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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Analisa dan perancangan sistem pada bab ini meliputi : analisa proses 

sistem, analisa kebutuhan sistem, arsitektur sistem, flowchart sistem, UML 

(Unified Modeling Language), Perancangan database dan rancangan aplikasi. 

3.1  Deskripsi Umum Sistem 

 Pada tugas akhir ini akan dikembangkan sebuah aplikasi Electronic 

Learning (E-Learning) pada Smartphone. Dengan adanya aplikasi ini Mahasiswa 

dapat belajar kapan dan dimana saja dengan menggunakan perangkat bergerak, 

mahasiswa dapat mengevaluasi sendiri hasil pembelajarannya dengan 

mengerjakan soal latihan melalui perangkat bergerak. 

 Pada pembuatan aplikasi mobile ini dibantu oleh software Node.Js, 

Software Node.Js ini menggunakan bahasa pemrograman C++ dan JavaScript. 

Untuk pembuatan website menggunakan perangkat lunak XAMPP. Agar Aplikasi 

bisa berjalan lintas platform maka dibantu dengan perangkat lunak yaitu 

Phonegap, Phonegap sendiri adalah sebuah kerangka kerja/Framework open 

source untuk membuat aplikasi yang dapat berjalan pada banyak operating sistem. 

3.2 Analisa Kebutuhan Sistem 

 Aplikasi yang dibangun bersifat online sehingga kebutuhan jaringan GPRS 

pada Handphone mutlak dibutuhkan. Aplikasi ini berjalan pada Android dan Ios 

 Kebutuhan Sistem antara lain sebagai berikut : 

a. Bahasa Pemrograman menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

JavaScript. 

b. Smartphone yang mendukung operating sistem : Android dan Ios 
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3.3 Arsitektur Sistem 

 Bagian ini akan menjelaskan tentang rancangan dari Komponen-

Komponen yang mengawali perancangan dari sebuah sistem. Sistem yang 

dimaksud disini adalah sistem perancangan implementasi mobile learning dari 

awal perencanaan sampai pembuatan sistem yang siap digunakan dan di 

implementasikan oleh user.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Arsitektur sistem 

Gambar 3.1 menunjukan bahwa : 

a. Bagian admin dapat mengakses E-Learning melalui PC Desktop 

untuk mengatur konten serta manajemen user. 

b. Bagian server yang terdiri dari beberapa bagian 

 Database yang digunakan untuk 

menyimpan konten dari M-Learning. 

 Aplikasi berbasis Web untuk mengatur 

konten M-Learning 

 Web server untuk menerima request dan 

memberi respon client. 

c. Aplikasi client (aplikasi M-learning) yang dikembangkan untuk 

perangkat bergerak akan berhadapan langsung dengan client. 

ADMIN 
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3.4  Perancangan Pada Aplikasi  

3.4.1 Flowchart Sistem User 

 

Gambar 3.2 Flowchart Sistem User 

Gambar 3.2 menjelaskan tentang alur program yakni : User (Dosen, 

Mahasiswa) terlebih dahulu sebelum masuk sistem ini harus login sesuai dengan 

akun yang dimiliki. Apabila user berhasil sebagai dosen, user memiliki hak untuk 

mengakses form antara lain : 

1. Form Home 

2. Form Materi 

3. Form Tugas 

4. Form Nilai 
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Apabila user berhasil sebagai Mahasiswa, user memiliki hak untuk mengakses 

Form antara lain : 

1. Form Home 

2. Form Materi 

3. Form Tugas 

4. Form View Nilai 

Sesudah selesai user memilih form yang akan diakses, user kemudian mengakses 

kembali form yang belum diakses. Apabila telah mengakses form menu sesuai 

yang telah diakses kemudian user terlebih dahulu logout untuk keluar dari sistem 

ini. 

3.4.2 Flowchart Login User 

 

Gambar 3.3 Flowchart Login User 
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Gambar 3.3 menjelaskan alur login user, form login user ini hanya dapat di 

akses oleh Dosen dan Mahasiswa. Dalam form login user terdapat input Username 

NIM/NIP dan Password, juga terdapat button login untuk masuk ke halaman 

utama user, button batal untuk keluar dari aplikasi.  

3.4.3 Flowchart Materi Dosen 

 

Gambar 3.4 Flowchart Materi Dosen 
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 Gambar 3.4 menjelaskan alur menu materi dosen, digunakan untuk 

memilih menu materi pada halaman dosen. Di menu materi ini dosen bisa 

mengupload materi yang ingin dibagikan pada mahasiswa ,jika upload materi 

berhasil maka akan tersimpan di database dan dikirimkan pada mahasiswa-

mahasiswa yang telah memprogram matakuliah tersebut. 

3.4.4 Flowchart Tugas Dosen 

 

Gambar 3.5 Flowchart Tugas Dosen 
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 Gambar 3.5 menjelaskan tentang alur menu tugas dosen, digunakan untuk 

mengupload tugas yang akan dikirimkan pada mahasiswa, jika upload tugas 

berhasil maka akan ada pemberitahuan upload berhasil dan dikirimkan pada 

mahasiswa-mahasiswa yang memprogram matakuliah tersebut. 

3.4.5 Flowchart Download Jawaban Tugas Mahasiswa 

 

Gambar 3.6 Flowchart download tugas mahasiswa 

 Gambar 3.6 menjelaskan tentang alur download tugas mahasiswa, 

dihalaman download tugas mahasiswa ini dosen bisa mendownload tugas yang 
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telah di upload oleh mahasiswa, jika download berhasil maka akan ada 

pemberitahuan download berhasil. 

3.4.6 Flowchart Penilaian Tugas Mahasiswa 

 

Gambar 3.7 Flowchart penilaian tugas mahasiswa 
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 Gambar 3.7 menjelaskan tentang alur penilaian tugas mahasiswa, 

digunakan untuk memberikan nilai kepada mahasiswa, terlebih dahulu 

mendwonload tugas yang telah dikirimkan oleh mahasiswa setelah itu dosen bisa 

memberikan penilaian tugas pada mahasiswa, jika upload nilai berhasil maka akan 

ada pemberitahuan upload nilai berhasil dan disimpan di database. 

3.4.7 Flowchart matakuliah 

 

Gambar 3.8 Flowchart matakuliah 
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Gambar 3.8 menjelaskan tentang alur menu matakuliah pada halaman mahasiswa, 

digunakan untuk memilih matakuliah yang akan diprogram oleh mahasiswa, 

setelah mahasiswa memilih matakuliah akan ada pemberitahuan untuk “simpan 

pilihan” jika ya maka akan disimpan di dalam database sistem. 

3.4.8 Flowchart Download Materi 

 

Gambar 3.9 Flowchart download materi 

 Gambar 3.9 menjelaskan tentang alur download materi, digunakan untuk 

mendownload materi yang telah di upload oleh dosen.  
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3.4.9 Flowchart Download Tugas 

 

Gambar 3.10 Flowchart download tugas 

 Gambar 3.10 menjelaskan tentang alur download tugas, digunakan untuk 

mendownload tugas yang telah di upload oleh dosen. 
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3.4.10 Flowchart Upload Tugas 

 

Gambar 3.11 Flowchart upload tugas 

 Gambar 3.11 menjelaskan tentang alur upload tugas, digunakan untuk 

mengupload tugas kepada dosen. Jika upload tugas berhasil maka akan tersimpan 

di database dan dikirimka kepada dosen tersebut. 
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3.4.11 Flowchart Download Nilai Tugas 

 

Gambar 3.12 Flowchart download nilai tugas 

 Gambar 3.12 menjelaskan tentang alur download nilai tugas, digunakan 

untuk melihat nilai yang telah diupload oleh dosen dan mendownload nilai yang 

telah di upload oleh dose. 
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3.4.12 Flowchart Sistem Admin 

 

Gambar 3.13 Flowchart Sistem Admin 

Gambar 3.13 menjelaskan tentang alur program pada sistem admin, di 

sistem ini terlebih dahulu login username dan password sebagai admin untuk 
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masuk pada sistem ini, setelah masuk maka akan menuju halaman utama admin. 

pada sistem ini admin berhak mengakses form, antara lain : 

1. Form manajemen data user 

2. Form manajemen data dosen 

3. Form manajemen data mahasiswa 

4. Form manajemen data matakuliah 

Sesudah selesai admin memilih form yang akan diakses, admin kemudian 

mengakses kembali form yang belum diakses. Apabila telah mengakses form 

menu sesuai yang telah diakses kemudian admin terlebih dahulu logout untuk 

keluar dari sistem ini. 

3.5 Unified Modeling Language (UML) 

 Unified Modeling Language (UML) adalah keluarga notasi grafis yang 

didukung oleh model-model tunggal, yang membantu pendeskripsisan dan desain 

sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan 

pemrograman berorientasi obyek. 

3.5.1 Diagram UseCase  

 Diagram Usecase disini akan menggambarkan mengenai apa saja yang 

dilakukan oleh user terhadap aplikasi elearning mobile.  

 3.5.1.1 Diagram Usecase Mahasiswa 

 

Gambar 3.14 Usecase diagram Mahasiswa 
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  Gambar 3.14 menjelaskan bahwa User pertama kali saat membuka 

aplikasi terdapat splash screen pembuka yang ada masuk ke login user, setelah 

login ada 6 (enam) menu yang ada didalam sistem, Menu pertama adalah menu 

view matakuliah digunakan untuk melihati matakuliah apa saja yang akan di 

ambil untuk aplikasi m-learning, menu kedua adalah view materi digunakan untuk 

melihat materi yang diupload oleh dosen, menu ketiga adalah menu download 

materi digunakan untuk mendownload materi yang telah diupload oleh dosen, 

menu keempat adalah menu view tugas digunakan untuk melihat tugas apa saja 

yang di upload oleh dosen, menu kelima adalah menu download tugas digunakan 

untuk mendownload tugas yang diberikan oleh dosen dan disini mahasiswa bisa 

untuk upload jawaban tugas, menu keenam adalah menu view nilai digunakan 

untuk melihat nilai yang telah diberikan oleh dosen. 

 3.5.1.2 Diagram Usecase Dosen 

 

Gambar 3.15 Diagram Usecase Dosen 

 Gambar 3.15 menunjukan setelah login ada 6 (enam) menu yang ada 

didalam sistem, Menu pertama adalah menu view mata kuliah digunakan untuk 
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dosen memilih matakuliah yang diajarkan, menu kedua adalah menu view materi 

digunakan untuk melihat materi apa saja yang telah di upload, menu ketiga adalah 

menu tambah materi digunakan untuk menambahkan materi, menu keempat 

adalah menu view tugas digunakan untuk melihat tugas-tugas apa saja yang telah 

di upload, menu kelima adalah menu tambah tugas digunakan untuk 

menambahkan tugas baru, menu keenam adalah menu rubah nilai dan beri nilai 

digunakan untuk memberikan nilai kepada mahasiswa-mahasiswa yang telah 

mengerjakan tugas. 

 3.5.1.3 Diagram Usecase Admin 

 

Gambar 3.16 Diagram Usecase Admin 

 Gambar 3.16  menjelaskan bahwa admin bisa mengakses data dosen, 

mengakses data mahasiswa, mengakses data matkul, dan juga mengakses data 

cource. 
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3.5.2 Diagram Activity 

 Diagram activity adalah diagram yang memodelkan alur kerja dari sebuah 

proses dan urutan aktivitas dalam suatu sistem.  

 3.5.2.1 Diagram activity registrasi 

 

Gambar 3.17 diagram activity registrasi 

 Gambar 3.17 Diagram activity registrasi,saat user membuka aplikasi akan 

ada splash screen pembuka sebelum masuk ke tampilan login, setelah itu user 

akan ada pilihan registrasi, user sebelum masuk ke sistem diperlukan registrasi 

untuk menyimpan username dan password agar bisa menggunakan aplikasi 

tersebut setelah user melakukan registrasi maka user bisa masuk ke dalam sistem. 

 3.5.2.2 Diagram activity login 

 

Gambar 3.18 Diagram activity login 
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 Gambar 3.18 diagram activity login, Saat user membuka aplikasi akan ada 

splash screen pembuka sebelum masuk ke tampilan login, Setelah itu user dapat 

login dengan username dan password, jika username dan password benar maka 

user bisa masuk ke dalam sistem. 

 3.5.2.3 Diagram activity tugas 

 

Gambar 3.19 Diagram activity Tugas 

 Gambar 3.19 diagram activity tugas, user akan ditampilkan dua menu yaitu 

download tugas dan upload tugas.  
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3.6 Perancangan Database 

 Perancangan database merupakan upaya untuk membuat model yang 

masih bersifat konsep. Perancangan database ini terdiri dari Entity Relationship 

Diagram (ERD) dan Relation Table. 

3.6.1 Entity Relationship Diagram (ERD) 

 

Gambar 3.20 Entity Relationship Diagram 

 

  Gambar 3.20 Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan Dalam 

Entity Relationship Diagram (ERD) implementasi ini terdapat tiga entity yakni 

Dosen, Admin dan Mahasiswa. NIP dan NIM sebagai Primary Key. Fungsi 

Primary Key  agar tidak bisa diisi dengan data yang sama menjadikan tiap record 

memiliki identitas sendiri-sendiri yang membedakan satu dan lainnya. 
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3.6.2 Relation Table Database M-learning 

 

Gambar 3.21 Relation table database m-learning 

 Gambar 3.21 menjelaskan tentang relasi antar tabel pada database m-

learning. Pertama adalah relasi tabel antara tb_dosen dan tb_cource dimana jenis 

relasi adalah “one to many” yaitu oleh satu dosen dapat memberikan tugas lebih 

dari satu tugas dan juga bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Dan yang 

kedua adalah relasi antar tabel tb_cource dan tb_materi dimana jenis relasi ini 

adalah “one to many” yaitu satu mata kuliah bisa memberikan lebih dari satu 

materi. 

3.6.3 Relation Table Database M-Learning 

 

Gambar 3.22 Relation table database m-learning 

 Gambar 3.22 menjelaskan tentang relasi antar tabel pada database m-

learning. Pertama adalah relasi tabel antara tb_mahasiswa dan tb_soal dimana 

jenis relasi tabel adalah “many to one” yaitu dimana banyaknya mahasiswa 

mendpatkan satu soal. Dan yang kedua adalah relasi antar tabel tb_soal dan 

tb_hasil dimana jenis relasi ini adalah “one to many” yaitu satu soal dapat 

memberikan hasil berbeda kepada setiap mahasiswa. 
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3.6.4 Relation Table Database M-Learning 

 

Gambar 3.23 Relation Table Database M-Learning  

 Gambar 3.23 menjelaskan tentang relasi antar tabel pada database m-

learning. Pertama adalah relasi tabel antara tb_matkul dan tb_cource dimana jenis 

relasi tabel ini adalah “many to one” yaitu beberapa mata kuliah bisa diajarkan 

oleh satu dosen. Dan yang kedua relasi antar tabel tb_cource dan tb_materi 

dimana jenis relasi tabel ini adalah “one to many” yaitu satu mata kuliah bisa 

memberikan beberapa materi. 
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3.7 Perancangan Tampilan Antarmuka 

 Agar sistem yang dibangun mudah digunakan, maka perlu dilakukan 

perancangan antarmuka sistem dengan baik. 

3.7.1 Perancangan Tampilan Halaman Login User 

 

Gambar 3.24 Perancangan tampilan halaman login user 

Gambar 3.24 adalah tampilan awal pada program yang dibuat adalah 

berupa halaman login yang digunakan untuk Dosen dan Mahasiswa yang 

menggunakan aplikasi ini.Setelah login user sebagai Dosen akan menemukan 

halaman utama dosen, sedangkan mahasiswa akan menemukan halaman menu 

utama mahasiswa. 
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3.7.2 Perancangan Tampilan Halaman Utama Dosen 

 

Gambar 3.25 Perancangan tampilan halaman utama dosen 

 Gambar 3.25 adalah tampilan halaman utama dosen, setelah user sebagai 

dosen login akan masuk ke halaman utama dimana di dalam halaman utama dosen 

terdapat menu Materi, Tugas, Penilaian Tugas dan Logout. Di menu materi dosen 

bisa meng-upload materi yang akan diberikan kepada mahasiswa, di menu tugas 

dosen dapat memberikan tugas yang ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswa 

teknik elektro yang mengambil matakuliah oleh dosen tersebut, penilaian tugas 

untuk memberikan nilai kepada mahasiswa-mahasiswa teknik elektro. Logout 

untuk keluar dari aplikasi. 
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3.7.3 Perancangan tampilan halaman materi dosen 

 

Gambar 3.26 Perancangan tampilan halaman materi dosen 

 Gambar 3.26 adalah perancangan tampilan halaman materi dosen, di 

halaman materi ini terdapat 2 (dua) button yaitu button + yang berfungsi untuk 

menambah materi atau mengupload materi oleh dosen. Di halaman materi ini juga 

terdapat daftar materi yang telah di upload oleh dosen. 
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3.7.4 Perancangan Tampilan Halaman upload Materi Dosen 

 

Gambar 3.27 Perancangan halaman upload materi dosen 

 Gambar 3.27 adalah tampilan perancangan halaman upload materi dosen, 

di menu materi dosen ada 3 (tiga) pilihan untuk mengupload materi, pertama 

adalah matakuliah yang dimana pilihan matakuliah adalah untuk memilih 

matakuliah apa yang diajarkan oleh dosen tersebut. Kedua adalah berkas, berkas 

berfungsi untuk browse file yang ingin di upload oleh dosen. Ketiga adlaah isi 

materi, dimana isi materi tersebut sebagai keterangan materi yang ingin di upload. 

Batal untuk membatalkan upload materi dan simpan adalah untuk menyimpan 

materi yang di upload. 
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3.7.5 Perancangan Tampilan Halaman Tugas Dosen 

 

Gambar 3.28 Perancangan tampilan halaman tugas dosen 

 Gambar 3.28 adalah perancangan halaman tugas dosen, di halaman ini 

terdapat 2 (dua) button yaitu button + yang berfungsi untuk menambah tugas dan 

button home yang berfungsi untuk kembali ke halaman utama dosen. Di halaman 

ini juga terdapat daftar tugas yang di upload oleh dosen. 
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3.7.6 Perancangan Tampilan halaman upload tugas dosen 

 

Gambar 3.29 perancangan tampilan halaman upload tugas dosen 

 Gambar 3.29 adalah perancangan halaman upload tugas dosen, di halaman 

upload tugas dosen ada pilihan berkas yaitu untuk memilih file tugas yang mana 

yang akan di upload dan isi tugas untuk keterangan tugas. Di halaman upload 

tugas juga ada 2 (dua) button yaitu batal untuk membatalkan upload dan simpan 

untuk mengupload dan menyimpan tugas. 
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3.7.7 Perancangan  Tampilan halaman penilaian tugas dosen 

 

Gambar 3.30 Perancangan tampilan halaman penilaian tugas dosen 

 Gambar 3.30 adalah perancangan halaman penilaian tugas dosen, di 

halaman ini dosen bisa memberikan nilai setelah mengoreksi jawaban dari 

mahasiswa, dengan mendownload jawaban mahasiswa tersebut. 

3.7.8 Perancangan Tampilan halaman download jawaban tugas  

 

Gambar 3.31 Perancangan tampilan halaman download jawaban tugas 
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 Gambar 3.31 adalah Perancangan halaman download jawaban tugas, di 

halaman ini dosen bisa melihat data mahasiswa yang mengirimkan tugas kuliah 

tersebut. Di halaman ini dosen juga bisa mendownload jawaban tugas dari 

mahasiswa dan memberikan nilai tugas kepada mahasiswa setelah mendownload 

tugas.  

3.7.9 Perancangan Tampilan Halaman Utama Mahasiswa 

 

Gambar 3.32 Perancangan tampilan halaman utama mahasiswa 

 Gambar 3.32 adalah tampilan halaman utama Mahasiswa, setelah user 

sebagai mahasiswa login akan masuk ke halaman utama mahasiswa dimana di 

dalam halaman utama mahasiswa terdapat menu matakuliah, materi, tugas, nilai 

tugas dan logout. Dimenu mata kuliah mahasiswa dapat memilih matakuliah apa 

yang akan di ambil sebagai pembelajaran, di menu materi mahasiswa dapat men-

download materi yang telah di upload oleh dosen,dimenu tugas mahasiswa dapat 

men-download tugas yang diberikan oleh dosen dan meng-upload jawaban untuk 

tugas yang telah diberikan oleh dosen, nilai tugas untuk melihat nilai yang telah 

diberikan oleh dosen, dan logout untuk keluar dari aplikasi. 
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3.7.10 Perancangan Tampilan halaman matakuliah mahasiswa 

 

Gambar 3.33 Perancangan tampilan halaman matakuliah mahasiswa  

 Gambar 3.33 adalah perancangan halaman matakuliah mahasiswa, di 

halaman ini mahasiwa dapat melihat mata kuliah apa saja yang diambil dan di 

halaman ini terdapat 2 (dua) button yaitu button + untuk menambah matakuliah 

dan button home untuk kembali ke menu utama. 
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3.7.11 Perancangan Tampilan halaman materi mahasiswa 

 

Gambar 3.34 Perancangan tampilan halaman materi mahasiswa 

 Gambar 3.34 adalah perancangan halaman materi mahasiswa, di halaman 

ini mahasiswa dapat melihat materi-materi yang diupload oleh dosen dan 

mahasiswa dapat mencari materi yang di upload oleh dosen lewat pencarian data. 
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3.7.12 Perancangan Tampilan halaman tugas mahasiswa 

 

Gambar 3.35 Perancangan tampilan halaman tugas mahasiswa 

 Gambar 3.35 adalah perancangan halaman tugas mahasiswa, di halaman 

ini mahasiswa dapat melihat daftar tugas yang di upload oleh dosen. Untuk 

mendownload tugas mahasiswa bisa mengclick tugas mana yang ingin di 

download kemudian akan muncul menu download tugas dan upload tugas. 

 

 

 

 

 



53 
 

3.7.13 Perancangan Tampilan halaman download tugas mahasiswa 

 

Gambar 3.36 Perancangan tampilan halaman download tugas mahasiswa 

 Gambar 3.36 adalah perancangan halaman download tugas mahasiswa, 

dihalaman ini mahasiswa dapat melihat detail tugas dan keterangan tugas. Di 

halaman ini ada 2 (dua) button yaitu download tugas untuk mendownload tugas 

dan button kirim tugas untuk mengirim tugas. 

3.7.14 Perancangan Tampilan halaman upload tugas mahasiswa 

 

Gambar 3.37 Perancangan tampilan halaman upload tugas mahasiswa 
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 Gambar 3.37 adalah perancangan halaman upload tugas mahasiswa, di 

halaman upload tugas mahasiswa ada pilihan berkas yaitu untuk memilih file 

tugas yang mana yang akan di upload dan isi tugas untuk keterangan tugas. Di 

halaman upload tugas juga ada 2 (dua) button yaitu batal untuk membatalkan 

upload dan simpan untuk mengupload dan menyimpan tugas. 

3.7.15 Perancangan Tampilan halaman nilai tugas mahasiswa 

 

Gambar 3.38 Tampilan halaman nilai tugas mahasiswa 

 Gambar 3.38 adalah perancangan halaman nilai tugas mahasiswa, di 

halaman ini mahasiswa dapat melihat nilai tugas yang diberikan oleh dosen. 
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3.7.16 Perancangan Tampilan Halaman Login Admin 

 

Gambar 3.39 Perancangan tampilan halaman login admin 

Gambar 3.39 tampilan awal pada program yang dibuat adalah berupa 

halaman login yang digunakan untuk Admin, setelah login sebagai admin akan 

menemukan halaman utama admin.  

3.7.16 Perancangan Tampilan Halaman Utama Admin 

 

Gambar 3.40 Perancangan tampilan halaman utama admin 

Gambar 3.40 adalah tampilan halaman utama admin yang digunakan 

admin untuk mengelola sistem E-learning Mobile, menampilkan data user, 

menampilkan data mahasiswa, menampilkan mata kuliah dan Logout. 
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3.7.17 Perancangan Tampilan Manajemen Data Admin 

 

Gambar 3.41 Perancangan tampilan halaman manajemen data admin 

 Gambar 3.41 adalah halaman untuk menambah data admin baru, untuk 

menambah admin diperlukan data-data yang harus di isi oleh admin baru tersebut. 

3.7.18 Perancangan Tabel Pengguna 

 

Gambar 3.42 Perancangan tabel pengguna 
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 Gambar 3.42 adalah perancangan tabel pengguna aplikasi M-learning yang 

berfungsi untuk melihat daftar pengguna aplikasi m-learning dan juga berfungsi 

untuk membuat password/mereset password dan menghapus data. 

3.7.19 Perancangan Tampilan Halaman Manajemen Data Mahasiswa 

 

Gambar 3.43 Perancangan tampilan halaman manajemen data mahasiswa 

 Gambar 3.43 adalah tampilan perancangan manajemen data mahasiswa 

yang berfungsi untuk menambah data mahasiswa baru yang menggunakan 

aplikasi M-Learning. 

3.7.20 Perancangan Tampilan Halaman Manajemen Data Dosen 

 

Gambar 3.44 Perancangan tampilan halaman manajemen data dosen 

Gambar 3.44 adalah tampilan perancangan manajemen data dosen yang berfungsi 

untuk menambah data dosen baru yang menggunakan aplikasi m-Learning. 
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3.7.21 Perancangan Tampilan Halaman Manajemen Data Matakuliah 

 

Gambar 3.45 Perancangan tampilan halaman manajemen data matakuliah 

 Gambar 3.45 adalah tampilan perancangan manajemen data matakuliah 

baru atau mengedit matakuliah dan juga untuk menghapus matakuliah. 

3.7.22 Perancangan Tabel Data Matakuliah 

 

Gambar 3.46 Perancangan tabel data matakuliah 

 Gambar 3.46 adalah tampilan perancangan tabel data matukuliah untuk 

melihat tabel mata kuliah dan dosen yang menggunakan aplikasi m-learning 

tersebut. 

 




