dananya untuk pendidikan. 

 

Gambar 2.2 Dompet Dhuafa 

b. Indonesia Bersekolah 

Pada aplikasi ini skenario aplikasinya hampir sama dengan dompet Dhuafa. 

Pada aplikasi sistem hanya menampilkan no rekening pihak penyedia 

sistem, lalu donatur mengirim uang ke rekening yang tersedia. Setelah uang 

dikirim oleh donatur maka donatur harus melakukan konfirmasi ke 

administrator indonesia bersekolah melalui whatsapp. Skenario aplikasinya 

dapat dilihat pada Gambar berikut. 
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Gambar 2.3 Indonesia Bersekolah



    

 

 

 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian adalah langkah–langkah atau tahapan–tahapan yang 

dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian. Berikut ini merupakan langkah–

langkah metodologi penelitian yang dilakukan bisa dilihat pada Gambar 3.1 berikut: 

 

Gambar 3.1 Diagram Metodologi Penelitian 

3.2 Studi Pustaka 

Studi Pustaka Mempelajari literatur dan buku–buku yang berhubungan 

dengan pengembangan sistem dan penulisan laporan. Studi pustaka dilakukan 

untuk mencari materi yang berhubungan dengan sistem yang akan dibuat. Pencarian 

materi didapatkan dari jurnal dan buku. 
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3.3 Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data penulis mencari data-data yang berasal dari website 

yang terpercaya seperti website Kemendikbud, badan pusat dan statistik, dan lainya. 

3.4 Analisa Data 

Pada langkah ini data yang didapatkan di analisa dan akan digunakan pada 

peneltian. Pada tahap analisa data ini data–data yang didapatkan adalah data asli 

bukan data yang dimanipulasi. 

3.5 Perancangan Sistem 

Pada tahap ini peneliti melakukan analisa terhadap perancangan sistem yang 

akan dibuat. Alat bantu yang digunakan untuk menganalisa sistem tersebut adalah 

Use Case Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, dan Activity Diagram. 

3.6 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem adalah sebuah tahapan dalam membuat atau menyusuun 

perangkat lunak melalui proses coding. Dalam mengimplementasikan sistem 

dibutuhkan perangkat pendukung untuk membuat sistem. perangkat yang 

dibutuhkan adalah hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak). 

Perangkat yang diperlukan adalah: 

1. Perangkat keras: 

a. Laptop 

i. Processor  : Intel(R) Core(TM) i3-4005UCPU  

ii. Memory   : 4 GB 

iii. Hard disk  : 500  GB 

b. Smartphone 

i. Processor   : Snapdragon 625 @ 2.0GHz 

ii. Memory   : 3 GB 

iii. Internal   : 32 GB 

iv. Operating System : Android 6.0 (Marshmallow) 

2. Perangkat lunak: 
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a. Operating System  : Windows 10 

b. Bahasa Pemograman : Java 

c. Tools   : Android Studio 

d. DBMS   : MYSQL 

3.7 Pengujian Sistem 

Pengujian atau testing adalah tahapan terakir yang dilakukan setelah aplikasi 

selesai dibuat. Metode yang digunakan adalah metode Black box, dan UAT (User 

Acceptance Test) yang mana akan dilakukan oleh pihak sekolah dan donatur. 

3.8 Dokumentasi 

Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini. 

Mulai dari proses pendahuluan, perencanaan, pengumpulan data, analisa dan 

perancangan sistem, dan implementasi dan pengujian sistem. Hasil dari 

dokumentasi ini adalah laporan.   



 

 

BAB VI 

 PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan yang ada dari bab-bab sebelumnya maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini dapat memberikan informasi peserta didik yang tidak mampu 

kepada donatur berdasarkan rekomendasi sekolah. 

2. berdasarkan hasil pengujian dari UAT dengan responden sebanyak 30 orang 

Aplikasi ini dapat memberikan informasi tranparansi dana dengan jelas, 

jelas dalam artian adanya informasi dana masuk, dana keluar, dan bukti dana 

sudah sampai kepeserta didik. 

6.2 Saran 

Saran-saran yang harus diperhatikan untuk pengembangan aplikasi ini lebih 

lanjut guna pengembangan aplikasi yang lebih baik dari sebelumnya, yakni: 

1. Membuat pembayaran yang langsung terintergarsi dengan bank agar 

ketika melakukan pembayaran dicek otomatis langsung oleh pihak bank. 

2. Menambahkan lagi jenis donasi seperti uang baju, alat tulis, dan uang 

pembangunan. 
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LAMPIRAN A 

USER ACCEPTANCE TEST (UAT) 
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