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ABSTRAK  

YOHANES SIMAU, Aplikasi Pada SMA Negeri Pantura Mena Berbasis Web. 

Dibimbing oleh Skolastika Siba Igon  dan  Franki Yusuf Bisilisin. 

Selama ini semua proses pembelajaran di SMA NEGERI PANTURA MENA 

masih bersifat konvensional, dengan kata lain bahwa proses belajar mengajar 

antara siswa dengan guru hanya dapat dilakukan dengan syarat terjadinya 

pertemuan antara siswa dengan guru di dalam kelas. Jika pertemuan antara siswa 

dengan guru tidak terjadi atau guru yang bersangkutan tidak hadir dan waktu 

pembelajaran yang dibatasi pihak sekolah, maka secara otomatis proses 

pembelajaran pun akan terhambat.Berbagai konsep dan teknik baru dalam 

pengajaran telah banyak dikembangkan untuk menggantikan metode tradisional 

yang hanya mengandalkan pada metode pengajaran satu arah di kelas.Salah satu 

metode pengajaran yang sedang berkembang di masa sekarang adalah e-

learning.Dengan adanya e-learning ini dapat membantu proses belajar mengajar 

agar lebih optimal. Memudahkan para guru untuk dapat mendistribusikan materi 

pelajaran untuk siswa/I di SMA NEGERI PANTURA MENA dan juga siswa/i 

dapat dengan mudah mendapat materi pelajaran. Website e-learning ini dapat 

dijadikan media diskusi tambahan untuk membahas materi pelajaran yang belum 

tuntas serta dapat mengumpulkan tugas-tugas yang di berikan oleh guru. 

Kata kunci : Aplikasi, E-learning, SMA NEGERI PANTURA MENA,Web 
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ABSTRACT 

YOHANES SIMAU, Web-Based E-learning Application at Pantura Mena State 

High School. Supervised by Skolastika Siba Igon and Franki Yusuf Bisilisin. 

 

So far, all learning processes at Pantura Mena State High School are still 

conventional, in other words that the teaching and learning process between 

students and teachers can only be carried out on the condition that there are 

meetings between students and teachers in the classroom. If the meeting between 

students and teachers does not occur or the teacher concerned is not present and 

the learning time is limited by the school, then the learning process will 

automatically be hampered. Various new concepts and techniques in teaching 

have been developed to replace traditional methods that only rely on traditional 

methods. One-way teaching in the classroom. One of the teaching methods that is 

currently being developed is e-learning. With this e-learning, it can help the 

teaching and learning process to be more optimal. Make it easy for teachers to be 

able to distribute subject matter for students at Pantura Mena High School and 

also students can easily get subject matter. This e-learning website can be used as 

an additional discussion medium to discuss unfinished subject matter and can 

collect assignments given by the teacher. 

 

Keywords : Application, E-learning, Pantura Mena High School, Web 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

E-learning adalah pembelajaran jarak jauh (distance e-learning) yang 

memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer atau internet. E-learning 

digunakan oleh lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA serta perguruan 

tingggi bertujuan agar lembaga pendidikan tersebut dapat menghilangkan adanya 

jarak ruang dan waktu antar guru dan siswa. Dalam pendidikan, tekonologi 

komputer mmenjadi suatu kebutuhan yang mendasar, selain komputer atau 

teknologi iformasi dan komunikasi (TIK) menjadi salah satu mata pelajaran yang 

ada disekolah, penggunaan komputer untuk kegiatan yang berkaitan dengan 

belajar dan mengajar disekolah hal ini bertujuan supaya sekolah dapat 

berkekmbang, terbiasa dan dapat mengikuti perkembangan teknologi yang pesat. 

SMA Negeri Pantura Mena merupakan sebuah lembaga pendidikan sekolah 

menengah atas. Sebagai sekolah yang berkembang dan mengikuti teknologi SMA 

Negeri Mena juga memiliki fasilitas yang mendukung untuk mengikuti 

perkembnagan teknologi dan memiliki lab komputer dan akan bertambah sesuai 

kebutuhan. Dalam kegiatan belajar mengajar guru di SMA Negeri Pantura Mena 

semua sudah memiliki laptop, sebagian besar 80%  siswa yang ada sudah 

memiliki smartphone dan laptop sendiri. Meskipun dikatakan SMA Negeri 

Pantura Mena sudah mengikuti perkembangan teknologi, namun proses 

pembelajarannya masih bersifat konvensional. Dimana guru dapat memberikan 
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materi, dan tugas kepada siswa hanya pada saat pelajaran berlangsung dan siswa 

pun dituntut mencatat dan mengerjakan tugas tersebut dengan batasan waktu.  

Keadaan seperti ini jelas akan menghambat proses pembelajaran yang 

berakibat kurangnya pemahaman siswa terhadap suatu materi pelajaran. 

Terkadang suatu materi yang membutuhkan waktu pembahasan cukup lama harus 

dijelaskan dalam waktu yang singkat, hal tersebut menyebabkan adanya keluhan 

dari para guru maupun siswa. Motivasi belajar siswa SMA Negeri Pantura Mena 

sering acuh ketika guru memberi kesempatan, ketika guru siswa diberi tugas siswa 

tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Selain itu tidak sedikit siswa  yang 

menyambut pembelajaran dengan keluhan sebelum pembelajaran mulai. Terlebih 

lagi apabila ketidakhadiran siswa ada pada pembelajaran praktik, umumnya siswa 

siswa diminta untuk belajar mandiri bersama teman sekelas karena guru tidak 

memiliki waktu lebih untuk mengulang penjelasan materi seorang siswa.  

Dari deskripsi permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa guru 

memerlukan solusi yang dapat membantu guru dalam proses pembelajaran yaitu 

e-learning. E-learning merupakan salah satu media pengguna teknologi untuk 

mengirim, mendukung dan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Bagi 

guru dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran tentu akan 

menambah wawasan dan kemampuan guru dalam menguasai teknologi, 

membantu guru dalam melakukan komunikasi dengan siswa, dan guru dapat 

menciptakan kelas virtual. Dengan memanfaatkan e-learning, informasi 

pembelajaran menjadi lebih  mudah diakses oleh guru dan siswa. Selain itu guru 

dapat menciptakan kelas online untuk variasi pembelajaran. 
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Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “APLIKASI E-LEARNING PADA SMA NEGERI PANTURA 

MENA BERBASIS WEB” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka ditemukan 

beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi 

e-learning pada SMA Negeri Pantura Mena berbasis web? 

1.3. Batasan Masalah 

Agar dalam penyusunan laporan praktek kerja akhir ini menjadi lebih 

terarah dan tidak menyimpang dari tujuan pembahasan, maka penulis membatasi 

pokok permasalahan yang akan dibahas di aplikasi e-learning pada SMAN 

Pantura Mena yang meliputi pengolahan data sebagai berikut, yaitu user 

(administrator, guru, dan siswa), materi pelajaran/modul (upload dan download), 

tugas/ulangan, ujian (upload dan download), serta pemberian nilai yang didapat 

siswa (view). 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang muncul berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan 

diatas adalah Merancang dan membangun aplikasi e-learning untuk guru dan 

siswa sebagai media proses belajar mengajar. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

2.1. Gambaran Umum Tentang (SMAN PANTURA MENA) 

2.1.1.Sejarah Singkat SMAN PANTURA MENA 

SMAN Pantura Mena berada di wilayah pantura Kaubele, Kecamatan 

Biboki Moenleu, Desa Oepuah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provisi Nusa 

Tenggara Timur, yang didirikan pada tahun 2009. Pada tangggal 21 Desember 

2009, SMA Negeri Pantura Mena resmi berdiri sesuai dengan nomor SK 

pendirian 1529 Tahun 2009, Peresmiannya dilakukan oleh Bupati Timor Tengah 

Utara Gabriel Manek. 

Dalam bidang pendidikan, di Kaubele terdapat sekolah dari SD sampai 

SMA. Untuk tingkat SD, Semua desa terdapat di Kecamatan Biboki Moenleu  

sudah terdapat SD. Untuk tingkat SMP, terdapat 2 SMP Negeri, 1 SMP Swasta,  

untuk tingkat SMA, terdapat 1 SMA Negeri, dan 1 SMK Swasta. Sebagian besar 

mata pencaharian masyarakat Kaubele bersalal dari bertani,pedagang dan nelayan. 

2.1.2.Visi misi dan tujuan SMAN Pantura Mena 

a. Visi 

Menjadikan SMA Negeri Pantura sebagai sekolah yang bermutu: mutu 

intelektual, mutu moral, dan mutu iman. 

b. Misi 

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang efektif. 

2. Mengembangkan potensi siswa dan kegiatan pembelajaran sessuai 

kurikulum. 



5 
 

 
 

3. Mengembangkan iman taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui 

kegiatan keagamaan. 

4. Mengembbangkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan 

pengembangan diri. 

5. Menciptakan keharmonisan dalam pergaulan, baik di lingkungan 

sekolah maupun masyarakat. 

6. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan indah. 

c. Tujuan 

1. Dihasilkan lulusan yang berkualitas, dan mampu bersaing di tingkat 

kabupaten dan mampu melanjutkan ke pendidikan yang tinggi serta 

menjadi anggota masyarakat yang berkualitas. 

2. Terciptanya peserta didik yang memiliki kepribadian yang yang 

terpuji, yang dapat meningkatkan harga diri sendiri, lembaga, 

keluarga, dan masyarakat. 

3. Terciptanya peserta didik yang taat mnejalankan ibadah sesuai 

agama dan keyakinan. 

4. Terciptanya suasana yang kondusif dilingkungan keluarga, sekolah, 

masyarakat, adat, agama, pemerintah, dan lainnya. 

5. Terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan indah. 

. 
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2.1.3.Struktur Organisasi SMA Negeri Pantura 

 

Gambar 1. 1.Struktur organisasi SMA Negeri Pantura Mena 
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Adapun pembagian tugas masing-masing unsur berdasarkan struktur 

organisasi sekolah: 

1. Kepala Sekolah 

a. Kepala Sekolah selaku Pimpinan mempunyai tugas yaitu: 

1) Menyusun perencanaan. 

2) Mengordinasikan kegiatan. 

3) Mengarahkan kegiatan. 

4) Mengkoordinasikan kegiatan. 

5) Melaksanakan pengawasan. 

6) Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan. 

7) Menentukan kebijakan. 

8) Mengadakan rapat. 

9) Mengambil keputusan. 

2. Wakil Kepala Sekolah 

Wakil Kepala Sekolah terdiri dari 4 orang yang bertugas membantu 

Kepala Sekolah dalamurusan-urusan sebagai berikut : 

1) Menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan program 

pelaksanaan. 

2) Pengorganisasian. 

3) Pengarahan. 

4) Ketenagaan. 
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3. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. 

Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan mempunyai tugas membantu 

Kepala Sekolahdalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1) Menyusun program pembinaan kesiswaan / OSIS b. 

2) Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan 

siswa / OSIS dalamrangka menegakkan disiplin dan tertib sekolah 

4. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. 

Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas 

membantu KepalaSekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1) Mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite dan 

peran komite. 

2) Menyelenggarakan bakti social, karyawisata. 

3) Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana 

4) Mengadministrasikan pendayagunaan sarana prasaranac. 

5) Pengelolaan pembiayaan alat-alat pengajarand. 

6) Menyusun laporan pelaksanaan urusan sarana dan prasarana 

secara berkalae. 

7) Wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat 

8) Komite Sekolah 

Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan 

partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil 

pendidikan di sekolah sekolah adalah sebagai berikut: Pemberi 



9 
 

 
 

pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan 

kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 

5. Wakil kepala sekolah bidang akademik 

1) Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan 

orangtua/Wali siswa 

2) Membina hubungan antar sekolah dengan komite sekolah 

6. Kepala laboratorium ipa 

1) Mencatat alat dan bahan yang berada di laboratorium. 

2) Mencatat penggunaan alat dan bahan laboratorium. 

3) Melaporkan penggunaan alat dan bahan laboratorium. 

4) Mencatat kehadiran guru dan peserta didik yang melakukan 

praktikum. 

7. Kepala laboratorium komputer. 

1) Melakukan pendataan inventaris barang. 

2) Menata barang inventaris sesuai dengan kebutuhan fungsinya. 

3) Mengatur cara penggunaan laboratorium computer. 

8. Ekstra kurikuler 

1) Menyusun program pembinaan kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilaksanakan 

2) Melatih langsung siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler 

3) Mengevaluasi program ekstrakurikuler. 

4) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang telah 

dilaksanakan. 
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9. Pembina osis 

1) Bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan, pembinaan, dan 

pengembangan OSIS di sekolahnya. 

2) Memberikan nasihat kepada perwakilan kelas dan pengurus. 

3) Mengesahkan keanggotaan perwakilan kelas dengan Surat 

Keputusan Kepala Sekolah. 

10. Wali kelas 

1) Mengetahui Tugas pokok dan fungsinya. 

2) Mewakili Kepala sekolah dalam lingkungan belajar. 

3) Membina kepribadian dan budi pekerti, membantu kecerdasan. 

11. Siswa 

Tugas seorang siswa di sekolah dibagi menjadi 5 unsur pokok yaitu: 

belajar merupakan tugas pokok seorang siswa yakni memahami dan 

mempelajari materi yang diajarakan, mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru, mempelajari kembali materi yang telah diajarkan dan 

mengerjakan PR jika Ada PR. 
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2.1.4.Sistem Yang Sedang Berjalan 

  

Gambar 1.2.Sistem sedang berjalan di SMA Negeri Pantura Mena 

Aktivity diagram ini diawali dengan admin mengiput/mengelola data guru, 

data siswa, data mata pelajaran, data kelas, data jadwal, untuk guru memberikan 

materi, memberikan tugas, dan memberikan nilai kepada siswa, dan untuk siswa 

lihat materi, lihat tugas, kumpul tugas, lihat nilai, dan lihat jadwal. 

 



12 
 

 
 

2.2. Tinjauan umum Aplikasi E-learning pada SMA Negeri Pantura Mena 

Berbasis Web 

2.2.1.Pengertian Aplikasi 

Aplikasi adalah software yang  dibuat oleh suatu perusahaan komputer 

untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya Microsoft Word, Microsoft 

Excel.Aplikasi berasal dari kata application yang artinya penerapan lamaran 

penggunaan. Menurut Jogiyanto dikutip oleh Ramzi (2013) aplikasi merupakan 

penerapan, menyimpan sesuatu hal, data, permasalahan, pekerjaan kedalam suatu 

sarana atau media yang dapat digunakan untuk menerapkan atau 

mengmplementasikan hal atau permasalahan yang ada.  

2.2.2.Pengertian E-learning 

E-learning adalah Pembelajaran yang disusun ialah dengan tujuan 

menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer sehingga mampu untuk 

mendukung suatu proses pembelajaran (Michael 2013),. 

4.2.3.Pengertian web 

Secara Umum World Wide Web atau WWW atau juga dikenal dengan WEB 

adalah salah satu layanan yang di dapat oleh pemakai computer yang terhubung 

ke internet.Web ini menyediakan informasi bagi pemakai computer yang 

terhubung ke internet dari sekedar informasi “sampah” atau informasi yang tidak 

berguna sama sekali sampai informasi yang serius; dari informasi yang gratisan 

sampai informasi yang komersial. Menurut Haer Talib, web adalah sebuah tempat 

di internet yang mempunyai nama dan alamat.  
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2.3. Tinjuan Umum Software 

Untuk mengetahui tinjauan umum software akan dapat dijelaskan secara 

secara terperinci sebagai berikut: 

2.3.1.Sublime Text 

Sublime Text adalah aplikasi editor untuk kode dan teks editor yang dapat 

berjalan diberbagai platform operating system dengan menggunakan teknologi 

Phyton API. Terciptanya  aplikasi  ini  terinspirasi  dari  aplikasi  Vim,  Aplikasi  

ini  sangatlah fleksibel  dan  powerfull. Sublime  Text  mendukung  berbagai  

bahasa  pemrograman  dan  mampu menyajikan fitur  syntax  highlight  hampir di 

semua bahasa pemrogramman yang didukung  ataupun  dikembangkan  oleh  

komunitas  seperti;  C,  C++,  C#,  CSS,  D, Dylan,  Erlang,  HTML,  Groovy,  

Haskell,  Java,  JavaScript,  LaTeX,  Lisp,  Lua, Markdown, MATLAB, OCaml, 

Perl, PHP, Python, R,  Ruby, SQL, TCL, Textile and  XML.  Biasanya  bagi  

bahasa  pemrograman  yang  didukung  ataupun  belum terdukung  secara  default  

dapat  lebih  dimaksimalkan  atau  didukung dengan menggunakan ad d-ons yang 

bisa didownload sesuai kebutuhan user.  

2.3.2.PHP 

PHP adalah bahasa pemrograman untuk dijalankan melalui halaman web, 

umumnya digunakan untuk mengolah informasi di internet. PHP (PHP: Hypertext 

Preprocessor) adalah sebuah bahasa pemrograman server side scripting yang 

bersifat open source.Sebagai sebuah scripting language, PHP menjalankan 

instruksi pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tentu akan 

berbeda tergantung data yang diproses. PHP merupakan bahasa pemrograman 

server-side, maka script dari PHP nantinya akan diproses di server. Jenis server 
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yang sering digunakan bersama dengan PHP antara lain Apache, Nginx, dan 

LiteSpeed. Selain itu, PHP juga merupakan bahasa pemrograman yang bersifat 

open source.  

2.3.3.MySQL 

MySQL adalah suatu jenis database menggunakan SQL (Structured Query 

Language) yang dapat berjalan di berbagai platform.MySQL adalah DBMS yang 

open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu Free Software (perangkat lunak 

bebas) dan Shareware (perangkat lunak berpemilik yang penggunaannya 

terbatas).Jadi MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU 

General Public License (GPL) sehingga dapat Anda pakai untuk keperluan pribadi 

atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada.Seperti yang sudah 

disinggung di atas, MySQL masuk ke dalam jenis RDBMS (Relational Database 

Management System).Maka dari itu, istilah semacam baris, kolom, tabel, dipakai 

pada MySQL.Contohnya di dalam MySQL sebuah database terdapat satu atau 

beberapa tabel. 
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BAB III 

URAIAN KEGIATAN 

3.1. Tabel Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

Kegiatan praktek kerja lapangan (PKL) di lakukan pada tanggal 8 maret 

sampai dengan 9 maret 2021. Jadwal kerja lapangan di laksanakan pada hari senin 

dan hari selasa yang dimulai jam 09.20 sampai dengan jam 12.12, kegiatan 

praktek kerja lapangan pada wakil kepala sekolah SMAN Pantura Mena. Selama 

kegiatan PKL, penulis dibimbing oleh Pak Fabianus Leu Teti Akoit S.pd selaku 

wakil kepala sekolah. 

Nama/Nim   : Yohanes Simau/18130019 

Nama Tempat Perusahaan : SMAN Pantura Mena 

Pembimbing I   : Skolastika S. Igon, S.Kom., M.T. 

Pembimbing II  : Franki Yusuf Bisilisin, M.Kom. 

Tabel 3. 1.Kegiatan praktek kerja lapangan 

Tanggal Waktu Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

8/03/2021 09.20 1. Meneyerahkkan surat pengantar 

PKL kepada kepala sekolah 

9/03/2021 10.35 

 

 

 

 

 

 

12.14 

1. Pengenalan dengan kepala 

sekolah beserta wakil kepala 

sekolah dan para guru 

2. Melakukan wawancara dengan  

wakil kepala sekolah 

3. Menerima data dari wakil kepala 

sekolah 

4. Kegiatan PKL selesai 
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3.2. Uraian Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

Adapun kegiatan penulis selama pelaksanaan kegiatan praktek kerja 

lapangan berdasarkan table 1 adalah sebagai berikut: 

1. Senin 8/03/2021 

Merupakan hari pertama dimana penulis melakukan kegiatan praktek 

kerja lapangan pada SMAN Pantura Mena dimana penulis melakukan 

beberapa kegiatan seperti: 

a. Menghadap kepala sekolah untuk memberitahukan bahwa penulis sudah 

siap melakukan PKL dan menyerahkan surat penganntar PKL. 

b. Menghadap wakil kepala sekolah untuk mendapatkan pengarahan selama 

kegiatan PKL. 

2. Selasa 9/03/2021 

Pada hari kedua penulis melaksanakan kegiatan praktek kerja 

lapangan pada SMAN Pantura Mena, dimana penulis melakukan beberapa 

kegiatan seperti: 

a. Pengenalan dengan kepala sekolah beserta wakil kepala sekolah dan para 

guru. 

b. Melakukan kegiatan wawancara dengan wakil kepala sekolah serta 

mendapatkan pengarahan sesuai kebutuhan atau kelemahan pada sekolah 

SMAN Patura Mena. 

c. Penulis menerima data dari wakil kepala sekolah.  

d. Kegiatan praktek kerja lapangan selesai penulis memberikan salam pamit 

pulang kepada kepala sekolah beserta wakil kepala sekolah dan para 

guru. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

4.1. Analisa 

4.1.1. Analisis Permasalahan 

Analisis permasalahan merupakan suatu analisis yang terdiri dari suatu 

system informasi dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan-

permasalahan, kesempatan, hambatan, dan kebutuhan yang di harapkan sehingga 

dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Langkah-langkah yang harus ditempuh 

dalam analisis system yaitu: mengindefikasi masalah, memahami system kerja 

yang ada, menganalisa system.  

Permasalahan yang ditemukan penulis selama melakukan kegiatan praktek 

kerja lapangan pada SMA Negeri Pantura Mena adalah Sistem belajar mengajar 

yang dipergunakan pada SMA Negeri Pantura Mena adalah system belajar 

mengajar konvensional biasa, yaitu, guru menerangkan pelajaran langsung 

didepan kelas, sedangkan murid mendengarkan materi yang disampaikan oleh 

guru. Ini merupakan metode yang baik,tapi pada kenyataannya dengan banyaknya 

jumlah murid yang harus diawasi oleh seorang pengajarmenyebabkan tidak 

kondusifnya ruangan kelas ketika proses belajar mengajar berlangsung. 

Berikutadalah kendala-kendala yang terjadi : 
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1. Keterbatasan waktu pembelajaran di kelas. 

2. Keadaan yang tidak selalu kondusif pada proses belajar mengajar, ini 

disebabkan oleh terlalu banyaknya jumlah murid dalam satu ruangan 

kelas. 

3. Kurangnya interaksi antar guru dan murid karena rasa kurang percaya 

diri yang ada pada murid. 

4. Bagi murid yang kurang mampu buku pegangan amat memberatkan 

untuk dibeli, ini menyebabkan beberapa murid merasa kesulitan dalam 

mengikuti pelajaran. 

4.1.2. Defenisi Kebutuhan Pemakai 

Aplikasi e-learning pada SMA Negeri Pantura Mena berbasis web diharapan 

bisa membantu masalah yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam kegiatan proses 

belajar mengajar seperti mata pelajaran, tugas, dan nilai.  

4.2. Perancangan 

Bahan dan alat adalah sarana-sarana yang sangat dibutukan agar dapat 

membuat aplikasi ini. Berikut akan dibahas secara khusus tentang bahan dan alat 

yang digunakan. 

4.2.1. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Dalam membuat aplikasi ini, penulis membutuhkan perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak (software) sebagai berikut: 

1. Sistem operasi windows 10 

2. Acer Pentium(R) Dual-Core CPU T4200 2.00GHz  
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3. DDR3 2048 MB 

4. Hardisk 3.00 GB 

5. Keyboard QWERTY 

6. Mouse USB 

7. XAMPP 

8. Web editor sublime text 3.3 

9. Microsoft  Office Word 2010 

10. Microsoft Visio 2010 

11. Aplikasi web browser google crome 

2. Bahan 

Dalam penyusunan laporan praktek kerja lapangan tugas akhir ini penulis 

mengambil data berbagai sumber yang berkaitan dengan judul dan data yang 

didapatkan secara langsung melalui wawancara dan pengumpulan data tertulis 

(dokumen) pada tempat penelitian pada SMA Negeri Pantura Mena. 

4.2.2. Usulan Pemecahan Masalah 

Pada bagian ini akan dijelaskan system yang akan diusulkan dan diterapkan 

(Alur Dokumen, Diagram Konteks, HIPO, DFD Level, Desain input dan output). 

4.2.2.1.Alur Diagram 

Alur dokumen juga disebut flowchart dokumen merupakan bagan yan 

menunjukkan arus dokumen dalam formulir atau menggambarkan prosedur 

didalam system. Flowchart dokumen menunjukan alur didalam program atau 

prosedur system secara logika.  Bagan alur ini menggunakan simbol-simbol yang 

sama dengan yang digunakan dalam bagan alur system. Alur dokumen Aplikasi 

E-learning pada SMA Negeri Pantura Mena adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4. 1.Alur diagram 

4.2.2.2.Diagram Konteks 

Diagram konteks adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan 

antara etntity luar, masukan dan keluaran dari sistem. Dalam pembuatan diagram 

konteks, perlu adanya catatan data yang masuk kedalam sistem beserta sumbernya 

serta informasi yang dihasilkan sistem beserta tujuannya. Berikut dapat dilihat 

pada gambar 4 Diagram konteks. 
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Gambar 4. 2.Diagram konteks 

4.2.2.3.Diagram Berjenjang 

Hierarchical Input Proses (HIPO) adalah sistem desai daa dokumnetasi 

dalam siklus pengembangan sistem. Diagram ini mengembangkan tentang 

tingkatan-tingkatan yang berlaku pada sistem. Berikut dapat dilihat pada gambar 5 

HIPPO yang dibuat. 

 

 

Gambar 4. 3.Diagram jenjang 
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4.2.2.4.Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram adalah:  Data Flow Diagram adalah Suatu diagram 

yang menggunakan simbol-simbol untuk mencerminkan proses, sumber-sumber 

data, arus data dan entitas dalam sebuah sistem. 

a. Data Flow Diagram ( DFD) Level 0 

Merupakan diagram alir data yang secara global menjelaskan aliran-

alirannya, dari petugas menginput data seperti data guru, data Siswa, data 

mata pelajaran, data kelas, dan data nilai, data jadwal, kemudian di proses 

data nilai dengan mengambil table data mata pelajaran lalu hasil outputnya 

guru dapat melihat data guru, data jadwal mata pelajaran, data kelas, data 

tugas, dan data nilai, kemudian siswa dapat melihat data siswa, data mata 

pelajaran, data kelas, data tugas,data nilai dan data rekap nilai. Berikut dapat 

dilihat pada gambar 6 diagram data flow level 0. 
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Gambar 4. 4.DFD level 0 

b. Data Flow Diagram Level 1 Proses 1.0 

Pada gambar berikut ini petugas meng-input data guru, data siswa, data 

konrak, data akun, data mata pelajaran, dan data kelas. 
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Gambar 4. 5.DFD level 1 proses 1.0 

c. Data Flow Diagram Level 1 Proses 2.0 

Pada gambar 8 guru melakukan manipulasi data berupa memasukan 

data mata pelajaran, data tugas, dan data nilai kemudian melakukan 

perubahan ataupun menghapus data. Yang data-data tersebut akan tersimpan 

pada masing-masing data store. 
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Gambar 4. 6.DFD level 1 proses 2.0 

d. Data Flow Diagram Level 1 Proses 3.0 

Pada gambar 9 data yang diinputkan seperti data guru, data siswa, data 

mata pelajaran, data kelas, data tugas, dan data nilai, kemudian akan 

ditampilkan untuk pengguna atau user seperti guru dapat melihat data guru, 

data mata pelajaran, dan data kelas, lalu siswa dapat melihat data siswa, data 

mata pelajaran, data tugas, dan data nilai. 
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Gambar 4. 7.DFD level 1 proses 3.0 

4.2.2.5.Entity Relathionship Diagram (ERD) 

Entity Relathionship Diagram (ERD) digunakan untuk menunjukan 

hubungan antara entity yang direlasikan dengan kunci relasi yaitu kunci utama 

dari amsing-masing entity antara satu field dengan field yang lain saling 

berhubungan seperti yang terlihat pada gambar 10. 
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Gambar 4. 8.ERD (entity relathionship diagram)    

4.2.2.6.Perancangan Form 

Sesuai dengan hasil analisis yang ada dan berdasarkan pada perancangan 

yang telah dilakukan sebelumnyam, maka sebelum mengimplementasikan aplikasi 

suatu perancangan antar muka (interface design). 

4.2.2.7.Kamus Data Arus Data 

Kamus data arus data berungsi untuk menerangkan semua aliran data 

mulai dari sumber kemudian proses data lalu disimpan. Kamus data yang 

diusulkan dalam pembangunan aplikasi e-learning pada SMA Negeri Pantura 

Mena adalah sebagai berikut: 

1. Nama Arus Data : Data Siswa 

Tabel 4. 1.Kamus data arus data siswa 

No. Nama Field Type field Size Keterangan 

1 Id_siswa Int 10 Kode siswa 

2 Id_kelas Int 10 Kode kelas 
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3 Nis Varchar 30 Nis siswa 

4 Namasiswa Varchar 35 Nama siswa 

5 Password Varchar 30 Password 

6 Alamatsiswa Text 50 Alamat siswa 

  

2. Nama Arus Data : Data Guru 

Tabel 4. 2.Kamus data arus data guru 

No Nama Field Type field Size Keterangan 

1 id_guru Int  Kode guru 

2 id_mapel Varchar  Kode mata 

pelajaran 

3 NIP Varchar  Nip guru 

4 NamaGuru Varchar  Nama guru 

5 Password Varchar  Password 

6 NoHP Varchar  Nomor telepeon 

7 Alamat Text  Alamat guru 

 

3. Nama Arus Data : Mata Pelajaran 

Tabel 4. 3.Kamus data arus data mata pelajaran 

No Nama field Type field Size Keterangan 

1 id_mapel Varchar 10 Kode mata pelajaran 

2 namaMapel Varchar 40 Nama mata pelajaran 
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4. Nama Arus Data : Data Kelas 

Tabel 4. 4.Kamus data arus data kelas 

No. Nama field Type filed Size Keterangan 

1 id_Kelas Int 10 Kode kelas 

2 NamaKelas Varchar 40 Nama kelas 

 

5. Nama Arus Data : Data Tugas 

Tabel 4. 5.Kamus data arus data tugas 

No Nama field Type field Size Keterangan 

1 id_Tugas Int 10 Kode tugas 

2 id_Materi Int 10 Kode mata pelajaran 

3 id_guru Int 10 Kode guru 

4 judul_tugas Text - Judul tugas 

5 Deskripsi Text - Deskripsi tugas 

6 LokasiFile Text - Lokasi file 

 

6. Nama arus data : Data Nilai 

Tabel 4. 6.Kamus data arus data nilai 

No Nama field Type field Size Keterangan 

1 id_Nilai Int 10 Kode nilai 

2 id_Siswa Int 10 Kode siswa 

3 id_Guru Int 10 Kode guru 

4 Jenis Varchar - Jenis nilai 

5 Nilai Int 4 Nilai 

6 id_kelas Int 20 Kode kelas 
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7. Nama arus data : data jadwal 

Tabel 4. 7.Kamus data arus data jadwal 

No Nama Field Type field Size Keterangan 

1 Id Int 11 Id 

2 Kelas Int 11 Kelas 

3 Waktu Time - Waktu 

4 Hari Varchar 100 Hari 

 

8. Nama arus data : data kumpul tugas 

Tabel 4. 8.Kamus data arus data kumpul tugas 

No Nama Field Type field Size Keterangan 

1 Id Int 11 Id 

2 Nis varchar 30 Nis 

3 Tugas Int 11 Tugas 

4 Guru Int 11 Guru 

5 Deskripsi text - Deskripsi tugas 

6 File text - File 

7 Waktu time - Waktu 

8 Nilai Tugas int 11 Nilai Tugas 

 

4.2.2.8.Kamus Data Tabel 

Kamus data table berfungsi untuk menerangkan semua jenis data yang 

terlibat didalam suatu proses yang terjadi. Kamus data table merupakan intisari 

dari perancangan basis data sebuah sistem. 

 

 



31 
 

 
 

Tabel 4. 9.Kamus data tabel guru 

No. Tabel Kode Tabel Nama Tabel Tipe Tabel 

Di Sistem Di Program 

1 T1 Guru TGuru  

Master 
Kunci Primer idGuru IdGuru 

Kunci Sekunder idMapel IdMapel 

     

No Nama Field Tipe Field Lebar 

Di Sistem Di Program 

1 IdGuru idGuru Varchar 10 

2 IdMapel idMapel Varchar 30 

3 NIP NIP Varchar 35 

4 NamaGuru NamaGuru Varchar 40 

5 Password Password Varchar 15 

6 Alamat Alamat Text - 

 

Tabel 4. 10.Kamus data tabel siswa 

No. Tabel Kode Tabel Nama Tabel Tipe Tabel 

Di Sistem Di Program 

1 T2 Siswa TSiswa  

Master Kunci Primer idSiswa IdSiswa 

Kunci Sekunder idKelas IdKelas 

     

No Nama Field Tipe Field Lebar 

Di Sistem Di Program 

1 IdSiswa idSiswa Int 10 

2 IdKelas idKelas Int 10 

3 NIS NIS Varchar 35 

4 NamaSiswa NamaSiswa Varchar 40 

5 Password Password Varchar 15 

6 Alamat Alamat Text - 
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Tabel 4. 11.Kamus data tabel mata pelajaran 

No. Tabel Kode Tabel Nama Tabel Tipe Tabel 

Di Sistem Di Program 

1 T3 Mapel TMapel  

Master 
Kunci Primer idMapel IdMapel 

Kunci Sekunder - - 

     

No Nama Field Tipe Field Lebar 

Di Sistem Di Program 

1 IdMapel idMapel Varchar 10 

2 NamaMapel NamaMapel Varchar 40 

 

Tabel 4. 12.Kamus data tabel kelas 

No. Tabel Kode Tabel Nama Tabel Tipe Tabel 

Di Sistem Di Program 

1 T4 Kelas TKelas  

Master 
Kunci Primer idKelas idKelas 

Kunci Sekunder - - 

     

No Nama Field Tipe Field Lebar 

Di Sistem Di Program 

1 IdKelas idKelas Int 10 

2 NamaKelas NamaKelas Varchar 40 

 

Tabel 4. 13.Kamus data tabel tugas 

No. Tabel Kode Tabel Nama Tabel Tipe Tabel 

Di Sistem Di Program 

1 T5 Tugas TTugas  

Master 
Kunci Primer idTugas idTugas 

Kunci Sekunder idMateri idMateri 

Kunci Sekunder idGuru  
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No Nama Field Tipe Field Lebar 

Di Sistem Di Program 

1 IdTugas idTugas Int 10 

2 IdMateri idMateri Int 11 

3 IdGuru idGuru Int 10 

4 judul_tugas judul_tugas Text - 

5 Deskripsi_tugas Deskripsi_tugas Text - 

6 LokasiFile LokasiFile Text - 

 

Tabel 4. 14.Kamus data tabel nilai 

No. Tabel Kode Tabel Nama Tabel Tipe Tabel 

Di Sistem Di Program 

1 T6 Nilai TNilai  

Master Kunci Primer IdTugas idTugas 

Kunci Sekunder IdSiswa idSiswa 

Kunci Secunder IdGuru idGuru 

Kunci Sekunder IdKelas idKelas 

     

No Nama Field Tipe Field Lebar 

Di Sistem Di Program 

1 IdNilai IdNilai Int 10 

2 IdSiswa IdSiswa Int 10 

3 IdGuru IdGuru Int 10 

4 Jenis judul_tugas Vachar 10 

5 Nilai Nilai Int 4 

6 id_kelas LokasiFile Int 20 
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Tabel 4. 15.Kamus data tabel jadwal 

No. Tabel Kode Tabel Nama Tabel Tipe Tabel 

Di Sistem Di Program 

1 T7 Jadwal Tjadwal  

Master Kunci Primer IdKelas idKelas 

     

No Nama Field Tipe Field Lebar 

Di Sistem Di Program 

1 Id Id Int 11 

2 Kelas  Kelas Int 11 

3 Waktu Waktu Time - 

4 Hari Hari Int 100 

 

4.2.2.9.Design Interface 

1. Home Page 

Home page adalah design interface menu utama perancangan 

pembuatan form aplikasi e-elearning berbasis website pada SMA Negeri 

Pantura Mena pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4. 9.Home page 
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2. Login admin dan user 

Perancangan antarmuka login merupakan antarmuka untuk melakukan 

transaksi pengguna dalam hal ini adalah admin dan user ketika akan 

mengakses website. Untuk login admin atau user harus memasukan 

username dan password kemudian mengklik tombol login yang telah 

disediakan. Aplikasi ini akan mencocokkan nama user dan kata sandi yang 

dimasukan. Perancangan tampilan antarmuka form login dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4. 10.Login admin  dan user 

3. Home admin 

Home admin adalah design interface menu utama perancangan 

pembuatan form admin. Berikut home admin dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 
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Gambar 4. 11.Login admin 

a. Input data guru 

Pada halaman form input data guru, admin dapat mengisikan nip guru, mata 

pelajaran, nama guru, nomor hp, dan alamat guru. Kemudian admin mengklik 

tombol simpan data yang telah disediakan pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4. 12.Input data guru 

b. Input data siswa 

Pada halaman form input data siswa, admin dapat mengisikan nip siswa, kelas, 

nama siswa, dan alamat siswa. Kemudian admin mengklik tombol simpan data 

yang telah disediakan pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4. 13.Input data siswa 

4. Menu Lihat Data 

Pada form input data guru admin juga dapat melihat data yang sudah 

disimpan dan ditampilkan di form data guru yang dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

a. Sub menu data guru 

Pada halaman form data guru, admin dapat dapat melihat data yang 

sudah disimpan dan ditampilkan pada form data guru yang dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4. 14.Sub menu data guru 

b. Sub menu data siswa 

Pada halaman form data guru, admin dapat dapat melihat data yang 

sudah disimpan dan ditampilkan pada form data guru yang dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4. 15.Sub menu lihat data siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Hasil dan Implementasi 

Pada bab ini akan digambarkan dan dijelaskan bagaimana proses manipulasi 

data atau implemmentasi dari aplikasi e-learning ini. Untuk mengimplementasi 

aplikasi e-learning ini, maka dibuatlah sebuah secara menu interface (login) untuk 

mempermudah admin dan user dalam melakukan manipulasi interface yang ada. 

5.1.1.Tampilan Menu Utama 

Pada tampilan menu utama ini terdapat login admin dan user, dimana hak 

akses untuk login admin sebagai administrator dan login user adalah hak aksesnya 

guru dan siswa yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 5. 1.Tampilan menu utama 
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5.1.2.Halaman Login Admin 

Halaman login admin merupakan antarmuka untuk melakukan transaksi 

pengguna dalam hal ini adalah pegawai operator sekolah ketika akan mengakses 

aplikasi sebagai admin yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 5. 2.Tampilan login admin 

1. Tampilan halaman utama admin 

Halaman utama admin merupakan halaman control oleh seorang admin dalam 

aplikasi e-learning pada SMA Negeri Pantura Mena berbasis web yang dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 



42 
 

 
 

 

Gambar 5. 3.Tampilan menu utama admin 

2. Tampilan halaman input data guru 

Tampilan ini fungsinya untuk menginput biodata guru, dimana pada halaman 

ini admin dapat memasukan nip guru, mata Pelajaran, nama guru, nomot telepon 

guru, dan alamat guru, kemudian admin mengklik tombol tambah yang dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 5. 4.Tampilan halaman input data guru 

3. Tampilan halaman input data siswa 

Pada halaman ini fungsinya untuk menginput data siswa, dimana admin dapat 

memasukan nis, kelas, nama siswa, dan alamat siswa, kemudian admin mengklik 

tombol tambah yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 5. 5.Tampilan halaman input data siswa 
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4. Tampilan halaman input data kontrak 

Pada halaman ini fungsinya untuk menginput data kontrak, dimana admin 

dapat memasukan kelas, dan mata pelajaran, kemudian admin mengklik tombol 

tambah yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 5. 6.Tampilan halaman input data kontrak 

5. Tampilan halaman input jadwal 

Pada halaman ini fungsinya untuk menginput data jadwal, dimana admin dapat 

memasukan waktu, hari dan kelas, kemudian admin mengklik tombol tambah 

yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 5. 7.Tampilan halaman input data jadwal 

6. Tampilan halaman input data akun 

Pada halaman ini fungsinya untuk menginput data akun, dimana admin dapat 

memasukan data akun guru dan data akun siswa, kemudian admin mengklik 

tombol tambah yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 5. 8.Tampilan halaman input data akun 
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5.1.3.Menu Lihat Data 

1. Tampilan  halaman lihat data guru 

Pada halaman info data guru, admin dapat melihat data guru yang 

sudah diinput kedalam aplikasi e-learning SMA Negeri Pantura Mena, 

kemudian data-data guru yang salah diinput oleh admin maka admin dapat 

mengubah atau menghapus yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 5. 9.Tampilan lihat data guru 

2. Tampilan halaman lihat data siswa 

Pada halaman lihat data siswa, admin dapat melihat data siswa yang 

sudah diinput kedalam aplikasi e-learning SMA Negeri Pantura Mena, 

kemudian data-data siswa yang salah diinput oleh admin maka admin dapat 

mengubah atau menghapus yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 



47 
 

 
 

 

Gambar 5. 10.Tampilan lihat data siswa 

5.1.4.Halaman Login User 

Halaman login user merupakan antarmuka untuk melakukan transaksi 

pengguna dalam hal ini adalah guru dan siswa ketika mengakses aplikasi tersebut 

sebagai user, yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 5. 11.Tampilan halaman login user 
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a. Tampilan user guru 

1. Tampilan halaman utama guru 

Halaman utama user guru merupakan control oleh seorang user dalam 

hal ini adalah guru untuk memberikan materi, tugas, dan nilai kepada 

siswa, yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Gambar 5. 12.Tampilan halaman utama guru 

2. Tampilan form materi 

Pada form materi ini, guru dapat menginput data materi, judul materi, 

dan deskripsi, kemudian mengklik tombol tambah yang dapat dlihat pada 

gambar dibawah ini. 
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Gambar 5. 13.Tampilan halaman form materi guru 

3. Tampilan form  nilai 

Pada tampilan form input nilai ini terdapat tiga penilaian yaitu nilai 

harian, nilai ulangan, nilai uas, dimana guru dapat menginput kelas, nama 

siswa, nilai, kemudian mengklik tombol tambah yang dapat diilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 5. 14.Tampilan halaman input nilai siswa 
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b. Tampilan user siswa 

1. Tampilan halaman utama siswa 

Halaman utama siswa ini merupakan control oleh seorang user dalam 

hal ini adalah siswa untuk melihat mate ri, tugas, dan nilai yang diberikan 

dari guru, yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 5. 15.Tampilan halaman utama siswa 

2. Tampilan lihat materi 

Pada tampilan lihat materi ini, siswa dapat melihat data materi dan 

tugas yang diberikan oleh guru, yang dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini. 
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Gambar 5. 16.Tampilan halaman lihat materi 

3. Tampilan lihat  tugas 

Pada tampilan lihat tugas ini, siswa dapat melihat informasi tugas 

yang di input oleh guru, kemudian siswa mengerjakan, dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 5. 17.Tampilan halaman lihat tugas 
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4. Tampilan kumpul tugas 

Pada tampilan kumpul tugas ini, siswa dapat mengupload/ mengirim 

tugas yang telah dikerjakan, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 5. 18.Tampilan halaman kumpul tugas 

5. Tampilan lihat nilai 

Pada tampilan lihat nilai ini,siswa dapat melihat informasi nilai yang 

di input oleh guru, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 5. 19.Tampilan halaman lihat nilai 

6. Tampilan lihat jadwal 

Pada tampilan lihat nilai ini,siswa dapat melihat informasi jadwal 

mata pelajaran yang di input oleh admin, dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 

 

Gambar 5. 20.Tampilan halaman lihat jadwal 
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7. Tampilan lihat rekap nilai 

Pada tampilan lihat nilai ini,siswa dapat melihat informasi rekap nilai 

yang di input oleh guru, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 5. 21.Tampilan halaman lihat rekap nilai 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka dapat di simpulkan bahwa sistem 

aplikasi e-learning ini berhasil di bangun dan telah di implementasikan atau di uji. 

Aplikasi e-learning ini dapat membantu antara guru dan siswa di SMA Negeri 

Pantura Mena dalam proses belajar mengajar, dapat mempermudah komunikasi 

antara guru dan siswa, dan mempermudah sekolah baik guru maupun siswa dalam 

menerima informasi. 

6.2. Saran 

Saran yang dapat di berikan untuk pengembangan sisstem aplikasi e-

learning ini adalah:  

1. aplikasi e-learning ini juga masih dapat ditambahkan dengan fitur-fitur 

multimedia yang berhubungan dengan kebutuhan pembelajaran dan 

sekolah. 

2. Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, sistem keamanan 

aplikasi e-learning ini juga harus selalu ditingkatkan agar kerahasiaan 

data-data SMA Negeri Pantura Mena tetap terjaga.
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LAMPIRAN 
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