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1. PENDAHULUAN  

1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen 

Dokumen user manual Sistem Informasi Penelitian Terintegrasi ini dibuat untuk tujuan untuk 

menjelaskan dan menggambarkan penggunaan aplikasi SIPINTER untuk User. 

 

1.2 Deskripsi Umum Sistem  

1.2.1 Deskripsi Umum Aplikasi  

Deskripsi umum aplikasi meliputi deskripsi umum Sistem Informasi Penelitian 

Terintegrasi (SIPINTER) yang dikembangkan, fungsi utama Sistem Informasi 

Penelitian Terintegrasi yang akan diberikan kepada pengguna. 

1.2.2 Deskripsi Umum Kebutuhan Aplikasi  

Deskripsi umum kebutuhan aplikasi yang akan diimplementasikan meliputi semua 

informasi yang bersifat teknis yang menjadi acuan dalam pengembangan aplikasi. 

 

1.3 Deskripsi Dokumen  

Dokumen ini dibuat untuk memberikan panduan penggunaan aplikasi Sistem Informasi 

Penelitian Terintegrasi. Dokumen ini berisikan informasi sebagai berikut:  

1. BAB I.  

Berisi informasi umum yang merupakan bagian pendahuluan, yang meliputi tujuan 

pembuatan dokumen, deskripsi umum sistem serta deskripsi dokumen.  

2. BAB II  

Berisi perangkat yang dibutuhkan untuk penggunaan aplikasi SIPINTER meliputi perangkat 

lunak  

3. BAB III  

Berisi user manual aplikasi SIPINTER 

 

2. PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN  

2.1 Perangkat Lunak  

Perangkat lunak yang digunakan adalah:  

1. Windows sebagai Operating System.  

2. Firefox/Google Chrome sebagai Tools Penjelajah (Web Browser).  

 



2.2 Pengguna Aplikasi  

Pengguna sistem informasi yang akan menggunakan website adalah sebagai berikut:  

1. Memiliki pemahaman tentang antar muka komputer  

2. Memiliki pemahaman proses sistem informasi.  

 

3. MENU DAN CARA PENGGUNAAN  

3.1 Struktur Menu  

Adapun struktur menu pada Sistem Informasi Penelitian Terintegrasi (SIPINTER) 

BAPPEDA Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:  

1. Menu Tampilan Awal  

Registrasi  

Cari Dokumen (E-Katalog SIPINTER) 

2. Home 

3. Pelayanan  

• Penelitian 

• Kuliah Kerja Nyata  

• Magang  

• Jurnal Ilmiah  

4. Hubungi Kami 

 

3.2 Pengguna  

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai menu-menu yang ada pada website dan tata cara 

memasukkan data. 

3.2.1 Cara Membuka Situs  

Untuk memulai akses terhadap aplikasi SIPINTER ini:  

1. Bukalah aplikasi SIPINTER melalui web browser (IE atau Mozila FireFox atau lainnya) 

dengan alamat url sebagai berikut: http://sipinter.bappeda.tulungagung.go.id/   

2. Kemudian tekan Enter pada tombol keyboard atau klik tombol Go pada browser.  

3. Akan muncul tampilan halaman depan aplikasi SIPINTER.  

 

http://sipinter.bappeda.tulungagung.go.id/


 

Maka pada layar akan tampak menu Halaman Pembuka / Awal situs SIPINTER, akan 

muncul tampilan sebagai berikut : 

 

Menu Tampilan Awal 

 Registrasi /Daftar 

 

 E-KATALOG SIPINTER (Cari Dokumen) 

 

 Alur Aplikasi SIPINTER 

 

 Deskripsi Tentang SIPINTER 



 

3.2.2 Halaman Menu 

Pada halaman ini akan terlihat menu-menu pada bagian atas : Home, Pelayanan, 

Tentang Kami, Daftar 

 

a. Menu Daftar / Registrasi 

Pada menu log in ini mahasiswa, Dosen, peneliti, professional, dan lainya akan 

melakukan registrasi dengan menggunakan email user dan password. Berikut 

gambar halaman log in 

 

b. Tentang Kami 

 Halaman hubungi kami ini berisi deskripsi sipinter, Peta, Popular Link, dan 

Alamat 



 

 

c. Pelayanan  

Pilihan yang muncul dalam menu ini adalah Penelitian, Kuliah Kerja Nyata, 

Magang, Jurnal Ilmiah. 

 

 

1) Sipinter Penelitian 

Submenu penelitian berisi tentang penelitian yang akan dilakukan di 

Tulungagung oleh mahasiswa, Dosen, peneliti, professional, dan lainnya. Di 

menu ini nanti user akan membuat akun pribadi, sebelumnya user harus  

registrasi/Daftar. setelah itu user dapat klik menu sipinter penelitian untuk dapat 

masuk pada dashboard menu penelitian. 

 

1.1 Halaman dashboard menu penelitian  

Setelah log in menu halaman penelitian terdapat 3 menu yaitu PENGGUNA, 

UTAMA, DAN UNDUHAN 

 



  

1.2.1 SUBMENU PENGGUNA 

Pada Submenu pengguna terdapat 2 bagian yaitu biodata akun dan 

pengaturan akun. Untuk menu biodata akun berisi tentang biodata user 

dan pengaturan akun berisi tentang pengaturan akun user antara lain 

username dan password user. Berikut isi dari halaman tersebut 

Biodata Pengguna 

 

Pengaturan akun 

 



1.2.2 SUBMENU UTAMA 

    Pada Submenu Utama terdapat 2 bagian yaitu Form Penelitian dan 

Data User. Form Penelitian berisi terkait tentang penelitian yang akan 

dilakukan di Kabupaten Tulungagung dengan syarat mengupload 

surat rekomendasi dari bakesbangpol,pernyataan kesanggupan, dan 

proposal penelitian. Dan data user ini berkaitan dengan ringkasan data 

penelitian user selain itu merupakan bagian lanjutan dari proses 

pendaftaran untuk mengetahui porses pengisian biodata sudah 

dilakukan dan mendapatkan persetujuan. Setelah itu akan muncul 

menu upload hasil pada halaman ini. 

Form Penelitian 

 

Data penelitian user 

 

1.2.3 SUBMENU UNDUHAN 

Pada Submenu Utama terdapat bagian download yang berisikan surat 

kesanggupan. Dimana nanti akan di upload di menu form penelitian 

sebagai syarat sebelum melakukan pendatan penelitian di Kabupaten 

Tulungagung. 



 

2) Sipinter KKN 

Submenu KKN berisi tentang KKN yang akan dilakukan di Tulungagung oleh 

Mahasiswa, Dosen, dan lainnya. Di menu ini nanti user akan membuat akun 

pribadi, sebelumnya user harus  registrasi/Daftar. setelah itu user dapat klik 

menu sipinter KKN untuk dapat masuk pada dashboard menu KKN. 

 

1.2 Halaman dashboard menu KKN  

Setelah log in menu halaman penelitian terdapat 3 menu yaitu PENGGUNA, 

UTAMA, DAN UNDUHAN 

  

1.2.1 SUBMENU PENGGUNA 

Pada Submenu pengguna terdapat 2 bagian yaitu biodata akun dan 

pengaturan akun. Untuk menu biodata akun berisi tentang biodata user 

dan pengaturan akun berisi tentang pengaturan akun user antara lain 

username dan password user. Berikut isi dari halaman tersebut 

Biodata Pengguna 



 

Pengaturan akun 

 

1.2.2 SUBMENU UTAMA 

    Pada Submenu Utama terdapat 2 bagian yaitu Form KKN dan 

Data User. Form KKN berisi terkait tentang penelitian yang akan 

dilakukan di Kabupaten Tulungagung dengan syarat mengupload 

surat rekomendasi dari bakesbangpol,pernyataan kesanggupan, dan 

proposal KKN. Dan data user ini berkaitan dengan ringkasan data 

KKN user selain itu merupakan bagian lanjutan dari proses 

pendaftaran untuk mengetahui porses pengisian biodata sudah 

dilakukan dan mendapatkan persetujuan. Setelah itu akan muncul 

menu upload hasil pada halaman ini. 

Form Penelitian 



 

Data penelitian user 

 

1.2.3 SUBMENU UNDUHAN 

Pada Submenu Utama terdapat bagian download yang berisikan surat 

kesanggupan. Dimana nanti akan di upload di menu form KKN 

sebagai syarat sebelum melakukan pendatan KKN di Kabupaten 

Tulungagung. 

 

3) Sipinter Magang 

Submenu Magang berisi tentang Magang yang akan dilakukan di Tulungagung 

oleh Mahasiswa, Dosen, dan lainnya. Di menu ini nanti user akan membuat akun 

pribadi, sebelumnya user harus  registrasi/Daftar. setelah itu user dapat klik 

menu sipinter Magang untuk dapat masuk pada dashboard menu Magang. 

 

1.3 Halaman dashboard menu Magang 

Setelah log in menu halaman penelitian terdapat 3 menu yaitu PENGGUNA, 

UTAMA, DAN UNDUHAN 



  

1.2.1 SUBMENU PENGGUNA 

Pada Submenu pengguna terdapat 2 bagian yaitu biodata akun dan 

pengaturan akun. Untuk menu biodata akun berisi tentang biodata user 

dan pengaturan akun berisi tentang pengaturan akun user antara lain 

username dan password user. Berikut isi dari halaman tersebut 

Biodata Pengguna 

 

Pengaturan akun 

 



1.2.2 SUBMENU UTAMA 

    Pada Submenu Utama terdapat 2 bagian yaitu Form Magang dan 

Data User. Form Magang berisi terkait tentang penelitian yang akan 

dilakukan di Kabupaten Tulungagung dengan syarat mengupload 

surat rekomendasi dari bakesbangpol,pernyataan kesanggupan, dan 

proposal Magang. Dan data user ini berkaitan dengan ringkasan data 

Magang user selain itu merupakan bagian lanjutan dari proses 

pendaftaran untuk mengetahui porses pengisian biodata sudah 

dilakukan dan mendapatkan persetujuan. Setelah itu akan muncul 

menu upload hasil pada halaman ini. 

Form Magang 

 

Data Magang user 

 

1.2.3 SUBMENU UNDUHAN 

Pada Submenu Utama terdapat bagian download yang berisikan surat 

kesanggupan. Dimana nanti akan di upload di menu form penelitian 



sebagai syarat sebelum melakukan pendatan penelitian di Kabupaten 

Tulungagung. 

 

4. Jurnal Ilmiah 

Submenu Jurnal Ilmiah berisi kumpulan beberapa jurnal dalam satu data 

dokumen yang sudah ada di website. Jurnal ilmiah yang akan diterbitkan dana 

tau ditampilkan harus mendapat persetujuan dari atasan langsung. 

 

 

a. Home 

Pada menu menampilkan halaman awal web dengan tampilan latar belakang 

sipinter, tujuan aplikasi, dan manfaat aplikasi 

 



Menu Tampilan Awal E-Katalog Penelitian / Cari Dokumen 

Pada tampilan depan halaman website SIPINTER terdapat tampilan cari dokumen. Pada 

menu cari dokumen ini semua data akan masuk dan bisa dilihat dari menu tersebut. Data 

yang bisa dilihat dari semua klasifikasi yaitu penelitian, KKN, dan Magang seperti data 

nama, asal kampus, judul penelitian, Magang dan KKN, waktu pelaksanaan, dan lainnya. 

Ketika klik paa cari dokumen user akan memilih dokumen yang dibutuhkan sesuai bidang 

penelitian yang sudah dilakukan misalkan ekonomi, budaya, pendidikan, dan lainnya. 

Selain itu user dapat memilih sesuai kebutuhan ingin melihat data penelitian, magang atau 

KKN.   

 

 

Penelitian 

 

 



Magang 

 

KKN 

 

Jika sudah melakukan pendataan dan laporan penelitian di Kabupaten Tulunggaung sudah 

selesai user bisa log out / keluar 

 

4. PENUTUP 

 


