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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

       Perkembangan teknologi informasi dan komputer yang sangat pesat akhir-

akhir ini mendapat sambutan positif di masyarakat. Berbagai layanan masyarakat 

sudah mengimplementasikan ICT (Information and Communication Technology). 

Salah satu media informasi yang sangat dikenal oleh masyarakat adalah internet, 

dimana setiap orang yang memanfaatkan internet dapat memperoleh berbagai 

informasi yang diinginkan.  

       Perkembangan teknologi internet mempengaruhi segala bidang kehidupan,  

salah satunya adalah dunia pendidikan. Teknologi internet dapat dimanfaatkan 

untuk mempermudah dan memperlancar proses belajar mengajar, sehingga dapat 

dikatakan teknologi internet dapat meningkatkan kualitas dunia pendidikan.  

       Teknologi internet memiliki berbagai fasilitas yang memungkinkan 

dilaksanakannya pendidikan jarak jauh atau yang biasa disebut pendidikan online 

atau e-learning (Electronic Learning). Salah satu aplikasi yang memanfaatkan 

teknologi e-learning adalah Web Based Learning (pendidikan berbasis website). 

Kelebihan Web Based Learning adalah dapat diakses oleh banyak orang dari 

berbagai tempat tanpa adanya batasan waktu. Web Based Learning menyediakan 

dukungan yang cukup signifikan, karena menyediakan akses modul materi 

pembelajaran yang dapat diakses oleh pelajar tanpa harus berada di suatu instansi 

pendidikan tertentu, misalnya sekolah atau universitas. 

       Pendidikan yang dibatasi pada pertemuan di sekolah atau di universitas saja 

tidak akan mengembangkan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para 

pelajar. Adanya batas kedekatan antara pengajar dan pelajar menyebabkan pelajar 

tidak leluasa dalam menyampaikan saran, kritik dan keluhan kepada para pengajar 

(Karp, 2002). Hal tersebut dapat membuat perkembangan pelajar menjadi 

terhambat. Web Based Learning  dapat menjembatani dan mengatasi hambatan 

tersebut, karena memberikan berbagai kemudahan dalam proses komunikasi dan 

proses belajar mengajar. 
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1.2. Perumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka 

rumusan masalah yang dibahas adalah ”Bagaimana membuat Web Based 

Learning (WBL) sebagai media pembelajaran online ?”. 

 

1.3. Batasan Masalah 

      Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis merasa sangat perlu untuk 

membatasi masalah agar tidak menyimpang dari tujuan semula. Untuk 

menghindari kerancuan dan pelebaran masalah, penulis membatasi pokok 

permasalahan pada : 

1. Perancangan dan pembuatan Web Based Learning mengacu pada kurikulum 

pembelajaran dengan sistem paket per semester. 

2. Desain perancangan sistem hanya mencakup fungsionalitas dari aplikasi Web 

Based Learning. 

3. Penggunaan bahasa pemrograman menggunakan HTML, PHP, Javascript, dan 

menggunakan database MySQL. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

1.4.1.Tujuan  

       Tujuan penelitian Tugas akhir ini adalah membuat Web Based Learning 

(WBL) sebagai media pembelajaran online  sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien tanpa harus bertatap muka di dalam 

kelas. 

 

1.4.2.Manfaat  

       Pelaksanaan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi penulis 

       Dapat mempraktekan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. 

Hasil penelitian akan menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai 

website. 
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2. Bagi pengguna 

       Web Based Learning ini berguna sebagai media belajar jarak jauh melalui 

online internet  yang ditujukan untuk mempermudah proses belajar mengajar. 

3. Bagi Lembaga Pendidikan 

       Tugas akhir ini bermanfaat dalam proses kegiatan perkuliahan mahasiswa 

di masa yang akan datang. 

 

1.5. Metodologi Penelitian 

      Metode pengumpulan data yang digunakan pada penyusunan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

       Metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung pada obyek yang akan diteliti. 

2. Dokumentasi 

       Metode pengumpulan data dengan melihat laporan yang telah ada, agar 

memperoleh berbagai data yang dapat dijadikan referensi dalam penulisan 

tugas akhir ini. 

3. Studi Pustaka  

       Pencarian data melalui studi literature terhadap buku-buku yang 

membahas website learning.  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

       Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab dan 

sub  bab sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

       Bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai, manfaat, metode penelitian yang 

digunakan, serta sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

       Landasan teori memuat tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang 

mendukung penulisan tugas akhir. Landasan teori tersebut antara lain : database, 

HTML, AJAX, MySQL, PHP, E-Learning, Web Based Learning, dan Unified 

Model Language (UML). 

 

BAB III : DESAIN DAN PERANCANGAN 

       Memuat tentang desain sistem dan data-data yang diperlukan dalam 

perancangan sistem seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, Squence 

Diagram, Class Diagram, serta perancangan database. 

 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN ANALISA 

       Pada implementasi memuat hasil analisa dan perancangan sistem yang antara 

lain ditampilkan dalam bentuk tabel, gambar dan penjelasan dari masing-masing 

bagian. Pada evaluasi memuat kekurangan dan kelebihan sistem. 

 

BAB V : PENUTUP 

       Pada penutup terdapat kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan beserta 

saran yang ditujukan untuk penyempurnaan dan pengembangan sistem di masa 

mendatang 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

       Dalam laporan Tugas Akhir ini diperlukan beberapa definisi dan pengertian 

yang berhubungan dengan kebutuhan rancang bangun Web Based Learning 

sebagai sarana pembelajaran online.  

      Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada referensi tentang database, 

HTML, AJAX, MySQL, PHP, E-Learning, Web Based Learning, dan Unified 

Model Language (UML). 

 

2.1. Database 
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       Database adalah kumpulan file-file yang saling berelasi, relasi tersebut biasa 

ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Satu database menunjukkan satu 

kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup perusahaan, instansi. 

       Dalam satu file terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama 

bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang seragam. Satu record terdiri dari 

field-field yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa field tersebut 

dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record  

(Kristanto, 2004). 

 

2.2. HTML 

       HTML (HyperText Markup Languange) merupakan sebuah bahasa markup 

(tanda) yang digunakan untuk membuat sebuah “halaman web” dan menampilkan 

berbagai informasi didalam sebuah browser internet yang merupakan standar 

internet yang saat ini dikendalikan oleh World Wide Web Consurtium (W3C). 

Bermula dari sebah bahasa yang sebelumnya banyak digunakan didunia 

penerbitan dan percetakan yang disebut dengan SGML. 

       HTML berupa kode-kode tag yang menginstruksikan browser untuk 

menghasilkan tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Sebuah file yang 

merupakan file HTML dapat dibuka dengan menggunakan browser web seperti 

Mozilla Firefox atau Microsoft Internet Explorer. HTML juga dapat dikenali oleh 

aplikasi pembuka email ataupun dari PDA (Personal Digital Assistant) dan 

program lain yang memiliki kemampuan browser (Andi Rachdian dan Andi 

Sikumbang, 2006). 

 

2.3. AJAX 

       AJAX disini adalah singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML. Pada 

intinya AJAX itu merupakan gabungan beberapa teknologi yang bertujuan untuk 

menghindari page reload. Aplikasi web yang menggunakan AJAX dapat 

mengambil data kemudian diolah di client melalui request asynchronous HTTP 

yang diinisiasi oleh Javascript, sehingga dapat mengupdate bagian bagian tertentu 

dari web tanpa harus memanggil keseluruhan halaman web. Request ini dapat 
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dieksekusi dalam beberapa cara dan beberapa format transmisi data. 

Dikombinasikannya cara pengambilan data remote dengan interaktivitas dari 

Document Object Model (DOM) telah menghasilkan generasi terbaru dari aplikasi 

web yang mengubah aturan-aturan tradisional tentang apa yang dapat terjadi di 

dalam web. 

 

Gambar 2.1 Skema proses respon AJAX 

       AJAX dibangun dari beberapa teknologi yang telah disediakan oleh web 

browser modern, seperti Mozilla Firefox, Internet Explorer, atau Opera, sehingga 

client tidak perlu mengistall modul extra untuk menjalankan website AJAX. 

AJAX ini dikonstruksi dari : 

1. JavaScript adalah unsur terpenting dari AJAX, yang dapat membangun 

fungsional client site. Dalam fungsi-fungsi JavaScript akan banyak 

digunakan Document Object Model (DOM) untuk memanipulasi bagian 

dari halaman HTML. 

2. Object XMLHTTPRequest memperkenankan JavaScript untuk mengakses 

server secara asynchronous, sehingga user dapat melanjutkan pekerjaan, 

sementara waktu proses dailakukan di backgound. Mengakses server 

singkatnya adalah membuat request HTTP sederhana untuk suatu file atau 

script yang terletak di server. Request HTTP mudah dibuat dan tidak 

menyebabkan permasalahan yang berhubungan dengan firewall. 

3. Teknologi server-side diperlukan untuk menangani request yang datang 

dari client JavaScript (Daqiqil, 2008). 
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2.4. MySQL 

       MySQL adalah sistem management database relasional. Suatu relasional 

menyimpan data dalam tabel-tabel teripisah. Hal ini memungkinkan kecepatan da 

fleksibilitas. Tabel-tabel yang dihubungkan dengan relasi yang ditentukan 

mebuatnya bisa mengkombinasi data dari beberapa tabel dari suatu permintaan. 

Bagian SQL dari  kata MySQL berasal dari “Structured Query Language” – 

bahasa paling umum yang dipergunakan untuk mengakses database. Konektivitas, 

kecepatan dan keamannya membuat MySQL cocok untuk pengaksesan database 

pada internet. MySQL merupakan sistem client / server yang terdiri  dari SQL 

server multihreaded yang memungkinkan backend yang berbeda, sejumlah 

program client dan library yang berbeda, tool administratif, dan beberapa 

antarmuka pemrogaman. MySQL juga tersedia sebagai library yang bisa 

digabungkan di aplikasi (Utdirartatmo, 2002). 

 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 22 

2.5. PHP 

       PHP singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Yang merupakan bahasa 

berbentuk skrip yang ditempatkan didalam server dan diproses di server. 

Hasilnyalah yang dikirimkan ke klien, tempat pemaka menggunakan browser.  

       Secara khusus PHP dibuat untuk membuat website dinamis. Artinya, ia dapat 

membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini. Misalnya anda bisa 

menampilkan isi database ke halaman website (Kadir, 2002). 

 

2.6. E-Learning 

       E-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan 

tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, 

intranet atau media jaringan komputer lain. Untuk menyampaikan pembelajaran, 

e-learning selalu diidentikkan dengan penggunaan internet. Namun sebenarnya 

media penyampaian sangat beragam dari internet, intranet (Internal Network), cd, 

dvd, mp3, PDA, dan lain-lain. Penggunaan teknologi internet pada e-learning 

umumnya dengan pertimbangan memiliki jangkauan yang luas. Ada juga 

beberapa lembaga pendidikan dan perusahaan yang menggunakan jaringan 

intranet sebagai media e-learning sehingga biaya yang disiapkan relatif lebih 

murah (Agustinus, 2007). 

 

2.7. Web Based Learning 

       Web based learning (pembelajaran berbasis web) adalah pembelajaran yang 

berhubungan dengan materi ajar yang disajikan melalaui web browser (seperti 

Internet Explorer, Mozila Firefox, Opera, Netscape, dll). Pembelajaran berbasis 

web menyajikan materi pembelajaran yang ditampilkan melalui web browser, dan 

materi pembelajaran yang aktual dikirimkan atau dimasukkan ke dalam format 

web. Web based learning memiliki analogi dengan textbook, dimana materi 

pembalajaran dikemas seperti halnya buku, novel, maupun laporan  

(Depdiknas, 2008). 
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2.8. Unified Model Language (UML) 

       Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah "bahasa" yg telah 

menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan 

mendokumentasikan sistem piranti lunak. Unified Modelling Language 

menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem, sehingga 

dengan menggunakan UML kita dapat membuat model untuk semua jenis aplikasi 

piranti lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, sistem 

operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun. 

Tetapi karena UML juga menggunakan class dan operation dalam konsep 

dasarnya, maka ia lebih cocok untuk penulisan piranti lunak dalam bahasa-bahasa 

berorientasi objek seperti C++, Java, C# atau VB.NET. Walaupun demikian, 

UML tetap dapat digunakan untuk modeling aplikasi prosedural dalam VB atau C 

(Sri Dharwiyanti dan Romi Satria Wahono, 2003). 

 

2.8.1. Use Case Diagram 

       Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari 

sebuah sistem. Yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan bukan 

“bagaimana”. Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor 

dengan sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke 

sistem, meng-create sebuah daftar belanja, dan sebagainya. Seorang/sebuah aktor 

adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk 

melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.  

       Sebuah use case dapat meng-include fungsionalitas use case lain sebagai 

bagian dari proses dalam dirinya. Secara umum diasumsikan bahwa use case yang 

di-include akan dipanggil setiap kali use case yang meng-include dieksekusi 

secara normal. Sebuah use case dapat di-include oleh lebih dari satu use case lain, 

sehingga duplikasi fungsionalitas dapat dihindari dengan cara menarik keluar 

fungsionalitas yang common. 

       Sebuah use case juga dapat meng-extend use case lain dengan behaviour-nya 

sendiri. Sementara hubungan generalisasi antar use case menunjukkan bahwa use 

case yang satu merupakan spesialisasi dari yang lain. 
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       Definisi simbol Use Case Diagram ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1  Simbol Use Case Diagram 

Nama Keterangan Simbol 

Actor Actor adalah pengguna sistem. Actor 

tidak terbatas hanya manusia saja, jika 

sebuah sistem berkomunikasi dengan 

aplikasi lain dan membutuhkan input 

atau memberikan output, maka aplikasi 

tersebut juga bisa dianggap sebagai 

actor. 

 

Mahasiswa 

Use Case Use case digambarkan sebagai lingkaran 

elips dengan nama use case dituliskan 

didalam elips tersebut. 

 

Association Asosiasi ini digunakan untuk 

menghubungkan actor dengan use case. 

Asosiasi digambarkan dengan sebuah 

garis yang menghubungkan antara Actor 

dengan Use Case. 

 

 

 

2.8.2. Activity Diagram 

       Activity diagrams menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang 

sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin 

terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat 

menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi.  

       Activity diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar 

state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya state 

sebelumnya (internal processing). Oleh karena itu activity diagram tidak 

menggambarkan behaviour internal sebuah sistem (dan interaksi antar subsistem) 

secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas 

Kuliah 
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dari level atas secara umum. Definisi simbol dari Activity Diagram ditunjukkan 

pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2  Simbol Activity Diagram 

Simbol Keterangan 

 Titik Awal 

 Titik Akhir 

 Activity 

 Pilihan Untuk mengambil Keputusan 

 Fork; Digunakan untuk menunjukkan kegiatan 

yang dilakukan secara parallel atau untuk 

menggabungkan dua kegiatan peralel menjadi satu. 

 

 

2.8.3. Sequence Diagram 

       Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 

sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message yang 

digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atar dimensi vertikal 

(waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). 

       Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau 

rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event 

untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas 

tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa 

yang dihasilkan. 

       Masing-masing objek, termasuk aktor, memiliki lifeline vertikal. Message 

digambarkan sebagai garis berpanah dari satu objek ke objek lainnya. Pada fase 

desain berikutnya, message akan dipetakan menjadi operasi/metoda dari class. 

Activation bar menunjukkan lamanya eksekusi sebuah proses, biasanya diawali 

dengan diterimanya sebuah message. 
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       Definisi simbol Sequence Diagram ditunjukkan pada Tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3  Simbol Sequence Diagram 

Nama Keterangan Simbol 

Object Object merupakan instance dari sebuah 

class dan dituliskan tersusun secara 

horizontal. Digambarkan sebagai sebuah 

class (kotak) dengan nama obyek 

didalamnya yang diawali dengan sebuah 

titik koma. 

 

Actor Actor juga dapat berkomunikasi dengan 

object, maka actor juga dapat diurutkan 

sebagai kolom. Simbol Actor sama dengan 

simbol pada Actor Use Case Diagram. 

 

 

Lifeline Lifeline mengindikasikan keberadaan 

sebuah object dalam basis waktu. Notasi 

untuk Lifeline adalah garis putus-putus 

vertikal yang ditarik dari sebuah obyek. 

 

Activation Activation dinotasikan sebagai sebuah kotak 

segi empat yang digambar pada sebuah 

lifeline. Activation mengindikasikan sebuah 

obyek yang akan melakukan sebuah aksi. 
 

Massage Message, digambarkan dengan anak panah 

horizontal antara Activation. Message 

mengindikasikan komunikasi antara object-

object. 

 

Message 

 

 

 

 

: Object 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 27 

2.8.4. Class Diagram 

       Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan 

sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi 

objek. Class menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, sekaligus 

menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metoda/fungsi).  

       Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan 

objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, 

dan lain-lain. 

Class memiliki tiga area pokok : 

1. Nama 

2. Atribut. 

3. Metoda. 

 

Atribut dan metoda dapat memiliki salah satu sifat berikut : 

1. Private, tidak dapat dipanggil dari luar class yang bersangkutan. 

2. Protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan dan anak-

anak yang mewarisinya. 

3. Public, dapat dipanggil oleh siapa saja. 

 

       Definisi simbol Sequence Diagram ditunjukkan pada Tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4  Simbol Class Diagram 

Nama Keterangan Simbol 

Class Class adalah blok- blok pembangun 
pada pemrograman berorientasi 
obyek. Sebuah class digambarkan 
sebagai sebuah kotak yang terbagi 
atas 3 bagian. Bagian atas adalah 
bagian nama dari class. Bagian 
tengah mendefinisikan property / 
atribut class. Bagian akhir 
mendefinisikan method-method dari 
sebuah class. 
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Assosiation Sebuah asosiasi merupakan sebuah 
relationship paling umum antara 2 
class, dan dilambangkan oleh 
sebuah garis yang menghubungkan 
antara 2 class. Garis ini bisa 
melambangkan  tipe-tipe 
relationship dan juga dapat 
menampilkan hukum-hukum 
multiplisitas pada sebuah 
relationship  

 

 

 

Composition Jika sebuah class tidak bisa berdiri 
sendiri dan harus merupakan bagian 
dari class yang lain, maka class 
tersebut memiliki relasi 
Composition terhadap class tempat 
dia bergantung tersebut.  

 

 

Dependency Kadangkala sebuah class 
menggunakan class yang lain. Hal 
ini disebut dependency. Umumnya 
penggunaan dependency digunakan 
untuk menunjukkan operasi pada 
suatu class yang menggunakan 
class yang lain.  
 

 

 

 

Aggregation Aggregation mengindikasikan 
keseluruhan bagian relationship dan 
biasanya disebut sebagai relasi 
“mempunyai sebuah” atau “bagian 
dari”. 
 

 

 

Generalization Sebuah relasi generalization 
sepadan dengan sebuah relasi 
inheritance pada konsep 
berorientasi obyek.  

 

 

 

BAB III 

DESAIN DAN PERANCANGAN  

 

3.1. Spesifikasi Sistem 
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       Sistem Web Based Learning (WBL) ini dirancang untuk memudahkan proses 

pembelajaran jarak jauh, yang meliputi penyampaian materi, tanya jawab melalui 

forum diskusi, dan evaluasi pembelajaran melalui tugas. 

 

3.2. Gambaran Kerja Sistem 

       Secara umum cara kerja sistem Web Based Learning ini dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

Web Server

Admin
( Administrator )

Teacher
( Pengajar )

Student
( Pelajar )

INTERNET

 

Gambar 3.1 Gambaran kerja sistem 

 

       Menurut gambar diatas dapat dilihat bahwa sistem Web Based Learning ini 

diaplikasikan dalam jaringan internet, kemudian user mengakses sistem secara 

online. 
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3.3. Perancangan Sistem 

       Pengembangan aplikasi berorientasi objek memerlukan beberapa tahapan 

analisa yang harus dilalui, pada tahap ini dilakukan pemodelan menggunakan 

UML (Unified Modeling Language), untuk menggunakan UML ada beberapa hal 

yang harus diakukan antara lain : 

1. Membuat daftar skenario dari level tertinggi untuk mendefinisikan 

aktifitas dan proses yang mungkin muncul. 

2. Memetakan use case dari skenario untuk mendefinisikan secara tepat 

fungsionalitas yang harus dimiliki sistem. 

3. Identifikasi paket-paket yang mungkin dibutuhkan sistem. 

4. Berdasarkan dari use case diagram dibuat activity diagram. 

5. Berdasarkan dari activity diagram dibuat sequence diagram. 

6. Membuat class diagram berdasarkan model-model yang sudah ada. 

 

 

3.3.1. Use Case Diagram 

3.3.1.1. Definisi Aktor 

       Dalam aplikasi ini terdapat 3 aktor antara lain pelajar (student), pengajar 

(teacher), dan administrator (admin). Definisi dari keseluruhan aktor sistem 

ditunjukkan pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1  Definisi aktor 

No Aktor Deskripsi 

1 Student Student (pelajar) adalah user yang melakukan 

aktifitas pembelajaran. Untuk melakukan 

pembelajaran, student harus mendaftar akun 

terlebih dahulu. 

2 Teacher Teacher (pengajar) adalah user yang melakukan 

aktifitas sebagai tutor yang memberi materi, 

informasi, evaluasi tugas kepada student. Untuk 

melakukan proses pembelajaran teacher harus 

mendaftar akun melalui admin, karena teacher 

tidak dapat melakukan registrasi secara langsung. 

3 Admin Admin adalah user yang bertugas mengatur 

semua data user, menambahkan akun teacher, 

manajemen data pembelajaran, mengatur konten 

website dan mengatur status sistem pembelajaran. 

 

 

3.3.1.2. Definisi Use Case 

a. Definisi use case student 

 Definisi use case dari aktor student ditunjukkan pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2  Definisi use case student 

No Use Case Deskripsi 

1 Mendaftar akun Mendaftarkan akun kesistem untuk mendapatkan 

akses untuk mengikuti pembelajaran. 

2 Mengikuti 

pembelajaran 

Melakukan akses terhadap materi dari mata studi 

yang telah diikuti, akses terhadap informasi studi 

dan akses terhadap informasi tugas. 

3 Mengikuti forum 

diskusi 

Melakukan akses diskusi tanya jawab pada forum 

diskusi dan dapat membuat topik diskusi baru 

atau menjawab pertanyaan dari suatu topik 

diskusi. 

4 Mengupload tugas Melakukan upload / pengumpulan tugas pada 

evaluasi mata studi yang diberikan oleh teacher. 

 

 

b. Definisi use case teacher 

 Definisi use case dari aktor teacher ditunjukkan pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3  Definisi use case teacher 

No Use Case Deskripsi 

1 Mengatur 

pembelajaran 

Melakukan manajemen materi studi pada mata 

studi yang diajarkan oleh teacher. 

2 Mengatur forum 

diskusi 

Melakukan akses diskusi tanya jawab pada forum 

diskusi dan manajemen terhadap manipulasi data 

topik diskusi. 

3 Mengatur tugas Melakukan manajemen terhadap evaluasi tugas 

yang ditujukan terhadap student. 

4 Mengatur berita Melakukan manajement terhadap manipulasi data 

berita. Berita dapat diakses oleh semua member 

yang telah registrasi maupun pengunjung yang 

tidak melakukan registrasi. 

5 Mengatur informasi 

student 

Melakukan manajement terhadap informasi yang 

diberikan kepada student yang mengakses mata 

studi. Informasi pembelajaran hanya dapat akses 

oleh student yang mengikuti bimbingan dengan 

suatu teacher tertentu saja. 

 

 

c. Definisi use case admin 

 Definisi use case dari aktor admin ditunjukkan pada Tabel 3.4. 
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Tabel 3.4  Definisi use case admin 

No Use Case Deskripsi 

1 Mengatur user 

account 

Mendaftarkan akun kesistem untuk mendapatkan 

akses untuk mengikuti pembelajaran. 

2 Mengatur teacher Melakukan akses terhadap materi dari mata studi 

yang telah diikuti, akses terhadap informasi studi 

dan akses terhadap informasi tugas. 

3 Mengatur student Melakukan akses diskusi tanya jawab pada forum 

diskusi dan dapat membuat topik diskusi baru 

atau menjawab pertanyaan suatu topik diskusi. 

4 Mengatur forum 

diskusi 

Melakukan upload / pengumpulan tugas pada 

evaluasi mata studi yang diberikan oleh teacher. 

5 Mengatur status 

pembelajaran 

Melakukan pengaturan terhadap status sistem 

pembelajaran seperti semester dan tahun 

pembelajaran. 

6 Mengatur data 

pembelajaran 

Melakukan pengaturan terhadap data 

pembelajaran seperti data mata studi dan jurusan. 

7 Mengatur berita Melakukan manajement terhadap manipulasi data 

berita. Berita dapat diakses oleh semua member 

yang telah registrasi maupun pengunjung yang 

tidak melakukan registrasi. 

 

 

d. Definisi use case non fungsional 

 Definisi use case non fungsional dari aktor student, teacher, dan admin, 

ditunjukkan pada Tabel 3.5. 
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Tabel 3.5  Definisi use case non fungsional 

No Use Case Deskripsi 

1 Login Proses masuk kedalam sistem, setiap user harus 

mengisiskan username dan passwordnya yang 

kemudian divalidasi. Validasi tersebut 

menghasilkan login session yang sesuai dengan 

hak user terhadap sistem, login session  akan 

berlaku hingga user melakukan logout atau 

menutup tampilan sistem. 

2 Logout Proses keluar dari sistem, login session akan 

dihapus dan akan kembali ke tampilan home. 

3 Mengupdate profile Melakukan proses mengubah data profile pada 

akun user. 

4 Mengupdate profile Melakukan proses mengubah data password baru 

pada akun user. 

 

 

3.3.1.3. Struktur Use Case Diagram 

      Use case diagram dari sistem Web Based Learning dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

a. Use case diagram student 

Use case diagram fungsional dari aktor student ditunjukkan pada  

Gambar 3.2. 

Mendaftar Akun Mengikuti Pembelajaran

Mengikuti Forum DiskusiMengupload Tugas

Student

UC - F01 UC - F02

UC - F03UC - F04

 

Gambar 3.2  Use case diagram student 
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b. Use case diagram teacher 

Use case diagram fungsional dari aktor teacher ditunjukkan pada  

Gambar 3.3. 

Mengatur Pembelajaran

Mengatur Forum Diskusi

Mengatur Tugas

Mengatur BeritaMengatur Informasi Student

Teacher

UC - F05

UC - F06

UC - F09 UC - F08

UC - F07

 

Gambar 3.3  Use case diagram teacher 

 

c. Use case diagram admin 

Use case diagram fungsional dari aktor admin ditunjukkan pada  

Gambar 3.4. 

 

Mengatur User Account Mengatur Teacher Mengatur Student

Mengatur Forum Diskusi

Mengatur Status 
Pembelajaran

Mengatur Data 
Pembelajaran

UC - F10 UC - F11 UC - F12

UC - F08

UC - F06

UC - F13

Admin

Mengatur Berita

UC - F14

 

Gambar 3.4  Use case diagram admin 
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d. Use case diagram non fungsional 

Use case diagram non fungsional dari aktor student, teacher, dan admin 

ditunjukkan pada Gambar 3.5. 

Teacher

Student

Melakukan Login / Logout

Mengupdate Profile

Mengganti Password

Admin

UC - NF01

UC - NF02

UC - NF03

 

Gambar 3.5  Use case diagram non fungsional 

 

3.3.2. Activity Diagram 

       Activity diagram dari sistem Web Based Learning dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

3.3.2.1. Activity diagram login 

Activity diagram proses login ditunjukkan pada Gambar 3.6. 
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Menampilkan 
form login

Form login 
ditampilkan

Mengisi username 
dan password

Username dan 
password terisi

Verifikasi

Valid ?Login sukses

Status Login

Ya

Tidak

 

Gambar 3.6  Activity diagram login 

 

3.3.2.2. Activity diagram logout 

Activity diagram proses logout ditunjukkan pada Gambar 3.7. 

Status 
Logout

Status Login Menekan 
tombol Logout

Tombol Logout 
diklik

Menghapus 
Session Login

 

Gambar 3.7  Activity diagram logout 
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3.3.2.3. Activity diagram mengupdate password 

Activity diagram proses mengupdate password user ditunjukkan pada 

Gambar 3.8. 

Login ke WBLStatus 
Login

Masuk menu 
ubah password

Form ubah password 
ditampilkan Mengisi form 

ubah password

Form ubah 
password terisi

Verifikasi

Valid ?Passord 
terupdate

Ya Tidak

 

Gambar 3.8  Activity diagram mengupdate password 

 

3.3.2.4. Activity diagram mengupdate profile 

Activity diagram proses mengupdate profile ditunjukkan pada Gambar 3.9. 

Login ke WBLStatus 
Login

Verifikasi

Valid ?

Masuk menu 
ubah profile

Mengisi form 
ubah profile

Form ubah profile 
ditampilkan

Form ubah 
profile terisi

Profile 
terupdate

TidakYa

 

Gambar 3.9  Activity diagram mengupdate profile 
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3.3.2.5. Activity diagram mendaftar akun 

Activity diagram proses mendaftar akun ditunjukkan pada Gambar 3.10. 

Form pendaftaran 
terisi

Mengisi form 
pendaftaran user

Verifikasi

Valid ?

Isi form valid Menambahkan user 
ke database

User 
terdaftar

Tidak

Ya

 

Gambar 3.10  Activity diagram mendaftar akun 
 
 

3.3.2.6. Activity diagram mengikuti pembelajaran 

Activity diagram proses mengikuti pembelajaran ditunjukkan pada  

Gambar 3.11. 

Login ke WBL Status login 
sebagai Student

Mata studi 
terpilih

Memilih mata 
studi

Memilih materi 
studi

Konten materi studi 
ditampilkan

 

Gambar 3.11  Activity diagram mengikuti pembelajaran 
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3.3.2.7. Activity diagram mengupload tugas 

Activity diagram proses mengupload tugas ditunjukkan pada Gambar 3.12. 

 

Login ke WBLStatus login 
sebagai Student

Mata studi 
terpilih

Memilih mata 
studi

Memilih daftar 
tugas

Mengisi form 
upload tugas

Form upload 
tugas terisi

Verifikasi

Tugas 
terupload

Valid ?

Masuk ke menu 
Tugas

Data daftar tugas 
ditampilkan

Ya Tidak

 

Gambar 3.12  Activity diagram mengupload tugas 
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3.3.2.8. Activity diagram mengikuti forum diskusi 

Activity diagram proses mengikuti forum diskusi ditunjukkan pada  

Gambar 3.13. 

Login ke WBL Status login 
sebagai Student

Masuk menu 
Forum

Halaman Forum 
ditampilkan

Memilih 
Kategori Forum

Memilih Sub 
Forum

Memilih Topic

Menampilkan Topik 
/ Sub Forum

Menampilkan 
Pesan Diskusi

Membuat Topik 
Diskusi

Mengirim 
balasan dikusi

Data berhasil di 
rubah

Menyimpan perubahan data 
diskusi ke database

 

Gambar 3.13  Activity diagram mengikuti forum diskusi 
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3.3.2.9. Activity diagram mengatur pembelajaran 

Activity diagram proses mengatur pembelajaran ditunjukkan pada  

Gambar 3.14. 

 

Login ke WBL Status login 
sebagai Teacher

Memilih mata 
studi

Mata studi 
terpilih

Mengatur materi 
studi

Menambah 
materi studi

Mengedit materi 
studi

Mendelete materi 
studi

Mengaktifkan 
status materi studi

Menonaktifkan 
status materi studi

Form penambahan 
materi ditampilkan

Mengisi form 
penambahan materi

Form penambahan 
materi teris i

Valid ?Pengisian 
form valid

Verifikasi

Data materi studi 
berhasil dis impan

Menyimpan manipulasi data 
materi ke database

 

 
Gambar 3.14  Activity diagram mengatur pembelajaran 
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3.3.2.10. Activity diagram mengatur tugas 

Activity diagram proses mengatur tugas ditunjukkan pada Gambar 3.15. 

 

Login ke WBLStatus login 
sebagai Teacher

Memilih mata 
studi

Mata studi 
terpilih

Valid ?

Pengis ian 
form valid

Verifikasi

Masuk ke menu 
Tugas

Menu tugas 
terpilih

Download file Tugas 
dari Student

Menambah tugas

Form penambahan tugas 
ditampilkan

Mengisi form 
penambahan tugas

Form penambahan 
tugas terisi

Menampilkan 
data tugas

Data tugas berhasil 
dis impan

Menyimpan data 
tugas ke database

Data tugas 
ditampilkan Ya Tidak

Mencetak laporan 
Tugas

Menilai Tugas dari 
Student Memilih data 

tugas

Data tugas 
terpilih

 

 
Gambar 3.15  Activity diagram mengatur tugas 
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3.3.2.11. Activity diagram mengantur informasi student 

Activity diagram proses mengatur informasi student ditunjukkan pada 

Gambar 3.16. 

Login ke WBL

Mata studi 
terpilih

Memilih mata 
studi

Informasi 
ditampilkan

Masuk menu 
informasi

Data Informasi 
ditampilkan

Membuat data 
Informasi baru

Valid ? Verifikasi

Menampilkan Form 
pembuatan informasi

Mengisi form pembuatan 
informasi

Form pembuatan 
informasi terisi

Isi form 
valid

Menambahkan data 
informasi ke database

Tidak

Tidak

Status login 
sebagai Teacher

 

Gambar 3.16  Activity diagram mengantur informasi student 
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3.3.2.12. Activity diagram mengatur forum diskusi 

Activity diagram proses mengatur forum diskusi ditunjukkan pada  

Gambar 3.17. 

Login ke WBLMasuk menu 
Forum

Halaman Forum 
ditampilkan

Memilih 
Kategori Forum

Memilih Sub 
Forum

Memilih Topic

Menampilkan Topik 
/ Sub Forum

Menampilkan 
Pesan Diskusi

Data berhasil di 
rubah

Menghapus 
Topik Diskusi

Menutup Topik 
Diskusi

Mengatur 
diskusi

Data diskusi 
terseleksi

Menseleksi data diskusi 
yang akan di atur

Menghapus 
Pesan diskusi

Menyimpan perubahan data 
diskusi ke database

Status login sebagai 
Teacher / Admin

 

Gambar 3.17  Activity diagram mengatur forum diskusi 
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3.3.2.13. Activity diagram mengatur berita 

Activity diagram proses mengatur berita ditunjukkan pada Gambar 3.18. 

Login ke WBL

Valid ?

Verifikasi

Isi form 
valid

Masuk menu 
Berita

Data berita 
ditampilkan

Membuat data 
berita baru

Menampilkan Form 
pembuatan Berita

Mengisi form 
pembuatan Berita

Form pembuatan 
berita terisi

Menambahkan data 
Berita ke database

Berita 
ditampilkan

Status login sebagai 
Teacher / Admin

Tidak

Ya

 

Gambar 3.18  Activity diagram mengatur berita 
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3.3.2.14. Activity diagram mengatur student 

Activity diagram proses mengatur student ditunjukkan pada Gambar 3.19. 

Login ke WBL Status login 
sebagai Admin

Verifikasi

Valid ?

Pengisian 
form valid

Masuk menu 
Teacher

Menambah 
Mata studi

Menghapus 
Mata studi

Daftar Student 
ditampilkan

Mengatur 
Student

Menambah 
Student

Mendelete 
Student

Menyimpan manipulasi data 
Student ke database

Data Student 
berhasil disimpan

Form penambahan 
Student ditampilkan

Mengisi form 
penambahan Student

Form penambahan 
Student terisi

 

Gambar 3.19  Activity diagram mengatur student 
 

Tidak
Ya
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3.3.2.15. Activity diagram mengatur teacher 

Activity diagram proses mengatur teacher ditunjukkan pada Gambar 3.20. 

Login ke WBL Status login 
sebagai Admin

Verifikasi

Valid ?

Pengisian 
form valid

Masuk menu 
Teacher

Daftar Teacher 
ditampilkan

Mengatur 
Teacher

Menambah 
Teacher

Mendelete 
Teacher

Menambah 
Mata studi

Menghapus 
Mata studi

Form penambahan 
Teacher ditampilkan

Mengisi form 
penambahan Teacher

Form penambahan 
Teacher terisi

Menyimpan manipulasi data 
Teacher ke database

Data Teacher 
berhasil  disimpan TidakYa

 

Gambar 3.20  Activity diagram mengatur teacher 
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3.3.2.16. Activity diagram mengatur user account 

Activity diagram proses mengatur user account ditunjukkan pada  

Gambar 3.21. 

Masuk menu 
User Account

Daftar User 
ditampilkan

Mengatur User Menambah 
User

Mendelete User Mengubah 
status user

Form penambahan user 
ditampilkan

Mengisi form 
penambahan user

Form penambahan 
user terisi

Verifikasi

Valid ?

Pengisian 
form valid

Menyimpan manipulasi 
data user ke database

Data user berhasil 
disimpan

TidakYa

Login ke WBL Status login 
sebagai Admin

 

Gambar 3.21  Activity diagram mengatur user account 
 
 

3.3.2.17. Activity diagram mengatur status pembelajaran 

Activity diagram proses mengatur status pembelajaran ditunjukkan pada 

Gambar 3.22. 

Login ke WBL Status login 
sebagai Admin

Masuk ke menu 
Status Pembelajaran

Status pembelajaran 
ditampilkan

Ubah semester 
studi

Status pembelajaran 
berhasil diubah

Konfirmasi perubahan 
ditampilkan

Menyimpan perubahan status 
pembelajaran ke database

 

Gambar 3.22  Activity diagram mengatur status pembelajaran 
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3.3.2.18. Activity diagram mengatur mata studi 

Activity diagram proses mengatur mata studi ditunjukkan pada  

Gambar 3.23. 

Login ke WBL

Valid ?Pengisian 
form valid

Verifikasi

Masuk ke menu admin 
mata studi

Admin data mata 
studi terpilih

Menambah 
mata studi

Mengatur mata 
studi

Mengedit mata 
studi

Mendelete 
mata studi

Form penambahan 
mata studi ditampilkan

Mengisi form 
penambahan mata studi

Form penambahan 
mata studi terisi

Menyimpan manipulasi data mata 
studi ke database

Data mata studi 
berhasil dis impan

Status login 
sebagai Admin

Ya Tidak

 

Gambar 3.23  Activity diagram mengatur mata studi 
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3.3.2.19. Activity diagram mengatur jurusan 

Activity diagram proses mengatur jurusan ditunjukkan pada Gambar 3.24. 

Login ke WBL

Valid ?Pengisian 
form valid

Verifikasi

Status login 
sebagai Admin

Masuk ke menu admin grup 
jurusan program studi

Admin data  
jurusan terpi l ih

Mengatur 
jurusan

Menambah 
jurusan

Form penambahan 
jurusan ditampilkan

Mengisi form 
penambahan jurusan

Form penambahan 
jurusan terisi

Mengedit 
jurusan

Mendelete 
jurusan

Menyimpan manipulasi data 
jurusan ke database

Data jurusan 
berhasil disimpan

Ya Tidak

 

Gambar 3.24  Activity diagram mengatur jurusan 

 
 

 

3.3.3. Sequence Diagram 

       Sequence diagram yang dapat diambil dari penggambaran activity diagram 

dapat digambarkan sebagai berikut : 
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3.3.3.1. Sequence diagram login dan logout 

Sequence diagram proses login dan logout ditunjukkan pada Gambar 3.25. 

Student / Teacher / 
Admin

User Account

1: Mengirim username & password

2: Validasi login

3: Konfirmasi login

4: Klik tombol Logout
5: Menghapus login session

6: Konfirmasi Logout

 

Gambar 3.25  Sequence diagram login dan logout 

 

3.3.3.2. Sequence diagram mengupdate password 

Sequence diagram proses mengupdate password user ditunjukkan pada 

Gambar 3.26. 

Student / Teacher / 
Admin

User Account

1: Mengirim password baru

2: Validasi password

3: Konfirmasi update password

 

Gambar 3.26  Sequence diagram mengupdate password 
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3.3.3.3. Sequence diagram mengupdate profile 

Sequence diagram proses mengupdate profile user ditunjukkan pada 

Gambar 3.27. 

Student / Teacher / 
Admin

User Profile

1: Mengirim data profile baru

2: Validasi input profile

3: Konfirmasi update profile

 

Gambar 3.27  Sequence diagram mengupdate profile 

 

3.3.3.4. Sequence diagram mendaftar akun 

Sequence diagram proses mendaftar akun ditunjukkan pada Gambar 3.28. 

Student
User Account Course StudentUser Profile

1: Mengisi form registrasi

2: Verifikasi data akun

3: Konfirmasi registrasi

4: Mengupdate data student
5: Verifikasi data studi

6: Mengambil data
    mata studi 7: Menyimpan data

    pembelajaran 8: Verifikasi data 
    pembelajaran

9: Konfirmasi update data 
   pembelajaran

 

Gambar 3.28  Sequence diagram mendaftar akun 
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3.3.3.5. Sequence diagram mengikuti pembelajaran 

Sequence diagram proses mengikuti pembelajaran ditunjukkan pada 

Gambar 3.29. 

Course Lesson
 : Student

1: Memilih mata studi

2: Memilih materi studi

3: Konten materi studi

 

Gambar 3.29  Sequence diagram mengikuti pembelajaran 

 

3.3.3.6. Sequence diagram mengupload tugas 

Sequence diagram proses mengupload tugas ditunjukkan pada  

Gambar 3.30. 

 : Student
Course File UploadTeacherTask

1: Memilih mata studi

2: Memilih data tugas

4: Verifikasi upload

5: Konfirmasi upload

3: Proses upload

 

Gambar 3.30  Sequence diagram mengupload tugas 
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3.3.3.7. Sequence diagram mengikuti forum diskusi 

Sequence diagram proses mengikuti forum diskusi ditunjukkan pada 

Gambar 3.31. 

 : Student
Forum Board Forum 

Category
Forum Topic Forum Post

1: Masuk ke menu forum
2: Memilih kategori

3: Memilih topik

4: Membuat Topik

7: Membalas pesan 
    diskusi

6: Post pesan diskusi

8: Konfirmasi post

5: Konfirmasi topik 

 

Gambar 3.31  Sequence diagram mengikuti forum diskusi 

 

3.3.3.8. Sequence diagram mengatur pembelajaran 

Sequence diagram proses mengatur pembelajaran ditunjukkan pada 

Gambar 3.32. 

 : Teacher
Course Lesson Lesson File

1: Memilih mata studi
2: Manipulasi materi studi

3: Mengupload file materi

4: Konten materi studi

 

Gambar 3.32  Sequence diagram mengatur pembelajaran 
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3.3.3.9. Sequence diagram mengatur tugas 

Sequence diagram proses mengatur tugas ditunjukkan pada Gambar 3.33. 

 : Teacher
Course Teacher Task Student Assign TeacherRule

1: Memilih mata studi 2: Memasukkan 
   data tugas 3: Proses update 

tugas
4: Konfirmasi update
   tugas

5: Mendownload tugas

7: Membuat report
   nilai 8: Proses report

6: Data tugas

9: Data report nilai

 

Gambar 3.33  Sequence diagram mengatur tugas 

 

3.3.3.10. Sequence diagram mengatur informasi student 

Sequence diagram proses mengatur informasi student ditunjukkan pada 

Gambar 3.34. 

 : Teacher
Course Teacher Info

1: Memilih mata studi
2: Mengirim data informasi

3: Update data informasi

4: Konfirmasi update informasi

 

Gambar 3.34  Sequence diagram mengatur informasi student 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 58 

3.3.3.11. Sequence diagram mengatur forum diskusi 

Sequence diagram proses mengatur forum diskusi ditunjukkan pada 

Gambar 3.35. 

Admin / Teacher
Forum Board Forum Categori Forum Topic Forum Post

1: Masuk ke menu forum
2: Memilih kategori 3: Manipulasi topik 

    diskusi 4: Update topik

6: Manipulasi post 
    diskusi 7: Update post

5: Konfirmasi topik diskusi

8: Konfirmasi post diskusi

 

Gambar 3.35  Sequence diagram mengatur forum diskusi 

 

3.3.3.12. Sequence diagram mengatur berita 

Sequence diagram proses mengatur berita ditunjukkan pada Gambar 3.36. 

Teacher / Admin
News

1: Mengirim data berita

2: Update data berita

3: Konfirmasi update berita

 

Gambar 3.36  Sequence diagram mengatur berita 
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3.3.3.13. Sequence diagram mengatur student 

Sequence diagram proses mengatur student ditunjukkan pada  

Gambar 3.37. 

 : Admin
StudentCourse

2: Manipulasi mata studi
3: Updata mata studi

4: Konfirmasi update mata studi

1: Mengambil data mata studi

 

Gambar 3.37  Sequence diagram mengatur student 

 

3.3.3.14. Sequence diagram mengatur teacher 

Sequence diagram proses mengatur teacher ditunjukkan pada  

Gambar 3.38. 

 : Admin
TeacherCourse

4: Konfirmasi update mata studi

2: Manipulasi mata studi

1: Mengambil data mata studi

3: Updata mata studi

 

Gambar 3.38  Sequence diagram mengatur teacher 
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3.3.3.15. Sequence diagram mengatur user account 

Sequence diagram proses mengatur user account ditunjukkan pada  

Gambar 3.39. 

 : Admin
User Account

1: Manipulasi akun user

2: Update data akun user

3: Konfirmasi update user

 

Gambar 3.39  Sequence diagram mengatur user account 

 

3.3.3.16. Sequence diagram mengatur status pembelajaran 

Sequence diagram proses mengatur status pembelajaran ditunjukkan pada 

Gambar 3.40. 

 : Admin
Web Config

1: Manipulasi data jurusan

2: Update data jurusan

3: Konfirmasi update jurusan

 

Gambar 3.40  Sequence diagram mengatur status pembelajaran 
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3.3.3.17. Sequence diagram mengatur mata studi 

Sequence diagram proses mengatur mata studi ditunjukkan pada  

Gambar 3.41. 

 : Admin
Course

1: Manipulasi data mata studi

2: Update mata studi

3: Konfirmasi update mata studi

 

Gambar 3.41  Sequence diagram mengatur mata studi 

 

3.3.3.18. Sequence diagram mengatur jurusan 

Sequence diagram proses mengatur jurusan ditunjukkan pada  

Gambar 3.42. 

 : Admin
 : WebConfig

3: Konfirmasi update status

2: Proses update status

1: Mengubah status pembelajaran

 

Gambar 3.42  Sequence diagram mengatur jurusan 
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3.3.3. Class Diagram 

       Setelah menganalisa use case diagram, activity diagram, dan sequece 

diagram maka class diagram sistem Web Based Learning dapat digambarkan 

pada Gambar 3.43. 

WebConfig Course StudentAssign UserProfile News

LessonLessonFile FileUpload

ForumCategory

ForumBoard ForumTopic ForumPost

TeacherTask TeacherRuleStudent Teacher

UserAccount

TeacherInfo

 

Gambar 3.43  Class diagram 
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3.3.4. Tabel Deskripsi Class Diagram 

       Deskripsi dari class diagram dapat ditunjukkan pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6  Deskripsi class diagram 

Nama Kelas Kode Properti dan Method Keterangan 

UserAccount CD01 
UserAccount

user_id
username
password
user_fullname
user_email
user_registered
user_last_login
user_level
user_status
user_post
error
status

getAccountData()
getAccountList()
getFieldData()
getStatus()
insertAccount()
deleteAccount()
registerAccount()
updateLastLogin()
updatePassword()
updateStatus()

 

Digunakan untuk 

mengatur data user 

dan untuk 

mengatur login 

session suatu user. 

UserProfile CD02 
UserProfile

profile_id
user_id
pf_name
pf_gender
pf_birth
pf_address
pf_city
pf_phone
pf_hoby
pf_study_group
pf_study_year
pf_study_semester
pf_foto
pf_uploaded
error
status

getProfile()
getStatus()
setPropery()
insertProfile()
insertProfileMember()
updateProfile()
uploadFoto()
deleteProfile()  

Digunakan untuk 

mengatur data 

profil dari user. 
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Student CD03 
Student.

student_id
user_id
student_course
student_semester
student_year
student_result

getDataSemester()
getStudentCourse()
getStudentFromTeacher()
updateStudentCourse()
deleteStudent()

 

Digunakan untuk 

mengatur data 

pembelajaran dari 

suatu student. 

StudentAssign CD04 StudentAssign

assign_id
task_id
user_id
teacher_id
assign_file
assign_time
assign_result
file_url

getAssignStatus()
getStudentAssignList()
uploadTaskFile()
insertStudentAssign()
deleteStudentAssign()
deleteAllStudentAssign()
insertResult()
updateResult()
deleteResult()

 

Digunakan untuk 

mengatur data 

pengumpulan 

tugas (teacher 

task) dan penilaian 

tugas student. 

Teacher CD05 
Teacher.

teacher_id
user_id
teacher_course
teacher_group
teacher_semester
teacher_year

changeTeacher()
deleteTeacher()
deleteTeacherList()
getTeacherInfo()
getTeacherList()
insertMultipeTeacher()
insertTeacher()  

Digunakan untuk 

mengatur data 

pembelajaran dari 

suatu teacher. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 65 

TeacherTask CD06 
TeacherTask

task_id
teacher_id
task_name
task_text
task_expire
status

getTask()
getTaskList()
getStatus()
insertTeacherTask()
updateTeacherTask()
deleteTeacherTask()
createReport()

 

Digunakan untuk 

mengatur data 

informasi tugas 

(teacher task).  

TeacherRule CD07 TeacherRule

rule_id
teacher_id
rule_data

getRule()
insertRule()
updateRule()
deleteRule()

 

Digunakan untuk 

mengatur bobot 

nilai dari tugas 

yang diberikan 

oleh teacher yang 

nantinya 

digunakan sebagai 

standar penilaian 

akhir. 

TeacherInfo CD08 
TeacherInfo

info_id
teacher_id
info_ti tle
info_text
info_date
info_status

getInfoList()
getInfoDetai l()
insertInfo()
updateInfo()
deleteInfo()
publishInfo()

 

Digunakan untuk 

mengatur data 

informasi 

pembelajaran yang 

ditujuan untuk 

student yang 

mengikuti 

bimbingan dengan 

teacher tertentu. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 66 

News CD09 
News

news_id
user_id
news_title
news_text
news_date
news_status

getNewsList()
getNewsDetail()
insertNews()
updateNews()
deleteNews()
publishNews()

 

Digunakan untuk 

mengatur data 

informasi berita 

yang ditampilkan 

pada halaman 

depan website 

WebConfig CD10 WebConfig

param
data
config

getConfig()
getConfigAll()
updateConfig()
insertConfig()

 

Digunakan untuk 

mengatur 

parameter sistem 

pembelajaran 

Course CD11 Course

course_id
course_name
course_semester
course_credit
course_group
course_desc

getCourse()
getCourseFromTeacher()
getCourseSemester()
getFreeCourse()
getSelectedCourse()
insertCourse()
updateCourse()
deleteCourse()
setCourseToStudent()
showCourseFromStudent()
showCourseFromTeacher()

 

Digunakan untuk 

mengatur data 

mata studi 
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Lesson CD12 Lesson

lesson_id
course_id
teacher_id
lesson_group
lesson_semester
lesson_year
lesson_name
lesson_text
lesson_fi le
lesson_status
last_id
status

getLesson()
getLessonList()
getStatus()
getYearList()
setProperty()
insertLesson()
updateLesson()
deleteLesson()
publishLesson()

 

Digunakan untuk 

mengatur data 

materi studi yang 

diberikan oleh 

teacher kepada 

student 

LessonFile CD13 
LessonFile

fi le_id
lesson_id
fi le_name
fi le_url
fi le_stream
error

getLessonFile()
insertLessonFile()
uploadLessonFile()
deleteLessonFile()
saveLessonFile()

 

Digunakan untuk 

mengatur data file 

pendukung materi 

studi yang 

diberikan oleh 

teacher kepada 

student 

FileUpload CD14 FileUpload

max_size
save_path
thumb_path
new_name
fi le
name_type
uploadfi le

set_fi le()
set_maxsize()
set_path()
set_thumb()
set_type()
change_name()
check_destination()
check_size()
check_temp()
create_thumbnail ()
get_ext()
save()

 

Digunakan untuk 

menangani proses 

upload file data ke 

sistem 
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ForumCategory CD15 ForumCategory

cat_id
cat_title
cat_order
cat_desc

getCategory()
insertCategory()
updateCategory()
deleteCategory()

 

Digunakan untuk 

mengatur data 

pengelompokan 

kategori dari 

forum diskusi 

ForumPost CD16 
ForumPost

post_id
topic_id
user_id
post_text
post_time
post_edit_time

getPost()
updateUserPost()
insertPost()
deletePost()
updatePost()

 

Digunakan untuk 

proses pengiriman 

pesan diskusi dan 

mengatur data 

pesan dikusi 

ForumTopic CD17 ForumTopic

topic_id
forum_id
user_id
topic_title
topic_sticky
topic_status
topic_view
topic_replies
topic_last_post_id
topic_last_post

getTopic()
getTopicT itle()
insertTopic()
updateLastPost()
updateTopicReplies()
updateTopicView()
updateTopic()
deleteTopic()
stickyTopic()
updateTopicStatus()

 

Digunakan untuk 

mengatur data 

topik forum 

diskusi 
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ForumBoard CD18 ForumBoard

forum_id
cat_id
forum_name
forum_desc
forum_parrent
forum_status
forum_permission
forum_order
forum_posts
forum_topics
forum_last_post_id
forum_last_post

getForum()
getForumTree()
getSubForum()
showForumTree()
showJumpForum()
updateForumLasPost()
updateForumPosts()
updateForumTopics()
updateForumStatus()
updateForumPermission()
insertForumBoard()
updateForumBoard()
deleteForumBoard()

 

Digunakan untuk 

mengatur data 

kategori forum 

diskusi 

 

 

3.3.5. Tabel Kesesuaian Use Case dengan Class Diagram 

       Tabel kesesuaian use case diagram dengan class diagram dapat ditunjukkan 

pada Tabel 3.7. 
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Tabel 3.7  Tabel kesesuaian use case dengan class diagram 

Use Case Class Diagram Deskripsi kebutuhan fungsional 

UC – F01 CD01 

CD02 

CD03 

CD10 

CD14 

User dapat melakukan proses registrasi 

untuk mendapatkan akun student. 

UC – F02 CD03 

CD04 

CD05 

CD06 

CD11 

CD12 

CD13 

CD14 

Student dapat melakukan akses 

terhadap data materi pembelajaran dan 

informasi pembelajaran. 

UC – F03 CD15 

CD16 

CD17 

CD18 

Student dapat melakukan akses 

terhadap forum diskusi. 

UC – F04 CD03 

CD04 

CD05 

CD06 

CD14 

Student dapat melakukan akses 

terhadap tugas mata studi dan 

melakukan pengumpulan tugas 

(upload). 

UC – F05 CD05 

CD12 

CD13 

CD14 

Teacher dapat melakukan akses 

terhadap manipulasi data materi 

pembelajaran, informasi pembelajaran 

dan tugas. 
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UC – F06 CD15 

CD16 

CD17 

CD18 

Admin atau Teacher dapat melakukan 

akses terhadap manipulasi data dari 

forum diskusi. 

UC – F07 CD05 

CD04 

CD06 

CD07 

Teacher dapat melakukan akses 

terhadap manipulasi data tugas dan 

penilaian tugas. 

CU – F08 CD09 Admin atau Teacher dapat melakukan 

akses terhadap manipulasi data berita. 

UC – F09 CD08 Teacher dapat melakukan akses 

terhadap manipulasi data informasi 

pembelajaran. 

UC – F10 CD01 

CD02 

Admin dapat melakukan akses terhadap 

manajemen data akun user. 

UC – F11 CD05 

CD11 

Admin dapat melakukan akses terhadap 

manipulasi data teacher. 

UC – F12 CD03 

CD11 

Admin dapat melakukan akses terhadap 

manipulasi data student. 

UC – F13 CD10 Admin dapat melakukan akses terhadap 

manipulasi data parameter status 

pembelajaran. 

UC – F14 CD11 Admin dapat melakukan akses terhadap 

manipulasi data mata studi. 

UC – NF01 CD01 User dapat melakukan proses login / 

logout. 

UC – NF02 CD02 User dapat melakukan proses 

pengubahan data profil. 

UC – NF03 CD01 User dapat melakukan proses 

pengubahan login password. 
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3.4. Perancangan Database 

       Rancangan database untuk pembuatan aplikasi Web Based Learning ini 

menggunakan database MySQL. Pada tabel database terdapat kunci primary key 

(PK) dan juga terdapat kunci foreign key (FK) yang menunjukkan kunci pada 

tabel induk. Detail dari tabel rancangannya ditunjukkan pada tabel berikut : 

 

3.4.1. Tabel User Account 

       Tabel user account berfungsi untuk menyimpan data registrasi user, 

ditunjukkan pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8  Tabel User Account 

Field Tipe Size Keterangan Key 

user_id int 11 Id pengajar PK 

username varchar 15 Username  

password char 32 Password  

user_fullname varchar 50 Nama lengkap  

user_email varchar 50 User email  

user_registered int 11 Waktu register  

user_last_login int 11 Waktu terakhir login  

user_level tinyint 1 Status tingkatan user  

user_status tinyint 1 Status aktif user  

user_post int 11 Jumlah post diskusi  

 
 
3.4.2. Tabel User Profile 

       Tabel user profile berfungsi untuk menyimpan data profil pribadi user, 

ditunjukkan pada Tabel 3.9. 
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Tabel 3.9  Tabel User Profile 

Field Tipe Size Keterangan Key 

profile_id int 11 Id profile PK 

user_id int 11 Id user FK 

pf_study_id varchar 9 Nomor induk  

pf_study_semester tinyint 2 Semester studi  

pf_study_group tinyint 2 Jurusan  

pf_study_year year - Tahun studi  

pf_gender tinyint 1 Jenis kelamin  

pf_birth date - Tanggal lahir  

pf_address tinytext - Alamat  

pf_city varchar 20 Kota  

pf_phone varchar 15 Nomor telp  

pf_hoby tinytext - Hobi  

pf_foto tinytext - Data foto  

 

3.4.3. Tabel Student 

       Tabel student berfungsi untuk menyimpan data mata studi yang diambil oleh 

masing-masing pelajar, ditunjukkan pada Tabel 3.10. 

Tabel 3.10  Tabel Student  

Field Tipe Size Keterangan Key 

student_id int 11 Id pelajar PK 

user_id int 11 Id user FK 

student_course tinytext - Data mata studi  

student_semester tinyint 2 Semester studi  

student_year year - Tahun studi  
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3.4.4. Tabel Student Assign 

       Tabel student assign berfungsi untuk menyimpan data pengumpulan tugas 

pelajar, ditunjukkan pada Tabel 3.11. 

Tabel 3.11  Tabel Student Assign 

Field Tipe Size Keterangan Key 

assign_id int 11 Id input tugas PK 

task_id int 11 Id tugas FK 

user_id int 11 Id user FK 

teacher_id int 11 Id pengajar FK 

assign_file tinytext - File tugas  

assign_time int 11 Waktu pengumpulan   

assign_result tinyint 3 Nilai tugas  

 

3.4.5. Tabel Teacher 

       Tabel teacher berfungsi untuk menyimpan data mata studi yang diajarkan 

oleh masing-masing pengajar, ditunjukkan pada Tabel 3.12. 

Tabel 3.12  Tabel Teacher 

Field Tipe Size Keterangan Key 

teacher_id int 11 Id pengajar PK 

user_id int 11 Id user FK 

teacher_course tinyint 3 Id mata studi FK 

teacher_group tinyint 2 Id jurusan  

teacher_semester tinyint 2 Semester studi  

teacher_year year - Tahun studi  

 

3.4.6. Tabel Teacher Task 

       Tabel teacher task berfungsi untuk menyimpan data tugas dari pengajar, 

ditunjukkan pada Tabel 3.13. 
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Tabel 3.13  Tabel Teacher Task 

Field Tipe Size Keterangan Key 

task_id int 11 Id tugas PK 

teacher_id int 11 Id pengajar FK 

task_name varchar 80 Nama tugas  

task_text text - Deskripsi tugas  

task_expire int 11 Waktu berakhir tugas  

 

3.4.7. Tabel Teacher Rule 

       Tabel teacher rule berfungsi untuk menyimpan data aturan penilaian dari 

tugas yang diberikan pengajar, ditunjukkan pada Tabel 3.14. 

Tabel 3.14  Tabel Teacher Rule 

Field Tipe Size Keterangan Key 

rule_id int 11 Id tugas PK 

teacher_id int 11 Id pengajar FK 

rule_data tinyint - Data bobot nilai tugas  

 

3.4.8. Tabel Teacher Info 

       Tabel teacher info berfungsi untuk menyimpan data informasi yang diberikan 

oleh pengajar kepada para pelajar yang mengikuti pembelajaran tertentu, 

ditunjukkan pada Tabel 3.15. 

Tabel 3.15  Tabel Teacher Info 

Field Tipe Size Keterangan Key 

info_id int 11 Id informasi PK 

teacher_id int 11 Id pengajar FK 

info_title varchar 80 Judul informasi  

info_text text - Isi informasi  

info_date int 11 Waktu kirim informasi  

info_status tinyint 1 Status informasi  
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3.4.9. Tabel Course 

       Tabel course berfungsi untuk menyimpan data mata studi, ditunjukkan pada 

Tabel 3.16. 

Tabel 3.16  Tabel Course 

Field Tipe Size Keterangan Key 

course_id int 11 Id mata studi PK 

course_name varchar 50 Nama mata studi  

course_semester tinyint 1 Semester studi  

course_credit tinyint 1 Kredit semester studi  

course_group tinytext - Jurusan  

course_desc tinytext - Keterangan  

 

3.4.10. Tabel Lesson 

       Tabel lesson berfungsi untuk menyimpan data materi studi yang disampaikan 

oleh masing-masing pengajar, ditunjukkan pada Tabel 3.17. 

Tabel 3.17  Tabel Lesson 

Field Tipe Size Keterangan Key 

lesson_id int 11 Id pembelajaran PK 

course_id int 11 Id mata studi FK 

teacher_id int 11 Id pengajar FK 

lesson_group tinyint 2 Jurusan  

lesson_semester tinyint 2 Semester studi  

lesson_year year - Tahun studi  

lesson_name varchar 80 Nama pembelajaran  

lesson_text mediumtext - Data pembelajaran  

lesson_file tinyint 1 Status upload file  

lesson_status tinyint 1 Status pembelajaran  
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3.4.11. Tabel Lesson File 

       Tabel lesson file berfungsi untuk menyimpan data alamat file pendukung pada 

materi studi, ditunjukkan pada Tabel 3.18. 

Tabel 3.18  Tabel Lesson File 

Field Tipe Size Keterangan Key 

file_id int 11 Id file pembelajaran PK 

lesson_id int 11 Id pembelajaran FK 

file_name varchar 80 Nama file  

file_url tinytext - Lokasi file upload  

 

3.4.12. Tabel News 

       Tabel news berfungsi untuk menyimpan data berita, ditunjukkan pada  

Tabel 3.19. 

Tabel 3.19  Tabel News 

Field Tipe Size Keterangan Key 

news_id int 11 Id berita PK 

user_id int 11 Id user  

news_title varchar 80 Judul berita  

news_text text - Isi berita  

news_date int 11 Waktu kirim berita  

news_status tinyint 1 Status berita  

 

3.4.13. Tabel Web Config 

       Tabel web config berfungsi untuk menyimpan parameter sistem 

pembelajaran, ditunjukkan pada Tabel 3.20. 

Tabel 3.20  Tabel Web Config 

Field Tipe Size Keterangan Key 

param varchar 30 Parameter sistem PK 

data text - Data konfigurasi  
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3.4.14. Tabel Forum Category 

       Tabel forum category berfungsi untuk menyimpan data kategori dari forum 

diskusi, ditunjukkan pada Tabel 3.21. 

Tabel 3.21  Tabel Forum Category 

Field Tipe Size Keterangan Key 

cat_id tinyint 4 Id kategori forum PK 

cat_title varchar 80 Nama kategori  

cat_order tinyint 4 Pengurutan kategori  

cat_desc tinytext - Keterangan kategori  

 
 
3.4.15. Tabel Forum Board 

       Tabel forum board berfungsi untuk menyimpan data pengkategorian dari 

topik forum diskusi, ditunjukkan pada Tabel 3.22. 

Tabel 3.22  Tabel Forum Board 

Field Tipe Size Keterangan Key 

forum_id tinyint 4 Id forum PK 

cat_id tinyint 4 Id kategori forum FK 

forum_name varchar 80 Nama forum  

forum_desc tinytext - Keterangan  

forum_parrent tinyint 4 Induk forum  

forum_status tinyint 1 Status forum  

forum_permission tinyint 1 Status Izin forum  

forum_order tinyint 4 Pengurutan forum  

forum_posts int 11 Jumlah total posting  

forum_topics int 11 Jumlah total topik  

forum_last_post_id int 11 Pengirim post terakhir  

forum_last_post int 11 Waktu post rerakhir  
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3.4.16. Tabel Forum Topic 

       Tabel forum topic berfungsi untuk menyimpan parameter sistem 

pembelajaran, ditunjukkan pada Tabel 3.23. 

Tabel 3.23  Tabel Forum Topic 

Field Tipe Size Keterangan Key 

topic_id int 11 Id forum topik PK 

forum_id int 11 Id forum FK 

user_id int 11 Id user  

topic_title varchar 80 Judul topik  

topic_sticky tinyint 1 Status topik terpopuler  

topic_status tinyint 1 Waktu edit post  

topic_view int 11 Jumlah pengakses  

topic_replies int 11 Jumlah respon  

topic_last_post_id int 11 Pengirim post terakhir  

topic_last_post int 11 Waktu post terakhir  

 

3.4.17. Tabel Forum Post 

       Tabel forum post berfungsi untuk menyimpan data pesan diskusi, ditunjukkan 

pada Tabel 3.24. 

Tabel 3.24  Tabel Forum Post 

Field Tipe Size Keterangan Key 

post_id int 11 Id forum post PK 

topic_id int 11 Id forum topik FK 

user_id int 11 Id user  

post_text text - Pesan  

post_time int 11 Waktu post  

post_edit_time int 11 Waktu edit post  

 

BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 
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4.1.  Implementasi 

4.1.1. Halaman Index 

       Halaman index merupakan halaman awal yang ditampilkan pada saat user 

membuka website WBL (Web Based Learning) ini. Halaman ini memuat menu 

login, pencarian, data berita, dan menu navigasi ke halaman Home, Forum dan 

News. Tampilan halaman index dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

 

 

Gambar 4.1 Halaman Index 
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4.1.2. Halaman Register 

       Halaman register merupakan halaman untuk memasukkan akun student baru. 

Pada proses register dilengkapi dengan kode verifikasi untuk mencegah terjadinya 

registrasi akun spam. Tampilan halaman register ditunjukkan pada Gambar 4.2. 

 

 

Gambar 4.2  Halaman Register 

 

4.1.3. Halaman permintaan profile update 

       Halaman ini akan muncul setelah student yang melakukan registrasi 

melakukan login yang pertama kali. Tampilan halaman permintaan profile update 

ditunjukkan pada Gambar 4.3. 

 

 

Gambar 4.3  Halaman permintaan profile update 
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4.1.4. Halaman profile update 

       Setelah halaman konfirmasi permintaan profile update diklik maka akan 

muncul halaman profile update. Tampilan halaman profile update ditunjukkan 

pada Gambar 4.4. 

 

 

Gambar 4.4  Halaman Profile Update 
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4.1.5. Halaman menu member 

       Menu yang terdapat pada halaman ini berbeda untuk tiap user. User yang 

dapat menampilkan semua daftar menu adalah admin. Halaman menu member 

ditampilkan pada Gambar 4.5. 

 

 

Gambar 4.5  Halaman Menu Member 

 

4.1.6. Halaman Select Group 

       Halaman select group merupakan halaman yang digunakan untuk 

mengelompokkan data mata studi tiap jurusan. Halaman ini hanya muncul jika 

login sebagai admin. Halaman select group ditampilkan pada Gambar 4.6. 

 

 

Gambar 4.6  Halaman Select Group 
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4.1.7. Halaman Select Course 

       Halaman ini digunakan untuk melakukan akses masuk terhadap mata studi. 

Halaman select course ditampilkan pada Gambar 4.7. 

 

 

Gambar 4.7  Halaman Select Course 

 

4.1.8. Halaman Update Course Teacher 

       Halaman ini digunakan untuk mengupdate data pengajar (teacher) pada mata 

studi yang telah dipilih pada menu select course. Menu ini hanya terdapat pada 

akun admin. Apabila pada mata studi tersebut belum ada teacher yang 

bersangkutan, maka akan muncul suatu pesan peringatan. Halaman update course 

teacher ditampilkan pada Gambar 4.8. 

 

 

Gambar 4.8  Halaman Update Course Teacher 
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4.1.9. Halaman Course Menu 

       Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk mengakses informasi 

dari mata studi yang bersangkutan. Halaman course menu ditampilkan pada 

Gambar 4.9. 

 

 

Gambar 4.9  Halaman Course Menu 

 

4.1.10. Halaman Lesson 

       Halaman lesson merupakan halaman yang menampilkan data materi studi 

yang diberikan oleh teacher. Halaman ini mempunyai tampilan yang berbeda jika 

diakses oleh akun teacher atau student, perbedaan tampilan terletak pada menu 

yang digunakan untuk akses manipulasi data. Halaman lesson ditunjukkan pada 

Gambar 4.10. 
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Gambar 4.10  Halaman Lesson 

 

4.1.11. Halaman Student List 

       Halaman student list berisi tentang daftar student yang telah mengikuti 

pembelajaran pada suatu mata studi. Halaman ini mempunyai fasilitas yang dapat 

digunakan oleh teacher untuk melakukan penghapusan data student. Halaman 

student list ditunjukkan pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11  Halaman Student List 

 

4.1.12. Halaman Teacher Task 

       Halaman teacher task berisi tentang data tugas pembelajaran yang diberikan 

oleh teacher. Halaman ini mempunyai tampilan yang berbeda jika diakses oleh 

akun student atau teacher, perbedaan tampilan terletak pada menu yang digunakan 

untuk akses manipulasi data. Halaman teacher list ditampilkan pada Gambar 4.12. 
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Gambar 4.12  Halaman Teacher Task 

 

4.1.13. Halaman Check Teacher Task 

       Halaman check teacher task berisi data pengumpulan tugas dari student. 

Halaman check teacher task ditunjukkan pada Gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13  Halaman Check Teacher Task 

 

4.1.14. Halaman Information 

       Halaman information berisi data informasi yang disampaikan oleh teacher. 

Halaman information ditunjukkan pada Gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14  Halaman Information 
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4.1.15. Halaman Profile Update 

       Halaman profile update berisi form untuk melakukan pengubahan data akun 

user. Halaman profile update ditunjukkan pada Gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15  Halaman Profile Update 

 

 

4.1.16. Halaman Change Password 

       Halaman change password berisi form yang digunakan untuk melakukan 

proses penggantian password dari akun user. Halaman change password 

ditunjukkan pada Gambar 4.16. 
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Gambar 4.16  Halaman Change Password 

 

4.1.17. Halaman News Admin 

       Halaman news admin digunakan untuk mengatur data berita yang 

dipublikasikan pada halaman utama website. Halaman news admin ditunjukkan 

pada Gambar 4.17. 

 

Gambar 4.17  Halaman News Admin 

 

4.1.18. Halaman Teacher Admin 

       Halaman teacher admin berisi daftar seluruh teacher pada sistem web based 

learning. Halaman ini mempunyai fasilitas yang digunakan untuk memanipulasi 

data mata studi dari tiap-tiap teacher. Hak akses terhadap manajemen data teacher 

hanya dimiliki oleh akun admin. Halaman teacher admin ditunjukkan pada 

Gambar 4.18. 
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Gambar 4.18  Halaman Teacher Admin 

 

4.1.19. Halaman Student Admin 

       Halaman student admin berisi daftar seluruh student pada sistem web based 

learning. Halaman ini mempunyai fasilitas yang digunakan untuk memanipulasi 

data mata studi dari tiap-tiap student. Hak akses terhadap manajemen data student 

hanya dimiliki oleh akun admin. Halaman student admin ditunjukkan pada 

Gambar 4.19. 

 

Gambar 4.19  Halaman Student Admin 

 

4.1.20. Halaman Forum Diskusi 

       Halaman forum diskusi berisi data diskusi tanya jawab antar student dan 

teacher. Data dari forum diskusi dapat diakses oleh semua pengunjung website 

termasuk user yang belum melakukan registrasi ke sistem. Akun student dibatasi 

hanya dapat melakukan pengiriman pesan diskusi, dan untuk pengaturan atau 

manajemen forum disksusi dilakukan oleh aku teacher dan admin. Halaman menu 

member ditampilkan pada Gambar 4.20. 
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Gambar 4.20  Halaman Forum Diskusi 

 

4.2.   Evaluasi 

      Pembuatan web based learning sebagai sarana pembelajaran online ini 

mempunya kelebihan dan kelemahan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

 

4.2.1. Kelebihan 

       Pembelajaran secara online dengan berbasis pada website ini mempermudah 

penyampaian informasi dan materi tanpa ada batasan waktu dan tempat, karena 

baik student maupun teacher dapat melakukan aktifitas pembelajaran tanpa harus 

berada disuatu tempat yang sama. Pengambilan data mata studi pada student telah 

diproses secara otomatis sehingga mempermudah aktifitas pembelajaran. Metode 

penyampaian pembelajaran dari teacher pun telah terintegrasi dengan modul 

materi pembelajaran, pemberian tugas, penilaian tugas, informasi pembelajaran, 

dan forum diskusi. 

 

4.2.2. Kekurangan 

       Sistem yang ada belum dapat menangani kurikulum pembelajaran dengan 

sistem yang bukan paket per semester. 
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5.1 Kesimpulan 

       Kesimpulan dari uraian hasil dan pembahasan di atas, bahwa Web Based 

Learning sudah dapat dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

database MySQL. Web Based Learning mempermudah penyampaian informasi 

dan materi tanpa ada batasan waktu dan tempat. Fasilitas yang ada pada aplikasi 

ini mempermudah aktifitas pembelajaran antara student dan teacher sehingga 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

5.2. Saran 

       Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka penulis mempunyai saran-

saran sebagai berikut : 

1. Sistem kurikulum pembelajaran masih bersifat paket per semester, maka 

perlu dibuat pengembangan sistem ini lebih lanjut agar dapat di 

implementasikan pada sistem pendidikan yang berbasis sistem kredit 

semester (SKS) atau non paket per semester. 

2. Evaluasi pembelajaran masih bersifat upload data dan penilaiannya 

dilakukan secara manual, maka dari itu perlu dibuat pengembangan sistem 

evaluasi pembelajaran yang dapat melakukan pengkoreksian dan 

pemberian nilai secara otomatis. 

3. Pengecekan registrasi student belum dapat ditangani oleh sistem secara 

otomatis sehingga kemungkinan ada user yang bukan dari instansi 

pendidikan yang terkait dapat melakukan registrasi ke sistem, maka dari 

itu perlu dikembangkan suatu sistem untuk validasi registrasi student. 

4. Konten website perlu ditambah agar tampilan website lebih menarik.  

. 
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