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ABSTRAK 

 

Balai Desa Kweden kembar adalah balai desa yang terletak didesa Kweden 

Wetan Kwedenkembar, Kec.Mojoanyar , Mojokerto, Jawa Timur yang memiliki 

program kerja diantara adalah Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial 

Masyarakat seperti pengadaan alat kesehataan dan fasilitas untuk operasinal 

posyandu , Program Peningkatan Infratukstur lingkungan hidup dengan 

memberikan sosialisasi KTR ( Kawasan Tanpa Rokok ) kemudian ada pengadaan 

alat kebersihan kantor , Program Pelayanan administrasi kependudukan terpadu 

(SIPADU) merupakan program pendataan penduduk tetap , data penduduk 

sementara , rekapitulasi data penduduk pindah , datang , lair dan mati , jumlah 

penduduk berdasarkan agama , usia dan jenis kelamin program pemberdayaan 

lingkup PKK dengan melaksanakan kegiatan ke-PKKan seperti fasilitas program 

PAUD , Fasilitaas Rumah Sehat dan penyelenggaraan 10 Program Pokok PKK. 

Namun sering kali pelaksanaan lomba 10 program PKK didesa keweden kembar 

bisa terbilang kurang efisien karena pengumpulan berkas persyaratan lomba masih 

manual dan dikumpulkan H-1 sebelum pelaksanaan lomba sehingga pemerikasaan 

berkas persyaratan lomba bisa dibilang kurang efektif dengan jangka waktu 

pelaksanaan lomba yang hanya dilaksanakan dalam waktu 1 hari serta 

permasalahan juga teletak pada pelaksanaan lomba yang banyak dari peserta 

merasa bosan sehingga terkadang ada beberapa peserta yang asik bermain 

handphone saat pelaksanaan lomba berlangsung untuk menghindari rasa bosan 

karena kegiatan perlomban yang menerapkan pemaparan tiap gugus PKK 

Berdasarkan permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah sistem yang 

terkomputerisasi berupa aplikasi Pengelolaan lomba 10 program PKK berbasis 

website menggunakan metode gamification yang mana website ini dibuat untuk 

membantu peserta dalam pengumpulan berkas agar lebih terkomuterisasi dan 

efektif dan tentunya lebih terstruktur serta dengan adanya aplikasi ini yang 

menerapkan metode gamification diharapkan dapat membatu menarik minat 

peserta lomba 10 program PKK didesa Kweden kembar dengan memberikan 

reward berupa alat – alat dapur kepada peserta yang mengikuti lomba tersebut 

diakhir perlombaan 

Kata Kunci : Aplikasi, Gamification, Website Perlombaan PKK 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Balai Desa Kweden kembar adalah balai desa yang terletak didesa Kweden 

Wetan Kwedenkembar, Kec.Mojoanyar , Mojokerto, Jawa Timur yang memiliki 

program kerja diantara adalah Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial 

Masyarakat seperti pengadaan alat kesehataan dan fasilitas untuk operasinal 

posyandu , Program Peningkatan Infratukstur lingkungan hidup dengan 

memberikan sosialisasi KTR ( Kawasan Tanpa Rokok ) kemudian ada pengadaan 

alat kebersihan kantor , Program Pelayanan administrasi kependudukan terpadu 

(SIPADU) merupakan program pendataan penduduk tetap , data penduduk 

sementara , rekapitulasi data penduduk pindah , datang , lair dan mati , jumlah 

penduduk berdasarkan agama , usia dan jenis kelamin program pemberdayaan 

lingkup PKK dengan melaksanakan kegiatan ke-PKKan seperti fasilitas program 

PAUD , Fasilitaas Rumah Sehat dan penyelenggaraan 10 Program Pokok PKK 

10 Program Pokok PKK di desa kweden kembar merupakan gerakan 

masyrakat yang selama ini aktif berperan sebagai mitra pemerintahan dalam 

pelaksanaan berbagai program pembangunan masyarakat keberhasilan program 

PKK ini dapat terwujud karena gerakan ini dimunculkan dari kebutuhan masyarakat 

desa kwedenkembar yang pengelolaannya juga dilaksanakan oleh masyarakat dan 

hasil didapat juga dapat dinikmati langsung oleh masyrakat desa . Program Pokok 

PKK ini dilaksanakan satu tahun sekali biasanya dilaksanakan pada bulan februari 

dengan mengadakan sebuah perlombaan yang dinamakan lomba 10 program pokok 

PKK yang mana terdapat 5 kategori lomba yaitu kategori tatatertib administrasi , 
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kategori pelaksanaan gugus tugas PPA , kategori pelaksanaan tribina dan UP2K , 

kategori hayati PKK dan KRPL dan terakhir adalah kategori pelayanan posyandu 

dengan kriteria penilaian yaitu profil kegiatan , paparan kegiatan , program kerja , 

penampilan data , administrasi kelembagaan , pelaksanaan program kerja dan 

capain kinierja yang mana perserta lomba nantinya akan membawa berkas 

persyaratan lomba sesuai dengan kriteria penilaian dan kategori lomba 

 

Namun sering kali pelaksanaan lomba 10 program PKK didesa keweden 

kembar bisa terbilang kurang efisien karena pengumpulan berkas persyaratan 

lomba masih manual dan dikumpulkan H-1 sebelum pelaksanaan lomba sehingga 

pemerikasaan berkas persyaratan lomba bisa dibilang kurang efektif dengan jangka 

waktu pelaksanaan lomba yang hanya dilaksanakan dalam waktu 1 hari serta 

permasalahan juga teletak pada pelaksanaan lomba kurang menarik karena hanya 

menerapkan sistem pemaparan program keja dari tiap gugus kategori lomba 

 

Berdasarkan permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah sistem yang 

terkomputerisasi berupa aplikasi Pengelolaan lomba 10 program PKK berbasis 

website menggunakan metode gamification yang mana website ini dibuat untuk 

membantu peserta dalam pengumpulan berkas agar lebih terkomuterisasi dan 

efektif dan tentunya lebih terstruktur serta dengan adanya aplikasi ini yang 

menerapkan metode gamification diharapkan dapat membatu menarik minat 

peserta lomba 10 program PKK didesa Kweden kembar dengan memberikan 

reward berupa alat–alat dapur kepada peserta yang mengikuti lomba tersebut 

diakhir perlombaan 
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1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang dijabarakan diatas , maka dapatdi 

rumuskan sebagaiamana merancang dan membangun aplikasi pengelolaan 

lomba 10 program PKK berbasis website dengan metode gamification 

1.3 Pembatasan Masalah 

 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas, dapat disusun 

Batasan masalah sebagai berikut: 

1. Sistem hanya menggunakan Platfom berbasis website 

 

2. Aplikasi hanya bisa melakukan pengelolaan berkas 

 

3. Aplikasi yang dibuat berbasis website 

 

1.4 Tujuan 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam kerja praktik ini yaitu Berdasarkan katar 

belakang dan perumusan masalah maka tujuan dari kerja praktik ini adalah 

merancang dan membangun aplikasi pengelolaan lomba 10 program PKK 

berbasis website dengan metode gamification 

1.5 Manfaat 

 

Dari perancangan aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

 

1. Mengoptimalisasi pengiriman berkas lomba PKK 

 

2. Dengan dibuatnya aplikasi ini, diharapkan dapat membantu Pihak panitia 

pengelolaan berkas 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan yang digunakan pada laporan kerja praktik ini sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 
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Pada bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan 

sistematika penulisan laporan kerja praktik rancang bangun 

aplikasi pengelolaan lomba 10 program PKK berbasis 

website menggunakan metode gamification 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum, 

lokasi, visi, misi, tujuan, sarana, prasarana, dan struktur 

organisasi pada Balai Desa Kweden Kembar 

BAB III : LANDASAN TEORI 

 

Bab ini menjelaskan mengenai teori – teori yangmelandasi 

dalam rancang bangun aplikasi pengelolaan lomba 10 

Program PKK berbasis website menggunakan metode 

gamification 

BAB IV : DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang langkah–langkah pemecahan 

masalah berdasarkan analisis kebutuhan diantaranya 

indentifikasi masalah, analisis masalah, rancang sistem 

baru yang diajukan sebagai alternatif penyelesaian dari 

permasalahan yang dihadapi serta implementasi sistem 

yang dilakukan di Balai Desa Kweden Kembar 

BAB V : PENUTUP 

 

Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab pernyataan 

dalam perumusan masalah dan beberapa saran yang 
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bermanfaat dalam pengembangan   aplikasi di waktu 

mendatang. 



 

 

BAB II 

 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAN 

 

2.1 Gambaran Umum Balai Desa Kwedenkembar 

 

Balai Desa Kweden kembar merupakan balai desa tempat dimana kepala desa 

dan aparat setempat melakukan kegiatan administrasi pedesaan dan kegiatan desa 

lainnya Balai desa Kweden Kembar berlokasi di daerah Kweden Wetan Mojoanyar 

Mojokerto . Balai desa Kweden Kembar ini sudah berdiri sejak tahun 2010 yang di 

prakarsai oleh Winarno selaku kepala desa 

2.2 Foto Balai Desa Kweden Kembar 
 

Gambar 2. 1 Balai Desa Kweden Kembar 

 

2.3 Visi dan Misi Balai Desa Kweden Kembar 

 

Dalam perkembangan usahanya, setiap instansi harus memiliki visi dan misi 

yang dijadikan pedoman bagi suatu instansi dalam melakukan kegiatan agar dapat 

berjalan dengan baik sesuai pedoman yang ada. 
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2.3.1 Visi 

 

1. Terselenggaranya Pemerintahan desa kwedenkembar yang bersih dan 

transparan demi terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang adil 

makmur dan sejahtera 

2.3.2 Misi 

 

1. Mementingkan kepentingan umum dari pada pribadi atau golongan 

 

2. Meningkatkan mutu pelayanan dibidang pemerintahan 

 

3. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk warga desa 

 

2.4 Struktur Organisasi Balai Desa Kweden Kembar 

 

Untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan diperlukan adanya 

pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan kemampuan 

masing-masing anggota. Oleh karenanya dalam penyempurnaan organisasi Balai 

Desa Kwedenkembar melakukan restrukturisasi organisasi secara bertahap untuk 

menghasilkan kegiatan organisasi yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu 

menghadapi dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah. 

Struktur organisasi adalah suatu kerangka atau alur yang mengindentifikasikan 

hubungan antara jabatan-jabatan itu sendiri maupun antara bidang kerja yang satu 

dengan yang lain, sehingga kedudukan, wewenang dan tanggung jawab masing- 

masing pihak lebih jelas. 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi 

 

 

Deskripsi Pekerjaan pada struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut : 

 

1. Kepala Desa memiliki tugas untuk : 

 

a. Menyelanggarakan pemerintahan desa 

 

b. Melakukan pembangunan desa 

 

c. Pembinan kemasyarakatan desa dan 

 

d. Pemberdayaan masyarakat desa 

 

2. Sekretaris Desa memiliki tugas untuk : 

 

a. Membantu kepala desa dalam bidang adminstrasi dan pemerintahan 
 

b. Menjadi perantara pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan kepala desa 

 

3. Kasi Pemerintahan memiliki tugas untuk : 

 

a. Menyunsun/pendataan/ pemutakiran profile desa 

 

b. Menyunsunkebijakan dan mengembangkan informasi desa 

 

c. Penyelenggara lomba antar kewilayah dan pengiriman kontingen dalam 

lomba desa 
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d. .penyunsun dokumen perencanaan tata ruang desa 

 

e. Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB) 

 

f. Peningkatan kapasitas BPD 

 

4. Kasi Kesejahteran Desa memiliki tugas untuk : 

 

a. Melaksanakan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan bantuan sosial 

 

b. Melakukan pembinana dan pengembangan ketenaga kerjaan 

 

c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program jaminan kesehatan 

masyrakat 

5. Kasi Pelayanan Desa memiliki tugas untuk : 

 

a. Membuat dokumen anggran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan 

 

b. Melaporakan perkembangan kegiatan desa kepada kepala desa . 

 

c. Mengendalikan kegiatan desa yang sedang berlangsung 

 

d. Menyunsun rencana kegiatan desa 

 

6. Kaur Umum Keuangan memiliki tugas untuk : 

 

a. Menyunsun anggaran kas desa (RAK DESA ) 

 

b. Membantu sektretaris desa dalam melkasanakan adinistrasi umum 

 

c. Mempersiapkan bahan rapat dan laporan . 

 

7. Kaur Umum & Perencanaan memiliki tugas untuk : 

 

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas.. 

 

b. Melaksanakan administrasi surat menyurat. 

 

c. Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa. 

 

d. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor. 

 

8. Kepala Dusun memiliki tugas untuk : 

 

a. Menyelanggarakan pemerintahan desa 
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b. Sebagai perantara warga desa menyuarakan pendapat 

 

c. Pembinan kemasyarakatan desa dan 

 

d. Pemberdayaan masyarakat desa 

 

2.5 Aktivitas Atau Kegiatan 
 

Gambar 1. Pelaksanaan lomba PKK desa Kweden Kembar 
 

Gambar 2. Pelaksanaan lomba PKK desa Kweden Kembar 



 

 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

Dalam merancang dan membangun aplikasi ini, memerlukan sebuah teori- 

teori untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian ini dan sistem yang dibuat. 

Pada bab ini akan menjelaskan Teori yang akan digunakan untuk rancangan atau 

membuat sistem agar menjadi sebuah buku yang terancang secara harfiah & logis. 

Agar terhindar dari penjiplakan maka patut dijelaskan tentang pembedaan laporan 

ini dengan laporan yang sudah ada namun berbeda teorinya. 

3.1 Aplikasi 

 

Aplikasi adalah suatu program yang telah siap untuk digunakan yang dibuat 

untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi. Aplikasi menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dapat diartikan, “Aplikasi adalah penerapan 

dari rancangan sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau 

ketentuan bahasa pemrograman tertentu” (Juansyah, 2015). 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka aplikasi dapat diartikan 

sebagai hasil dari rancangan sistem yang dapat digunakan untuk melakukan proses 

pengolahan data dan dapat melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna aplikasi, 

Aplikasi dapat digolongkan ke dalam beberapa kelas, yaitu : 

 

1. Perangkat Lunak Perusahaan 

 

Perangkat lunak perusahaan merupakan aplikasi yang digunakan 

untuk mengorganisir kegiatan – kegiatan. 

2. Perangkat Lunak Infrastruktur Perusahaan 

 

Aplikasi yang dibuat untuk membantu perangkat lunak perusahaan. 

 

3. Perangkat Lunak Informasi Kerja 
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Aplikasi yang dipakai umtuk mengolah informasi yang umumnya 

digunakan untuk mengerjakan tugas – tugas individu pada 

departemen. 

4. Perangkat Lunak Media dan Hiburan 

 

Perangkat Lunak Media dan Hiburan adalah aplikasi yang 

menunjukan kebutuhan individu ataupun grup untuk menikmati 

konten hiburan digital. 

5. Perangkat Lunak Pendidikan 

 

Aplikasi yang cenderung sama dengan perangkat lunak media dan 

hiburan dengan tampilan konten yang lebih ditujukan untuk 

pendidikan. 

6. Perangkat Lunak Pengembangan Media 

 

Aplikasi yang digunakan untuk menunjukan kebutuhan individu 

untuk menghasilkan media cetak dan sering digunakan pada bidang 

komersial atau pendidikan. 

7. Perangkat Lunak Pengembangan Produk 

 

Aplikasi yang biasanya digunakan untuk mengembangkan produk 

 

hardware dan software. 

 

3.2 Website 

 

Website adalah kumpulan dari halaman – halaman yang digunakan untuk 

menampilkan informasi teks, gambar, suara, animasi, atau gabungan dari semuanya 

baik website yang bersifat statis maupun yang bersifat dinamis, yang membentuk 

satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang dihubungkan dengan jaringan – 

jaringan halaman. Hubungan antara satu halaman web dengan halaman web yang 
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lainnya disebut hyperlink, sedangkan teks yang dijadikan media penghubung 

disebut hypetext (Batubara, 2012). 

Pengelompokan website berdasarkan sifatnya ada dua, antara lain : 

 

1. Website Dinamis 

 

Merupakan website yang menyediakan informasi yang selalu 

berubah – ubah atau bersifat dua arah dari pemilik website dan 

pengunjung website. 

2. Website Statis 

 

Merupakan website yang menyediakan informasi yang sangat 

jarang berubah atau bersifat satu arah dari pemilik website saja. 

3.3 Database 

 

Database adalah kumpulan data yang terkait. Tujuannya untuk 

memudahkan dalam mengakses data sehingga data dengan mudah untuk ditambah, 

dihapus, di dibaca. Yang berada dalam sebuah database adalah sekumpulan tabel 

atau objek lain (indeks, view, dan lain – lain) (Kadir, 2008). 

3.4 MySQL 

 

MySQL adalah salah satu software database kelas dunia yang sangat sesuai 

bila dipadukan dengan bahasa pemrograman PHP. MySQL menggunakan bahasa 

standar yang biasa digunakan untuk manipulasi database yaitu bahasa SQL 

(Structure Query Language). MySQL bersifat gratis dan open source yang tersedia 

dibanyak platform, MySQL juga merupakan tipe data relasional yang berarti 

MySQL menyimpan datanya dalam bentuk tabel – tabel yang saling berhubungan 

(Saputra, 2012). 
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MySQL digunakan oleh banyak programmer karena beberapa alasan, antara 
 

lain : 
 

1. Bersifat open source 

 

2. Memiliki performance dan reliable 

 

3. Menggunakan bahasa SQL 

 

4. Pemrosesan database nya cepat dan stabil 
 

3.5 PHP 

 

PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor, yang merupakan bahasa 

berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan diproses di server. Hasil dari 

proses skrip tersebut akan disampaikan kepada klien menggunakan browser. PHP 

dirancang untuk membentuk web dinamis (Kadir, 2009). 

Menurut Edy Winarni ST, Ali Zaki, SmitDev Community (2011) PHP 

(Hypertext Preprocessor) adalah sebuah bahasa pemrograman yang sangat cocok 

untuk pengembangan web, PHP juga merupakan bahasa pemrograman web 

berbasis server (server – side) yang mampu memparsing kode PHP dari kode web 

sehingga menghasilkan tampilan website yang dinamis. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa PHP 

(Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman yang ditempatkan dan 

diproses di dalam server dan digunakan untuk mengembangkan sebuah website 

dinamis. 

3.6 CSS 

 

CSS singkatan dari Cascading Style yang merupakan salah satu 

pemrograman wajib disamping html dalam pembuatan website. CSS merupakan 

bahasa pemrograman web yang didesain untuk mengendalikan dan membangun 
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berbagau komponen dalam web sehingga terlihat lebih terstruktur dan rapih. Tujuan 

dari CSS adalah untuk memisahkan konten utama dengan tampilan dokumen 

lainnya (html dan sejenisnya) dan untuk mempercepat pembuatan halaman web. 

CSS saat ini dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau yang lebih 

dikenal dengan istilah W3C, sehingga CSS menjadi bahasa standar dalam 

pembuatan web (Saputra, 2012). 

3.7 DFD (Data Flow Digram) 

 

DFD (Data Flow Diagram) adalah proses mengidentifikasikan berbagai 

proses, menghubungkannya dengan arus data untuk menampilkan hubungan, 

menganalisa entitas yang menyediakan input dan menerima output serta 

menambahkan penyimpanan data jika diperlukan (Laila & Wahyuni, 2011). 

DFD fokus pada aliran data dari dan ke dalam sistem serta memproses data 

tersebut. Simbol – simbol dasar dalam DFD antara lain: 

1. Eksternal Entity 

 

Suatu eksternal entity merupakan orang, kelompok, atau sistem lain di 

luar sistem yang dibuat dapat menerima atau memberikan informasi 

atau data ke dalam sistem yang dibuat. 

 
 

Gambar 3.2 Simbol Eksternal Entity 

 

2. Data Flow 

 

Data Flow atau aliran data digambarkan dengan tanda panah yang 

menunjukkan arus data yang menghubungkan dua proses atau entitas 

dengan proses. 
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Gambar 3.2 Simbol Data Flow 

3. Process 
 

Proses dimana beberapa tindakan atau sekolompok tindakan dijalankan. 
 

Gambar 3.3 Simbol Process 

4. Data Store 
 

Data Store digunakan untuk melambangkan proses penyimpanan data. 

 

Gambar 3.4 Simbol Data Store 



 

 

BAB IV 

DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

 
 

Kerja praktik dilakukan Balai desa Kweden Kembar dalam waktu satu 

bulan. Selama proses kerja praktik, tugas yang diberikan penyelia disesuaikan 

dengan topik kerja praktik yang diambil terkait dengan aplikasi pengelolaan lomba 

PKK berbasis website menggunakan metode gamification. Selain itu, dilakukan 

analisis untuk memahami proses bisnis yang dijalankan Balai desa terkait dengan 

proses aplikasi pengelolaan lomba 10 program PKK berbasis website menggunakan 

metode gamification pada Balai desa Kweden Kembar 

Tahapan yang digunakan untuk melakukan analisis dan perancangan 

aplikasi pengelolaan lomba 10 program PKK berbasis website menggunakan 

metode gamification pada Balai Desa Kweden Kembar menggunakan metode yang 

disesuaikan dengan System Development Life Cycle(SDLC). 

4.1 Analysis 

 

Analysis adalah langkah pertama yang dilakukan untuk membangun sebuah 

aplikasi. Proses dasar yang dilakukan adalah melakukan survei, observasi, dan 

wawancara pada Balai Desa Kweden Kembar untuk dapat mengetahui proses bisnis 

yang ada. Tahap ini merupakan tahap awal dalam pembuatan aplikasi dimulai dari 

tahap perencanaan yang membahas mengenai proses pengumpulan informasi 

berupa data-data hasil dari wawancara, observasi, analisis masalah. 

A. Wawancara 

 

Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Abibah selaku 

ketua PKK yang dilakukan pada bulan Februari tanggal 21-25 Februari 2021 untuk 
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memperoleh informasi mengenai objek penelitian dan berbagai kebutuhan user 

yang akan menggunakan aplikasi pengelolahan lomba 10 program PKK berbasis 

website menggunakan metode gamification, Bapak Usman Sebagai Kasi pelayanan 

ysng menangani jalannya acara yang dilakukan pada tanggal 23-februari-2021 di 

balai desa mengetahui proses bisnis perlombaan PKK didesa Kweden Kembar 

B. Observasi 

 

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi pada pada bulan bulan Februari 

tanggal 25 Februari 2021 di balai desa tempat berlangsungnya KP ,peneliti 

mengamati lebih jelas mengenai proses bisnisnya, mencatat berbagai kegiatan di 

lingkungan Balai desa dan sistem yang sedang berjalan. Hasil dari observasi ini 

adalah dokumen mengenai schedule pengerjaan proyek masuk. Dari analisa yang 

telah dilakukan, maka didapatkan hasil bahwa kegiatan perloambaan 10 Program 

PKK mengalami permasalahan terutama dalam Pengelolaan berkas perlombaan 

Dan sistem berlangsungnya perlombaan tersebut . 

4.1.1 Document Flowchart Penyerahan berkas lomba PKK 

 

Document Flowchart penyerahan berkas lomba PKK pada Gambar 4.1. 

Alur dokumen dimulai dari pemebrian berkas / syarat perlombaan kepada panitia , 

kemudian pihak panitia menerima dilanjutkan hari esoknya baru peserta datang ke 

tempat perlombaan,kemudian mengambil nomer urut pemaparan PKK Desanya 

dan mengisi daftar kehadiran kemudian yang terakhir menunggu giliran unyuk 

memaparkan program kerja dari tiap kategori lomba 
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Gambar 4.1 Document Flowchart penyerahan berkas lomba PKK 

 

4.1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, didapatkan masalah yang dihadapi 

pada proses Pengelolaan Lomba 10 Program PKK sebagai berikut : 

1. pengumpulan berkas persyaratan lomba masih manual yang 

dilakukan oleh peserta pada H-1 sehingga mengakibatkan kurangnya 

efesiensi waktu dalam pemerikasaa berkas oleh pihak panitia 

2. pelaksanaan lomba yang kurang menarik karena hanya menerapkan 

sistem pemaparan program kerja tiap gugus dari karegori lomba 

sehingga mengakibatkan lomba terasa kurang menarik 

 

4.1.3 Analisis Kebutuhan 

 

A. Kebutuhan Pengguna 

 

Tabel 4.1 Kebutuhan Pengguna 

 

No. Pengguna Tugas Kebutuhan Pengguna 
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1 Peserta 1.1 Dapat melakukan 

pengiriman berkas 

prasyaratan lomba 

PKK 

1.1 Dapat mngirim berkas 

 

1.2 Dapat melihat data 

PKK 

2 Panitia 2.1 Dapat menerima 

berkas Persyaratan 

Lomba PKK. 

2.1 Dapat melihat peserta 

lomba yang melakukan 

pengiriman berkas 

 

 

B. Kebutuhan Fungsional 

 

Kebutuhan fungsional menjelaskan tentang kebutuhan mengenai fungsi- 

fungsi yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna yang 

dijelaskan di Tabel 4.1. Kebutuhan fungsional dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Kebutuhan Fungsional 

 

No. Pengguna User Requirement Functional Requirement 

1 Peserta 1.1 Dapat 

 

melakukan 

pegiriman berkas 

1.1 Fungsi dapat 

melkukan 

penguploud’an 

berkaas lomba PKK 

1.2 Menampilkan data 

perlombaan Program 

PKK 

2 Panitia 2.1 Dapat melihat 

data yang masuk . 

2.1 mendownload file 

yang masuk 
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Dari Tabel 4.2 maka secara keseluruhan kebutuhan fungsional yang diperlukan 

dapat dilihat di Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Kebutuhan Fungsional Keseluruhan 

 

No Kebutuhan Fungsional Pengguna 

1 Fungsi pengiriman berkas 

 

lomba PKK 

Peserta 

2 Fungsi menampilkan data 

 

berkas yang sudah di uploud 

Peserta 

4 Fungsi menampilkan data 

 

berkas perlombaan 

Panitia 

5 Fungsi mendownload berkas Panitia 

 
 

C. Spesifikasi Kebutuhan Fungsional 

 

Pada spesifikasi kebutuhan fungsional menjelaskan secara detil tentang 

kebutuhan fungsinal yang telah dijabarkan pada tabel diatas. Spesifikasi kebutuhan 

fungsional ini meliputi prioritas, pemicu, kondisi awal, alur normal dan alternatif, 

kondisi akhir, pengecualian, dan kebutuhan non-fungsional. Spesifikasi kebutuhan 

fungsional dapat dilihat pada Tabel 4.4 sampai dengan Tabel 4.5 

Tabel 4.4 Fungsi menambahkan Data 

 

Nama Fungsi Fungsi Pengieiman Berkas 

Prioritas High 

Pemicu Dokumen Telah ditambahkan 

Kondisi Awal Dokumen Telah ditambahkan 
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Alur Normal 1. Memilih menu sesuai kategori lomba 

 

2. Aplikasi menampilkan halaman unggah data 

 

3. pengguna menekan button tambah data 

4.penggina memasukan data sesaui dengan 

permintaan 

5. berkas yang sudah di up;oud kemudian dismpan 

 

6. data berhasil disimpan 

Alur Alternatif - 

Kondisi Akhir Hasil berkas berhasil disimpan 

Pengecualian - 

Kebutuhan Non 

 

- Fungsional 

Keamanan aplikasi. Sebelum masuk ke aplikasi 

 

pengguna wajib mengisi username dan password. 

 

 

Tabel 4.5 Fungsi Menampilkan Hasil Pengiriman Berkas 

 

Nama Fungsi Fungsi Menampilkan Hasil Pengiriman Berkas 

Prioritas High 

Pemicu Dokumen Telah Berhasil disimpan 

Kondisi Awal Dokumen Telah Berhasil disimpan 

Alur Normal 1. Memilih menu sesuai kategori lomba 

 

2. Aplikasi menampilkan halaman unggah data 

 

3. Pengguna memasukan berkas 

 

4. Aplikasi menampilkan hasil pengiriman berkas 

Alur Alternatif - 

Kondisi Akhir Hasil berkas berhasil ditampilkan 
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Pengecualian - 

Kebutuhan Non 

 

- Fungsional 

Keamanan aplikasi. Sebelum masuk ke aplikasi 

 

pengguna wajib mengisi username dan password. 

 

 

4.2 Design 

 

Berdasarkan analisis masalah yang telah dilakukan, kemudian dibuat design 

sistem yang diajukan sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Dari proses analisis 

dijelaskan sistem baru yang diusulkan melalui BPMN, Data Flow Diagram (DFD), 

CDM, PDM, Struktur Basis Data, dan Rancangan Input – Output. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut : 

4.2.1 BPMN 

 

A. BPMN Pengelolaan Data 

 

BPMN Pengelolaan Data Master Proyek ditunjukkan pada Gambar 4.2 

sebagai gambaran rancangan sistem proses penyimpanan, pengubahan, atau 

penghapusan data program. Langkah awal untuk melakukan penyimpanan data 

master proyek baru yaitu peserta masuk ke menu kategegori . Kemudian, sistem 

akan menampilkan data kategori lmba peserta melakukan input data program lalu 

menyimpan data proyek yang sudah diinputkan. Apabila sistem berhasil 

menyimpan maka akan tampil data telah berhasil di diman , apabila data tidak seuai 

makan akan muncul data gagal disimpan 

Pengubahan data program dilakukan dengan cara menekan tombol update 

yang ada lalu merubah data yang sesuai yang kebutuhan. Sedangkan untuk 

penghapusan data , diawali dari sistem menampilkan data lalu peserta memilih data 

mana yang akan akan dihapus dilanjutkan dengan menekan tombol Delete. 
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Gambar 4.2 BPMN Pengelolaan Data 

 

4.2.2 Data Flow Diagram 

 

Data Flow Diagram adalah gambaran aliran data pada system yang akan 

dibangun. Aliran yang perlu digambarkan yaitu Context Diagram, Bagan 

Berjenjang, Data Flow Diagram Level 0. 

4.2.3 Struktur Tabel 

 

Struktur tabel pada aplikasi Penglolan Lomba 10 program PKK berbasis 

 

website mnggunakan metode gamification adalah sebagai berikut : 

 

A. Tabel User 

 

Nama Tabel : User 

 

Primary Key : kode 

 

Foreign Key : - 

 

Fungsi : Menyiman data user dan membuat user 

baru 
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Tabel 4.6 Tabel User 

 

No. Nama Kolom Tipe Data Size Constraint 

1. Id varchar 10 Primary key 

2. Firstname varchar 50 - 

3. Lastname integer - - 

4. Alamat Text 50  

5. Email varchar 50  

6. Password varchar 60  

7. Jabatan Integer 11  

B. Tabel Kegiatan 

 

Nama Tabel : Kegiatan 

 

Primary Key : id 

 

Foreign Key : - 

 

Fungsi  : Menyimpan data kegiatan 

Tabel 4.7 Tabel Kegiatan 

No. Nama Tipe Data Size Constraint 

1. id Interger 11 Primary key 

2. Id_user Integer 11  

3. tanggal Date   

4. Nama kegiatan Varchar 120  

5. Jenis kegiatan tinyin 4  

6. Relasi varchar 255  

7. Keterangan text   
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C. Tabel Spin 

 

Nama Tabel : Spin 

 

Primary Key : id 

 

Foreign Key : - 

 

Fungsi  : Menyimpan data game spin 

Tabel 4.8 Tabel Spin 

No. Nama Kolom Tipe Data Size Constraint 

1. Id Integer 11 Primary key 

2. Kode Integer 11 - 

3. Poin Integer 11 - 

D. Tabel Reward 

 

Nama Tabel : Reward 

 

Primary Key : Id 

 

Foreign Key : - 

 

Fungsi  : Menyimpan data reward game 

Tabel 4.9 Tabel Reward 

No. Nama Kolom Tipe Data Size Constraint 

1. Id interger 11 Primary key 

2. Title varchar 255 - 

3. Point integer 11 - 

4. File name Varchar 255  

E. Tabel Request 

 

Nama Tabel : Request 

 

Primary Key : id 



27 
 

 

 

 

 

Foreign Key : 

 

Fungsi  : Menyimpan data game colek teman 

Tabel 4.10 Tabel Request 

No. Nama Kolom Tipe Data Size Constraint 

1. Id Integer 11 Primary key 

2. Title Integer 100 - 

3. Icon Varchar 50 - 

4. Point Varchar 11 - 

5. Status Tinyin 4 - 

6. Random Tinyin 4 - 

7. Halaman Varchar 50 - 

8. Daily Tinyin 4 - 

9. Maks Tinyin 4 - 

F. Tabel Jenis Kegiatan 

 

Nama Tabel : Jenis Kegiatan 

 

Primary Key : id 

 

Foreign Key : 

 

Fungsi  : Menyimpan data jenis kegiatan 

Tabel 4.11 Tabel jenis kegiatan 

No. Nama Kolom Tipe Data Size Constraint 

1. Id Integer 11 primary key 

2. Nama varchar 255 - 

3. Halaman Varchar 50 - 

4. Icon varchar 30 - 
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G. Tabel Jenis Jabatan 

 

Nama Tabel : Jabatan 

 

Primary Key : id 

 

Foreign Key : 

 

Fungsi  : Menyimpan data jenis jabatan 

Tabel 4.12 Tabel jenis jabatan 

No. Nama Kolom Tipe Data Size Constraint 

1. Id Integer 11 primary key 

2. Jabatan varchar 255 - 

H. Tabel History 

 

Nama Tabel : History 

 

Primary Key : id 

 

Foreign Key : 

 

Fungsi  : Menyimpan data History 

Tabel 4.13 Tabel History 

No. Nama Kolom Tipe 

 

Data 

Size Constraint 

1. Id Integer 11  

2. Tanggal timetamp 255 - 

3 Id_user integer 11  

4 id_user_penerima integer 11  

5 Keterangan text   

6 Point_status numb ‘tambah’,’kurang  

7 point integer 11  
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8 Reward varchar 25  

9 Status varchar 20  

I. Tabel Download 

 

Nama Tabel : Download 

 

Primary Key : Id 

 

Foreign Key : - 

 

Fungsi  : Menyimpan data yang sudah didownload 

Tabel 4.14 Tabel Download 

No. Nama Kolom Tipe Data Size Constraint 

1. Id interger 11 Primary key 

2. Id_kegiatan interger 11 - 

3. Judul Varchar 60 - 

4. File name Varchar 255  

5. Taggal_update timestamp -  

6. Jenis File Varchar 50  

 
 

4.2.4 Desain Input dan Output 

 

Berikut desain input dan output yang akan berada di aplikasi penjadwalan 

proyek dengan metode earliest due date berbasis website pada CV Lasbon 

Technology Indonesia dan penjelasan mengenai input dan output tersebut. 

A. Desain Input 

 

1. Desain Input Form Login 

 

Desain input form login adalah langkah awal untuk masuk ke dalam aplikasi 

ini. Dalam desain input form login user diharuskan memasukkan email dan 
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password agar user bisa melakukan fungsi – fungsi yang ada di dalam 

sistem. Desain input form login ditunjukkan pada Gambar 4.3 

 
 

Gambar 4.3 Desain Input Form Login 

 

2. Desain Register 

 

Desain input user baru digunakan untuk memasukkan data user baru jika 

peseta baru belum memiliki akun . Dalam desain tersebut field yang harus 

diisi antara lain nama depan , nama belakang , alamat,email, paswaorrd, 

jabatan Desain input form register ditunjukkan pada Gambar 4.9 

 
 

Gambar 4.4 Desain form Regiter 

 

3. Desain Halaman Utama Peserta 
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Desain halaman tampilan utama untuk peserta digunakan untuk 

memasukkan berkas yang menjadi syarat perlombaan . Dalam desain 

tersebut terdapat nama peserta yang login beserta jabatan sertatotal point 

yang diperoleh setelah memainkan game beserta tampilan 5 kategori lomba 

yang dilakukan . Desain tampilan utama ini ditunjukkan pada Gambar 4.5 

 

 
Gambar 4.5 Desain tampilan utama peserta 

 

4. Desain Tampilan Kategori Tata Tertib 

 

Desain tampilan kategori digunakan untuk memasukkan data peserta lomba 

berdasarkan kategori lamba yang diikuti . Desain tampilan kategori lomba 

ditunjukkan pada Gambar 4.6 
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Gambar 4.6 Desain Tampilan Kategori Tata Tertib admin 

 

5. Desain Input Data Kategori Tata Tertib 

 

Desain input form tambah data Kategori digunakan untuk memasukkan data 

atau berkas yang dibutuhkan tiap peserta di dalam kategori lomba Dalam 

desain tersebut field yang harus diisi antara lain Tanggal Pelaporan , nama 

kegiatan , keterangan , relasi , bukti foto , Uploud Dokumen Bagian Desain 

input form tambah data ditunjukkan pada Gambar 4.7 

 
 

Gambar 4.7 Desain Input Form Tambah Data 

 

6. Desain Tampilan Kategori Tugas PPA 
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Desain tampilan kategori digunakan untuk memasukkan data peserta lomba 

berdasarkan kategori lamba PPA.Desain tampilan kategori lomba 

ditunjukkan pada Gambar 4.8 

 
 

Gambar 4.8 Desain Tampilan Kategori PPA 

 

7. Desain Input Data Kategori PPA 

 

Desain input form tambah data Kategori digunakan untuk memasukkan data 

atau berkas yang dibutuhkan tiap peserta di dalam kategori lomba Dalam 

desain tersebut field yang harus diisi antara lain Tanggal Pelaporan , nama 

kegiatan , keterangan , relasi , bukti foto , Uploud Dokumen Bagian Desain 

input form tambah data ditunjukkan pada Gambar 4.9 

 
 

Gambar 4.9 Desain Input Form Tambah Data 
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8. Desain Tampilan Kategori Tribina & UP2K 

 

Desain tampilan kategori digunakan untuk memasukkan data peserta lomba 

berdasarkan kategori lamba UP2K.Desain tampilan kategori lomba 

ditunjukkan pada Gambar 4.10 

 
 

Gambar 4.10 Desain Tampilan Kategori Tribina 

 

9. Desain Input Data Kategori Tribina & UP2K 

 

Desain input form tambah data Kategori digunakan untuk memasukkan data 

atau berkas yang dibutuhkan tiap peserta di dalam kategori lomba Dalam 

desain tersebut field yang harus diisi antara lain Tanggal Pelaporan , nama 

kegiatan , keterangan , relasi , bukti foto , Uploud Dokumen Bagian Desain 

input form tambah data ditunjukkan pada Gambar 4.11 



35 
 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.11 Desain Input Form Tambah Data 

 

10. Desain Tampilan Kategori Hayati PKK & KRPL 

 

Desain tampilan kategori digunakan untuk memasukkan data peserta lomba 

berdasarkan kategori Lomba PKK dan KRPL.Desain tampilan kategori 

lomba ditunjukkan pada Gambar 4.12 

 
 

Gambar 4.12 Desain Tampilan Kategori Tribina 

 

11. Desain Input Data Kategori Hayati PKK & KRPL 

 

Desain input form tambah data Kategori digunakan untuk memasukkan data 

atau berkas yang dibutuhkan tiap peserta di dalam kategori lomba Dalam 

desain tersebut field yang harus diisi antara lain Tanggal Pelaporan , nama 
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kegiatan , keterangan , relasi , bukti foto , Uploud Dokumen Bagian Desain 

input form tambah data ditunjukkan pada Gambar 4.13 

 
 

Gambar 4.13 Desain Input Form Tambah Data 

 

12. Desain Tampilan Kategori Posyandu 

 

Desain tampilan kategori digunakan untuk memasukkan data peserta lomba 

berdasarkan kategori Lomba Posyandu.Desain tampilan kategori lomba 

ditunjukkan pada Gambar 4.14 

 
 

Gambar 4.14 Desain Tampilan Kategori Tribina 

 

13. Desain Input Data Kategori Posyandu 

 

Desain input form tambah data Kategori digunakan untuk memasukkan data 

atau berkas yang dibutuhkan tiap peserta di dalam kategori lomba Dalam 

desain tersebut field yang harus diisi antara lain Tanggal Pelaporan , nama 
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kegiatan , keterangan , relasi , bukti foto , Uploud Dokumen Bagian Desain 

input form tambah data ditunjukkan pada Gambar 4.15 

 
 

Gambar 4.15 Desain Input Form Tambah Data 

 

14. Desain Game Colek Teman 

 

Desain Game Colek teman digunakan untuk dimana nantinya akan ada daftar teman 

kita yang terdaftar di game ini dan ketika kita colek setiap pesrta yang kita colek 

mendapatkan point sebanyak 500 point sedangkan kita sebagai pencolek kan 

mendapatkan point sebnayak 1000 dengan minimal colek 5 orang yang ditunjukkan 

pada Gambar 4.8 

 

 
Gambar 4.8 Desain Game Colek Teman 
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15. Desain Game Spin 

 

Game spingatcha dimana nantinya akan dilakukan pemutaran roda 

sebanyak 20 kali dan didalam game ini sudah beriskan point yang nantinya 

akan didapatkan peserta tiap kali pemutaran dan juga terdapat zonk dimana 

peserta diharapkan untuk memutar sebanyak maksimal yang ditentukan jika 

sudah melewati batas maka game tidak dapat digunakan 

 

 

Gambar 4.9 Desain game SpinGacha 

 

4.3 Implementasi Sistem 

 

Dalam bagian implementasi sistem akan menjelaskan tentang perangkat 

lunak dan perangkat keras pendukung serta apa saja yang bisa dilakukan Aplikasi 

pengelolaan lomba 10 program PKK berbasis website mengguuanakn metode 

gamification Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Pendukung 

A. Perangkat Lunak Pendukung 

 

1. Sistem Operasi Windows 10 

 

2. XAMPP versi 7.3.1 

 

3. Browser Google Chrome 
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B. Perangkat Keras Pendukung 

 

a. Processor minimal Intel Core 3 duo 1.8 Ghz. 

 

b. Ukuran RAM minimal 4 GB. 

 

c. Kapasitas harddisk minimal 80 GB. 

 

d. VGA Monitor. 

 

e. Keyboard dan Mouse. 

 

f. Printer. 

 

g. Peralatan Jaringan (Ethernal Card, Kabel UTP, Modem dan Switch). 

 

4.3.1 Pengoperasian Program 

 

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang kegunaan masing – masing fitur 

apa saja yang terdalam dalam aplikasi penjadwalan proyek dengan metode earliest 

due date berbasis website pada CV Lasbon Technology Indonesia. 

A. Halaman Login Admin 

 

Desain input form login adalah langkah awal untuk masuk ke dalam aplikasi 

ini. Dalam desain input form login user diharuskan memasukkan email dan 

password agar user bisa melakukan fungsi – fungsi yang ada di dalam 

sistem. Desain input form login ditunjukkan pada Gambar 4.10 
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Gambar 4.10 Halaman Login Admin 

 

 

B. Halaman Dashboard 

 

Halaman Dashboard adalah halaman setelah berhasil login ke aplikasi. Pada 

halaman tersebut maka akan langsung diarahkan kedasboard atau halaman utama 

Halaman Dashboard ditunjukkan pada Gambar 4.11. 

 

 

 

Gambar 4.11 Halaman Dashboard 

 

C. Halaman Download File yang sudah di Uploud Peserta 

 

Halaman download adalah halaman untuk melakukan proses 

pendowload’an file yang sudah di uploud oleh pihak peserta ditunjukkan pada 

Gambar 4.12 
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Gambar 4.12 Halaman Download File 

 

4.4 Uji Coba Perangkat Lunak 

 

Pengujian Aplikasi ini ditujukan untuk memastikan bahwa semua bagian 

sudah tidak terjadi kesalahan (Black Box). Hal ini dilakukan untuk meminimalisir 

kesalahan dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang 

diinginkan. Pengujian aplikasi ini akan diujikan pada aplikasi pengelolaan lomba 

10 program PKK berbasis website menggunakan metode gamification atas fitur 

yang telah dibuat yaitu berdasarkan kategori lomba yang dapat melakukan 

penambahan data , edit data serta penghapusan data. 

4.4.1 Uji Coba Halaman Login Admin 

 

Uji coba halaman login admin dilakukan dengan mengisikan email dan 

password untuk mengetahui proses login berhasil atau gagal. Hasil uji coba 

halaman login dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.15 Uji Coba Halaman Login Admin 

 

No Nama Tes Proses Output yang 

 

diharapkan 

Hasil 
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1 Uji coba halaman Login Pengguna 100% 

login admin aplikasi admin dapat 

 
bagian admin mengakses 

  
aplikasi sesuai 

  
dengan hak 

  
aksesnya 

 Validasi jika Muncul 100% 

 
email dan pemberitahuan 

 
password bahwa email 

 
yang di input dan password 

 
salah yang 

  
dimasukkan 

  
salah 

4.4.2 Uji Coba Halaman Kategori 

 

Uji coba halaman Kategori dilakukan dengan mengisikan tanggal , Nama 

kegiatan, keterangan , Relasi , bukti foto dan dokumen jika data berhasik 

dimasukkan maka akan tersimpan namun jika gagal maka akan keluar pesan “ data 

yang anda masukkan salah “. Hasil uji coba halaman tambah data dapat dilihat pada 

Tabel 4.8. 

Tabel 4.16 Uji Coba Halaman Tambah Data 

 

No Nama Tes Proses Output yang 

 

diharapkan 

Hasil 
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2 Uji coba halaman 

Kategori ( tata tertib) 

Simpan data Data 

tersimpan 

didalam tabel 

100% 

Ubah data Data yang ada 

didalam tabel 

telah diubah 

100% 

Validasi jika 

inputan salah 

Muncul alert 

bahwa input- 

an tidak valid 

100% 
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BAB V 

KESIMPULAN 

2.6 Kesimpulan 

 

Berdasarkan implementasi dan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap 

aplikasi pengelolaan lomba 10 program PKK berbasis website menggunakan 

metode gamification, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Aplikasi pengelolaan lomba 10 program PKK berbasis website dapat 

mempermudah pengumpulan file atau berkas .perlombaan dan 

mempermudah dalam penyimpanan file 

2. Berdasarkan hasil uji coba dan evaluasi pengguna dapat disimpulkan bahwa 

aplikasi pengelolaan lomba 10 program PKK berbasis website terbukti lebih 

efisien dalama pemanfaatan waktu dan tentunya lebih menarik dengan 

adanya metode gamification yang diterapkan proyek yang harus 

didahulukan. 

2.7 Saran 

 

Saran yang diberikan setelah melihat hasil evaluasi dan saran penulis untuk 

mengembangkan aplikasi lebih lanjut adalah aplikasi pengelolaan lomba 10 

program PKK berbasis website menggunakan metode gamification diharapkan 

dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan beberapa metode lainnya yang 

dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan 
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