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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dibahas mengenai perancangan sistem dalam pembuatan 

aplikasi E-learning berbasis Web dan Mobile pada SMK Negeri 3 Kimia Madiun 

sebagai media pembelajaran yang dapat diakses meggunakan web browser dan 

aplikasi smartphone. Pada prinsipnya perancangan dengan sistematika yang baik 

akan memberikan kemudahan dalam pembuatan tugas akhir ini.  

3.1. Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem adalah metode-metode, prosedur-prosedur, 

konsep-konsep pekerjaan, aturan yang akan digunakan sebagai pedoman bagaimana 

dan apa yang harus dikerjakan selama pengembangan aplikasi e-learining (Rini, 

2016). Metode pengembangan sistem digunakan pada aplikasi e-learning di SMK 

Negeri 3 Kimia Madiun berbasis web dan mobile untuk mempermudah dalam 

pembuatan aplikasi e-learning sehingga tahapan dapat dilakukan secara teratur. 

Metode pengembangan yang akan digunakan pada apikasi e-learning berbasis web 

dan mobile adalah model pengembangan SDLC (Sistem Development Life Cycle). 

Menurut  Susanto (2004) dalam Zuana dan Sidharta (2014) Metode SDLC 

adalah tahap-tahap metode pengembangan sistem informasi popular pada saat 

pengembangan sistem pertama kali dikembangkan. Metode SDLC pertama kali 

dikembangkan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer untuk 

membangun sebuah sistem informasi. Salah satu Model pengembangan sistem 

adalah model waterfall. Permodelan waterfall sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Model Waterfall 
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1. Tahap Analisis 

Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada software. 

Informasi ini diperoleh melalui wawancara dan survey di SMK Negeri 3 

Kimia Madiun. Informasi tersebut dianalisis untuk mendapatkan 

dokumentasi kebutuhan pengguna untuk digunakan pada tahap perancangan 

aplikasi.  

2. Tahap Perancangan 

Tahap ini dilakukan sebelum melakukan coding. Pada tahap ini dilakukan 

perancangan arsitektur aplikasi e-learning, perancangan usecase, 

perancangan activity diagram, perancangan sequence diagram, perancangan 

class diagram, perancangan database, dan perancangan interface yang akan 

digunakan pada aplikasi e-learning.   

3. Tahap Implementasi 

Dalam tahap ini dilakukan pemrograman. Pada tahap ini dilakukan 

implementasi pada pada coding dengan menggunakan framework Code 

Igniter dan bahasa pemrograman php. Untuk database menggunakan MySQL.  

Untuk aplikasi mobile menggunakan bahasa pemrograman HTML 5 dan 

jquery untuk menampilkan data. Sedangkan SMS menggunakan modem 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). 

4. Tahap Testing 

Di tahap ini dilakukan pengujian apakah ada kesalahan pada fungsi-

fungsi aplikasi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian black 

box yaitu menguji fungsionalitas aplikasi dan pengujian UAT (User 

Acceptance Test) yaitu pengujian langsung oleh pihak atau user SMK Negeri 

3 Kimia Madiun sebagai pengguna aplikasi e-learning. 

5. Tahap Maintenance 

Pada tahap ini software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan 

pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang 

tidak ditemukan pada saat pengujian yang kemudian diimplementasikan di 

SMK Negeri 3 Kimia Madiun.   
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3.2. Analisis Sistem 

Analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah yang menguraikan baigian-

bagian komponen dengan mempelajari seberapa bagus bagian komponen dengan 

mempelajari seberapa bagus bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan 

berinteraksi untuk mencapai tujuan (Fatta, 2007). Dalam analisis sistem dilakukan 

penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian 

komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi 

permasalahan-permasalahan sehingga ditemukan kelemahan-kelemahannya, 

kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan 

yang diharapkan seingga dapat diusulkan perbaikannya.  

Saat ini sistem yang digunakan di SMK Negeri 3 Kimia Madiun masih 

tergolong manual. Pasalnya siswa masih haru menemui guru untuk mengumpulkan 

tugas, harus copy file dari guru untuk mendapatkan materi, pengumuman dari guru 

siswa yang kurang jelas, dan informasi nilai ujian di akhir semester. Sehingga 

aplikasi yang akan di bangun yakni mengumpulkan semua masalah dan nantinya 

diterapkan pada sistem. 

Sistem yang dibangun dalam aplikasi ini adalah sebuah media yang dapat 

membantu siswa dalam belajar berbasis website dan mobile. Aplikasi ini diharapkan 

akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan digunakan sebagai sarana untuk 

menunjang proses belajar mengajar. Baik aplikasi website ataupun mobile akan 

saling terintegrasi untuk siswa dan guru dalam melakukan kegiatan di dalam maupun 

di luar sekolah.  

3.2.1. Arsitektur sistem 

Dari gambar diatas dapat dilihat proses kerja aplikasi yang dibuat, ada 

beberapa bagian yang saling terhubung dalam kerja sistemnya. Secara umum 

deskripsi dari perancangan aplikasi e-learning dapat dijelaskan melalui arsitektur 

sistem dan bagian-bagian tersebut dijelaskan sebagai berikut : 
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Gambar 3.2 Arsitektur Aplikasi E-Learning 

1. Device mobile Hybrid  

Aplikasi mobile hybrid merupakan perangakat tempat berjalannya aplikasi e-

learning pada platform android dengan menggunakan bahasa pemrograman 

HTML yang di convert dalam bentuk aplikasi android. Dengan perangkat ini 

siswa dapat mengetahui informasi pengumuman, materi, tugas dan nilai.  

2. REST API 

REST API sebagai mesin penghubung antara aplikasi yang berjalan pada 

mobile dengan database server. Peran dari mesin penghubung ini sangat vital, 

karena aplikasi mobile hybrid pada platform android tidak bisa langsung 

menyentuh database server.  

3. Aplikasi Web 

Aplikasi Web sebagai aplikasi utama yang dapat diakses oleh siswa, guru dan 

admin untuk mengelola aplikasi web melalui browser. Sehingga untuk 

mengakses aplikasi web membutuhkan koneksi internet.    

4. Aplikasi SMS  

Aplikasi SMS sebagai media untuk membuat pesan informasi maupun 

laporan nilai oleh administrator yang dikirim kepada orang tua siswa melalui 

layanan pesan singkat atau Short Message Service(SMS). Aplikasi ini akan 

menggunakan aplikasi lain berbasis opensource yang telah ada untuk 

mempermudah penerapan dan penggunaannya. 
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3.2.2. Analisis Kebutuhan User 

Analisis kebutuhan user ini dilakukan dengan tujuan dapat mengetahui 

kebutuhan sistem di SMK Negeri 3 Kimia Madiun sehingga dapat dibangun sistem 

sesuai kebutuhan user. Spesifikasi kebutuhan sistem dalam penelitian  ini, antara lain: 

3.2.2.1.Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan pernyataan layanan sistem yang harus 

disediakan, bagaimana sistem bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku 

sistem pada situasi tertentu. Sedangkan kebutuhan fungsional user merupakan 

pernyataan level tinggi dari apa yang seharusnya dilakukan sistem tetapi kebutuhan 

fungsional sistem menggambarkan layanan sistem secara detail. 

Untuk mendapatkan kebutuhan fungsional dengan menggunakan teknik 

elisitasi yang merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

yang terarah dan langsung kepada narasumber. Berikut kebutuhan aplikasi e-learning 

berbasis web dan mobile.  

Aktor  : Admin 

a. Admin dapat mengelola user yaitu guru dan siswa 

b. Admin dapat mengelola kelas 

c. Admin dapat mengelola pelajaran 

d. Admin dapat mengelola SMS 

Aktor  : Guru 

a. Guru dapat membuat konten yaitu berupa pengumuman, materi dan tugas 

b. Guru dapat mengelola nilai siswa 

Aktor  : Siswa  

a. Siswa dapat men-download materi  

b. Siswa dapat men-download dan upload tugas 

c. Siswa dapat melihat pengumuman 

d. Siswa dapat melihat nilai 

3.2.2.2.Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non fungsional merupakan batasan layanan atau fungsi yang 

ditawarkan sistem seperti kebutuhan hardware, sofware, batasan pengembangan 

proses dan lainnya.  
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a. Kebutuan Hardware (Server) 

Hardware yang dibutuhkan dalam komputer server ketika menggunakan 

sistem ini diantaranya yaitu :  

Hardisk   : 500 GB 

Memory(RAM)  : 2 GB 

Procesor  : Intel Quad-core 

Lain-lain   : Monitor, Keyboard dan mouse 

b. Kebutuhan Hardware (Client) 

Hardware minimum yang dibutuhkan dalam client ketika me menggunakan 

aplikasi ini diantaranya yaitu : 

PC RAM  : 1 GB 

Procesor  : Intel-Atom 

Mobile RAM  : 500 GB 

Procesor   : Android Jelly Bean 4.0 

c. Kebutuan Software server 

Software yang dibutuhkan dalam computer server diantaranya yaitu :  

Tabel 3.1 Software yang digunakan 

No Software 

1 Xampp, 

2 Sublime, notepad++, 

3 Windows 7, 

4 Web browser (Google Chrome), 

5 Framework CodeIgniter.  

 

3.2.2.3.Analisis Diagram 

1. Usecase Diagram 

Usecase diagram menggambarkan tentang fungsionalitas apa saja yang dapat 

di lakukan oleh pengguna (user) terhadap sistem. Pada aplikasi ini terdapat 3 user 

yang menggunakan yaitu siswa, guru dan admin Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 3.2.  
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Gambar 3.2. Usecase diagram E-Learning 

Berdasarkan diagram diatas dapat di jelaskan fungsionalitas apa saja yang dapat 

di lakukan oleh user, yaitu sebagai berikut : 

1. Siswa 

a. Lihat pengumuman  

Siswa dapat melihat pengumuman yang ada di E-learning.  

b. Download materi  

Siswa dapat men-download meteri yang di sediakan oleh guru. 

c. Upload tugas 

Siswa dapat meng-upload tugas yang sudah di kerjakan. 

d. Lihat nilai 

Siswa dapat nilai tugas, nilai praktikum dan nilai ujian yang sudah di 

kerjakan.  

2. Guru 

a. Kelola konten  

Guru dapat mengelola konten, konten tersebut bisa berupa pengumuman, 

materi, dan tugas.   

b. Kelola nilai 

Guru dapat mengisikan nilai dari tugas, ujian dan laporan yang dikerjakan 

siswa yang nantinya akan dikirimkan ke orang tua.  

3. Admin 

a. Kelola user  

Admin dapat mengatur data pengguna dari aplikasi yaitu guru dan siswa.  
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b. Kelola kelas 

Admin dapat mengatur data kelas dimana jurusan kimia ada beberapa 

kelas.  

c. Kelola Mata Pelajaran 

Admin dapat mengatur data mata pelajaran yang ada di sekolah 

d. Kelola sms 

Admin dapat mengirim sms ke orang tua berupa informasi kegiatan dan 

nilai siswa. 

e. Kelola Konten 

Admin dapat mengelola konten sesuai dengan perintah guru.  

f. Kelola Nilai 

Admin dapat mengelola nilai sesuai perintah guru.  

2. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan mengenai proses yang terjadi pada sistem, 

dari aktivitas yang dilakukan user terhadap program dari awal hingga aktivitas 

berakhir. Berdasarkan usecase diagram diatas dapat dibuat beberapa Activity 

diagram, yaitu login, upload tugas, download materi, lihat pengumuman, liat 

nilai, kelola konten, kelola nilai, kelola user, kelola kelas, dan kelola sms. Lebih 

rincinya dapat dilihat pada gambar berikut :  

a. Activity Diagram Upload Tugas 

Pada Activity diagram upload tugas, terdapat beberapa proses pengecekan 

sebelum user dapat meng-upload tugas ke dalam sistem. Untuk mengetahui 

proses yang di lakukan oleh siswa. Dari gambar 3.3 Dijelaskan bagaimana 

aktivitas yang dilakukan siswa dan sistem menjalankan proses upload tugas. 

Proses tersebut diawali dengan sistem menampilkan menu utama, kemudian 

siswa memilih menu tugas dan menampilkan mata pelajaran. Kemudian 

siswa memilih mata pelajaran yang lebih spesifik. Selanjutnya sistem akan 

menampilkan tugas-tugas yang ada pada mata pelajaran tersebut. Dari setiap 

tugas, sistem akan mengecek batas waktu yang sudah ditentukan, jika waktu 

upload melebihi batas yang ditentukan maka sistem akan melakukan 

pengecekan ijin untuk upload tugas, jika tidak maka siswa tidak bisa 

melanjutkan proses upload tugas. Jika batas waktu pengumpulan tugas masih 
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tersedia, maka siswa bisa memilih file tugas yang akan di upload. Jika 

berhasil database akan diperbaharui dan upload tugas berhasil. Bisa dilihat 

dari Activity diagram berikut: 

Gambar 3.3 Activity diagram upload tugas 

b. Activity Diagram Download Materi 

Pada Activity diagram download materi, siswa dapat memilih mata 

pelajaran dan materi yang ingin di-download. Untuk mengetahui proses 

tersebut, bisa dilihat pada Activity diagram berikut : 

Gambar 3.4 Activity diagram download materi 

Dari gambar 3.4 dijelaskan bagaimana aktivitas yang dilakukan siswa dan 

sistem menjalankan proses download materi. Proses tersebut diawali dari 

sistem yang menampilkan menu utama. Kemudian siswa memilih menu tugas 

dan menampilkan mata pelajaran. Kemudian siswa memilih mata pelajaran 

yang diinginkan. Selanjutnya sistem menampilkan list file meteri yang ada, 
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lalu siswa memilih file yang hendak di-download, jika berhasil maka sistem 

akan menyimpan file tersebut. 

c. Activity Lihat Nilai 

Pada Activity diagram lihat nilai, siswa dapat memilih mata pelajaran dan 

melihat nilai tugas, ulangan harian, uts, uas dan lainya yang sudah diposting 

oleh guru pengajar. Untuk mengetahui proses tersebut, bisa dilihat pada 

Activity diagram berikut :  

Gambar 3.5 Activity diagram lihat nilai 

Dari gambar 3.5 dijelaskan bagaimana aktivitas yang dilakukan siswa dan 

sistem menjalankan proses view nilai. Proses tersebut diawali dari sistem 

yang menampilkan menu utama. Kemudian siswa memilih menu nilai. 

Selanjutnya siswa dapat melihat nilai yang sudah diposting oleh pengajar.  

d. Activity Diagram lihat Pengumuman 

Pada Activity diagram view pengumuman, siswa dapat melihat detail 

pengumuman yang ditampilkan. Pengumuman adalah pemberitahuan kepada 

siswa agar mereka mengetahui suatu informasi. Informasi yang diberikan 

masih dalam lingkup sekolah, seperti pengumuman mengenai kegiatan 

praktikum yang akan dilakukan di laboraturium dan lainnya. Untuk 

mengetahui proses tersebut, bisa dilihat pada Activity diagram berikut :  

 Gambar 3.6 Activity diagram lihat pengumuman 
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Dari gambar 3.6 dijelaskan bagaimana aktivitas yang dilakukan siswa dan 

sistem menjalankan proses view nilai. Proses tersebut diawali dari sistem 

yang menampilkan menu utama. Sistem akan menampilkan pengumuman. 

Kemudian siswa dapat melihat pengumuman yang sudah diposting oleh 

pengajar pada halaman utama.  

e. Activity Diagram Kelola konten 

Pada Activity diagram kelola konten. Guru  dapat mengelola konten yang 

ada dalam E-Learning dan menampilkannya. Konten berupa informasi atau 

pengumuman, materi dan tugas. Untuk mengetahui proses tersebut, bisa 

dilihat pada Activity diagram berikut :  

Gambar 3.7 Activity diagram kelola konten pengumuman 

Dari gambar 3.7 dijelaskan bagaimana aktivitas yang dilakukan guru dan 

sistem menjalankan proses kelola konten tambah pengumuman. Proses 

tersebut diawali dari sistem yang menampilkan menu utama. Selanjutnya 

memilih menu konten pengumuman. Jika guru memilih tambah pengumuman 

maka selanjutnya sistem akan menampilkan form tambah pengumuman, 

kemudian guru memilih kelas, Setelah memilih, guru input isi pengumuman, 

kemudian memilih menu simpan. Sistem akan melakukan aktivitas tersebut, 

jika berhasil database akan diperbarui dan menapilkan arlet. Jika Guru 
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memilih menu lihat pengumuman maka sistem menampilkan data 

pengumuman yang sudah di upload. Jika guru memilih menu edit maka 

sistem akan menampiklan form edit. Kemudian jika guru memilih delete 

maka sistem akan delete file yang ada pada database kemudian menampilkan 

data pengumuman kembali.  

Gambar 3.8 Activity diagram kelola konten materi 

Dari gambar 3.8 dijelaskan bagaimana aktivitas yang dilakukan guru 

dan sistem menjalankan proses kelola konten tambah materi. Proses tersebut 

diawali dari sistem yang menampilkan menu utama. Selanjutnya memilih 

menu konten materi. Jika guru memilih tambah materi maka selanjutnya 

sistem akan menampilkan form tambah materi, kemudian guru memilih 

kelas, Setelah memilih, guru input isi materi, selanjutnya memilih upload file 

dan sistem menampilkan directory pada pc, kemudian memilih menu simpan. 

Sistem akan melakukan aktivitas tersebut, jika berhasil database akan 

diperbarui dan menapilkan arlet. Jika Guru memilih menu lihat materi maka 

sistem menampilkan data materi yang sudah di upload. Jika guru memilih 

menu edit maka sistem akan menampiklan form edit. Kemudian jika guru 

memilih delete maka sistem akan delete file yang ada pada database 

kemudian menampilkan data materi kembali. 
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 Gambar 3.9 Activity diagram kelola konten tugas 

Dari gambar 3.9 dijelaskan bagaimana aktivitas yang dilakukan guru dan 

sistem menjalankan proses kelola konten tambah tugas. Proses tersebut 

diawali dari sistem yang menampilkan menu utama. Selanjutnya memilih 

menu konten tugas. Jika guru memilih tambah tugas maka selanjutnya sistem 

akan menampilkan form tambah tugas, kemudian guru memilih kelas, Setelah 

memilih, guru input keterangan tugas, selanjutnya memilih upload file dan 

sistem menampilkan directory pada pc, kemudian memilih menu simpan. 

Sistem akan melakukan aktivitas tersebut, jika berhasil database akan 

diperbarui dan menapilkan arlet. Jika Guru memilih menu lihat tugas maka 

sistem menampilkan data tugas yang sudah di upload. Jika guru memilih 

menu edit maka sistem akan menampiklan form edit. Kemudian jika guru 

memilih delete maka sistem akan delete file yang ada di database kemudian 

menampilkan kembali.   

Dari gambar 3.10 dijelaskan bagaimana aktivitas yang dilakukan guru dan 

sistem menjalankan proses kelola konten. Proses tersebut diawali dari sistem 

yang menampilkan menu utama. Selanjutnya memilih menu konten tugas. 

Selanjutnya sistem akan menampilkan form tambah tugas, kemudian guru 

memilih menu upload tugas oleh siswa, kemudian sistem akan menampilkan 
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data tugas yang di upload oleh siswa. Guru memilih file siswa yang akan di 

download dengan menggunakan menu search judul atau tidak. Kemudian file 

akan di simpan di directory pc guru.  

Gambar 3.10 Activity diagram menu upload tugas oleh siswa 

f. Activity Diagram Kelola Kelas 

Pada Activity diagram kelola konten. Admin dapat mengelola kelas yang 

ada dalam E-Learning. Konten berupa create, update dan delete kelas. Untuk 

mengetahui proses tersebut, bisa dilihat pada Activity diagram berikut : 

 Gambar 3.11 Activity diagram kelola kelas 

Dari gambar 3.11 dijelaskan bagaimana aktivitas yang dilakukan admin 

menjalankan proses tambah kelas. Proses tersebut diawali dari sistem yang 
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menampilkan menu kelola kelas yang sudah dipilih. Kemudian Sistem 

menampilkan data kelas. Admin menambahkan kelas dengan input nama 

kelas dan memilih jurusan. Selanjutnya akan disimpan di database dan sistem 

menampilkan data kelas. Untuk menu edit maka sistem akan menampilkan 

form edit. Kemudian admin merubah dan pilih menu simpan. Jika menu 

delete maka sistem akan menghapus data yang ada di database. Dan 

menampilkan data kelas kembali.  

g. Activity Diagram Kelola user 

Pada Activity diagram kelola user. Admin dapat mengelola user yaitu 

guru dan siswa yang menggunakan E-learning. Untuk mengetahui proses  

tersebut, bisa dilihat pada Activity diagram berikut :  

 Gambar 3.12 Activity diagram kelola user siswa 

Dari gambar 3.12 dijelaskan bagaimana aktivitas yang dilakukan admin 

menjalankan proses kelola user siswa. Proses tersebut diawali dari sistem 

yang menampilkan menu utama. Kemudian admin memilih menu user siswa. 

Admin memilih menu tambah siswa jika iya maka menampilkan form tambah 

siswa. Jika memilih menu export excel, sistem menampilkan directory file, 

kemudian admin memilih file excel. Kemudian data akan disimpan di 

database. Jika admin memilih menu edit maka sistem akan menampilkan form 

edit , kemudian admin merubah data dan simpan kembali. Jika admin memilih 
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menu delete maka sistem akan menghapus data pada database dan 

menampilkan data siswa kembali.  

  Gambar 3.13 Activity diagram kelola user guru 

Dari gambar 3.13 dijelaskan bagaimana aktivitas yang dilakukan admin 

menjalankan proses kelola user guru. Proses tersebut diawali dari sistem yang 

menampilkan menu utama. Kemudian admin memilih menu user guru. 

Admin memilih menu tambah guru, sistem menampilkan form tambah guru. 

Kemudian data akan disimpan di database. Jika admin memilih menu edit 

maka sistem akan menampilkan form edit , kemudian admin merubah data 

dan simpan kembali. Jika admin memilih menu delete maka sistem akan 

menghapus data pada database dan menampilkan data siswa kembali. 

h. Activity Diagram kelola pelajaran 

Pada Activity diagram kelola pelajaran. Admin dapat mengelola 

matapelajaran siswa. Dari gambar 3.14 dijelaskan bagaimana aktivitas yang 

dilakukan admin menjalankan proses tambah pelajaran. Proses tersebut 

diawali dari sistem yang menampilkan menu utama. Kemudian admin 

memilih menu pelajaran. Sistem menampilkan data pelajaran. Admin 

memilih menu tambah pelajaran, sistem menampilkan form tambah pelajaran, 

kemudian admin memilih jurusan, kelas, dan pengajar. Kemudian data akan 

disimpan di database. Jika admin memilih menu edit maka sistem akan 

menampilkan form edit, kemudian admin merubah data dan simpan kembali. 
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Jika admin memilih menu delete maka sistem akan menghapus data pada 

database dan menampilkan data siswa kembali. Untuk mengetahui proses 

tersebut, bisa dilihat pada Activity diagram berikut : 

Gambar 3.14 Activity diagram tambah pelajaran  

i. Activity Diagram kelola Nilai 

Pada Activity diagram kelola nilai. Guru dan Admin dapat mengelola nilai 

kedalam E-Learning dan menampilkannya. Untuk mengetahui proses 

tersebut, bisa dilihat pada Activity diagram berikut: 

Gambar 3.15 Activity diagram kelola nilai 

Dari gambar 3.15 dijelaskan bagaimana aktivitas yang dilakukan guru 

menjalankan proses kelola nilai. Proses tersebut diawali guru memilih menu 



 

31 
 

kelola nilai. Sistem akan menampilkan mata pelajaran. Kemudian guru 

memilih mata pelajaran yang sesuai yang nantinya sistem akan menampilkan 

kelas. Kemudian guru memilih kelas dan sistem menampilkan form pengisian 

nilai. Guru dapat melakukan proses insert, update dan delete nilai sesuai 

kehendak. Kemudian data akan disimpan di database. Kemudian nilai akan 

ditampilkan dimenu nilai siswa.  

j. Activity Diagram Kelola SMS 

Pada Activity diagram kelola sms. Admin dapat mengelola SMS yang 

nantinya akan dikirimkan ke orang tua siswa berupa informasi kegiatan dan 

nilai. Dari gambar 3.16 dijelaskan bagaimana aktivitas yang dilakukan admin 

menjalankan proses kelola SMS. Proses tersebut diawali dari admin yang 

memilih menu kelola sms. Kemudian sistem menampilkan menu-menu. 

Admin memilih menu kontak kemudian sistem menampilkan kontak grup. 

Admin memilih grup kelas dan menu buat pesan. Sistem menampilkan form 

pesan dan memilih menu kirim pesan. Jika pesan gagal terkirim akan masuk 

ke pesan keluar. Untuk mengetahui proses tersebut, bisa dilihat pada Activity 

diagram berikut : 

Gambar 3.16 Activity diagram kelola SMS  
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3. Sequence Diagram 

Sequence Diagram merupakan gambaran mengenai interaksi objek-objek 

dalam suatu sistem tersusun dalam suatu urutan kejadian. Sequence diagram 

mendeskripsikan pula mengenai tahap-tahap yang dilakukan dalam interaksi 

antara actor dengan usecase diagram. Untuk lebih jelasnya mengenai Sequence 

diagram sistem ini akan digambarkan sebagai berikut : 

a. Sequence Diagram Upload Tugas 

Sequence diagram upload tugas menggambarkan mengenai interaksi 

antar objek yang berkaitan dengan aktivitas upload tugas. Beriku adalah 

proses untuk upload tugas yang digambarkan melalui Sequence diagram.  

Gambar 3.17 Sequence diagram upload tugas 

b. Sequence Diagram Download Materi 

Sequence diagram download materi menggambarkan interaksi antar 

objek yang berkaitan dengan aktivitas download materi. Pertama dilakukan 

pengecekan file materi yang tersedia, kemudian dilakukan download. Berikut 

Sequence diagram download materi.  

Gambar 3.18 Sequence diagram download materi 
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c. Sequence Diagram View Nilai 

Sequence diagram view nilai menggambarkan mengenai interaksi antar 

objek berkaitan dengan aktivitas lihat nilai tugas, ulangan harian, ujian tengah 

semester, ujian akhri semester dan lainnya. Berikut adalah Sequence diagram 

view nilai.  

Gambar 3.19 Sequence diagram view nilai 

d. Sequence Diagram View Pengumuman 

Sequence diagram view pengumuman menggambarkan mengenai 

interaksi antar objek yang berkaitan dengan aktivitas view pengumuman. 

Berikut adalah Sequence diagram view pengumuman.  

Gambar 3.20 Sequence diagram view pengumuman  

e. Sequence Diagram Kelola Konten 

Sequence diagram kelola konten menggambarkan interaksi antar objek 

yang berkaitan dengan aktivitas kelola konten. Proses kelola konten yang 

dilakukan ada 3, yaitu pengumuman, materi dan tugas. Berikut adalah proses 

kelola konten yang digambarkan melalui Sequence diagram.   
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Gambar 3.21 Sequence diagram kelola konten pengumuman   

 

 

Gambar 3.22 Sequence diagram kelola konten materi 

 

 

 

 



 

35 
 

 

 

Gambar 3.23Sequence diagram kelola konten tugas 

f. Sequence Diagram Kelola Nilai 

Sequence diagram kelola nilai menggambarkan interaksi antar objek yang 

berkaitan dengan aktivitas kelola nilai. Berikut adalah Sequence diagram 

kelola nilai. 

 Gambar 3.24 Sequence diagram kelola nilai 
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g. Sequence Diagram Kelola User 

Sequence diagram kelola user menggambarkan mengenai interaksi antar 

objek yang berkaitan dengan aktivitas. Berikut adalah Sequence diagram 

view kelola user. 

Gambar 3.25 Sequence diagram kelola user siswa 

 

 Gambar 3.26 Sequence diagram kelola user guru 
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h. Sequence Diagram Kelola Kelas 

Sequence diagram kelola kelas menggambarkan interaksi antar objek 

yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan kelas. Berikut adalah Sequence 

diagram kelola kelas. 

Gambar 3.27 Sequence diagram kelola kelas 

i. Sequence Diagaram Kelola Pelajaran 

Sequence diagram kelola pelajaran menggambarkan interaksi antar objek 

yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan pelajaran. Berikut adalah 

Sequence diagram kelola pelajaran. 

Gambar 3.28 Sequence diagram kelola pelajaran 
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j. Sequence Diagram Kelola SMS 

Sequence diagram kelola SMS menggambarkan interaksi antar objek 

yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan SMS. Berikut adalah Sequence 

diagram kelola SMS. 

 Gambar 3.29 Sequence diagram kelola sms 

4. Class Diagram 

Class diagram merupakan sebuah kelas yang menggambarkan 

struktur dan objek serta hubungan antar kelas yang satu dengan kelas lainnya. 

Class diagram terdiri dari tiga komponen, yaitu entitas, interface, dan sistem 

control. Secara umum class diagram menjelaskan mengenai bagian-bagian 

yang membentuk struktur pada sistem. Agar lebih jelas mengenai class 

diagram E-Learning, dapat dilihat pada Gambar 3.22 berikut : 

Gambar 3.30 Class diagram E-Learning 
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Dari gambar 3.22 dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa kelas yang 

nanti akan dibuat dalam aplikasi E-learning ini. Kelas siswa dan kelas guru 

merupakan sebuah kelas yang berfungsi sebagai validasi data pada saat 

melakukan login. Kemudian kelas pengumuman yang berfungsi untuk 

menampilkan informasi dari guru yang ada dihalaman utama. Berikutnya 

yaitu kelas tugas, dimana kelas tugas ini berfungsi untuk menampilkan tiap 

tugas yang tersedia dari mata pelajaran yang diambil oleh siswa. Kemudian 

kelas nilai berfungsi untuk menampilkan data nilai yang nantinya ditampilkan 

nilai-nilai siswa dari awal sampai akhir. Kelas yang terakhri adalah kelas sms, 

dimana kelas sms ini berfungsi untuk mengelola pesan yang berisi nilai siswa 

dan kemudian akan dikirim pada orang tua siswa masing-masing. 

3.3. Perancangan Sistem 

Menurut Jogiyanto (2001) “Perancangan Sistem dapat didefenisikan sebagai 

penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa 

elemen yang terpisah kedalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi”. 

3.3.1. Desain Database 

Database Managemen System merupakan sebuah sistem software yang 

memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, maintenance, dan 

mengontrol akses ke database. 

3.3.1.1.ERD (Entity Relationship Diagram) 

Menurut Pressman (2002), Entity Relationship Diagram (ERD) 

menggambarkan hubungan antara objek data. ERD adalah notasi yang digunakan 

untuk melakukan aktivitas pemodelan data. Atribut dari masing- masing objek data 

yang ditulis pada ERD dapat digambarkan dengan menggunakan deskripsi objek 

data. Terdapat beberapa data table yang ada dalam database diantaranya, table tugas, 

table pengumuman, tabel materi, tabel siswa, tabel guru, tabel admin, tabel nilai, 

tabel kelas, tabel pelajaran, dan tabel SMS. Berikut adalah gambaran atribut dari 

masing-masing objek digambarkan dengan ER Diagram :  
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Gamabar 3.23 ER-Diagram Aplikasi E-learning 

3.4. Desain Interface 

Untuk mempermudah user dalam menggunakan aplikasi e-learning ini, maka 

dibuat interface dengan menggunakan GUI (Graphic User Interface). Adapun 

rancangan aplikasi yang akan dibuat adalah sebagai berikut :  

Gambar 3.24 Tampilan Login 
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Gambar 3.24 merupakan menu login menuju halaman utama. user harus 

memasukkan Username dan password sesuai dengan data yang diberikan. Apabila 

berhasil akan mengarah ke halaman utama.   

Gambar 3.25 Halaman Utama 

Gambar 3.25 merupakan halaman utama aplikasi e-learning, dimana di 

halaman utama atau menu home ini akan menampilkan informasi atau pengumuman 

yang berkaitan dengan mata pelajaran.  

Gambar 3.26 Tampilan menu materi 

Gambar 3.26 merupakan tampilan menu materi pada aplikasi e-learning, 

dimana di halaman ini akan menampilkan mata pelajaran yang nantinya di dalam 
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mata pelajaran terdapat materi yang bisa di download. Setelah dipilih, maka system 

akan mengarahkan user untuk menyimpan file dimedia penyimpanan.   

Gambar 3.27 Tampilan menu upload tugas 

Gambar 3.27 merupakan tampilan tugas pada aplikasi e-learning, dimana di 

halaman ini siswa dapat memilih tugas dari mata pelajaran yang ingin di-upload. 

Tampilan menu upload akan dirancang seperti gambar 3.27. menu upload merupakan 

rancangan untuk tampilan halaman tugas dari mata pelajaran dan setelah memilih 

tugas akan masuk pada halaman seperti diatas. Dengan memilih tombol choose file, 

untuk memilih file dari pc yang ingin di upload dan kemudian pilih tombol upload 

untuk menyimpan data ke e-learning.  

Gambar 3.28 Tampilan login dan halaman pengumuman pada Mobile hybrid 
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 Gambar 3.29 Tampilan tugas dan halaman materi pada Mobile hybrid 

Gambar 3.28 dan gambar 2.9 merupakan tampilan pada aplikasi mobile yang 

akan dibuat pada platform android. Aplikasi ini digunakan untuk siswa sehingga 

dapat mempermudah siswa mendapatkan informasi.  Menu yang disediakan seperti 

pada website utama.  


