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ABSTRAK 

 

Damiao Soares, Web E-learning Pada SMA Negeri 2 Kupang Timur  Berbasis 

Web. Dibimbing oleh Petrus Katemba dan Jimi Asmara.                                                      

Perkembangan teknologi yang semakin maju dan berkembang pesat 

dengan berjalannya waktu menjadikan segalah aktifitas manusia dimudahkan. 

Teknologi diibaratkan sebagai tiang penopang untuk menyanggah segala sektor 

lini kehidupan manusia. Dengan kata lain, teknologi hadir sebagai alat yang 

mendobrak naik manusia dalam memenuhi kebutuhannya, salah satunya yaitu E-

learning. E-learning merupakan suatu cara belajar mengajar yang dibuat 

menggunakan sistem elektronik sehingga mampu mendukung proses 

pembelajaran (Michael, 2013:27). E-learning adalah suatu alat pendidikan yang 

memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Dengan ini 

dibenarkan dengan merebaknya covid-19 yang mengharuskan manusia untuk 

tetap berada di rumah. Maka segalah aktiftas manusia pun dilakukan secara berani 

(dalam jaringan) dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. 

Kata kunci : E-learning, SMA NEGERI 2 Kupang Timur, Berbasis Web. 
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ABSTRACT 

Damiao Soares, Web-based E-learning State High School 2 East Kupang. 

Supervised by Petrus Katemba and Jimi Asmara. 

The development of technology, which is more and more advanced and 

growing rapidly over time, makes all human activities easier. Technology is 

compared to a pillar to refute all aspects of human life. In other words, 

technology is a tool that drives people to fulfill their needs, including e-learning. 

E-learning is a form of teaching and learning that is carried out using an 

electronic system to support the learning process (Michael, 2013:27). E-learning 

is an educational tool that uses information technology in the teaching and 

learning process. This is justified by the outbreak of COVID-19 forcing people to 

stay at home. All human activities are thus boldly (networked) carried out using 

existing information technology. 

Keywords: E-learning, web-based, State High School 2 East Kupang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan berkembang pesat 

dengan seiring berjalannya waktu menjadikan segalah aktifitas manusia 

dimudahkan. Teknologi diibaratkan sebagai tiang penopang untuk menyanggah 

segala sektor lini kehidupan manusia. Dengan kata lain, teknologi hadir sebagai 

alat yang mendobrak naik manusia dalam memenuhi kebutuhannya, salah satunya 

yaitu E-learning. 

E-learning merupakan suatu cara belajar mengajar yang dibuat menggunakan 

sistem elektronik sehingga mampu mendukung proses pembelajaran (Michael, 

2013:27). E-learning adalah suatu alat  pendidikan yang memanfaatkan teknologi 

informasi dalam proses belajar mengajar. Dengan ini dibenarkan dengan 

merebaknya covid-19 yang mengharuskan manusia untuk tetap berada di rumah 

(stay at home). Maka segalah aktiftas manusia pun dilakukan secara daring (dalam 

jaringan) dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. 

hal ini sangat berdampak dalam keberlangsungan hidup manusia. 

Mengakibatkan segalah lini kehidupan manusia terkhususnya di negara Indonesia 

mengalami transformasi massa yang sangat urgent. Dampak yang besar yaitu di 

dunia pendidikan. Dimana kegiatan belajar, mengajar mengalami dampak besar 

yang dirasakan oleh para guru, kepala sekolah, peserta didik dan juga orang tua 

murid. Akibat dari pandemi covid-19 yang tersebar, semua pendidikan di 

Indonesia bahkan di dunia terpaksa ditutup sementara waktu. Dengan adanya 

penutupan sekolah, maka pemerintah mengambil suatu langkah agar proses 

belajar mengajar di Indonesia tidak tertinggal dan peserta didik tetap menerima 

hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka dari itu keputusan pemerintah 

selanjutnya yaitu proses pembelajaran akan terus berlangsung, akan tetapi tidak 

dengan langusng tatap muka, melainkan dengan pembelajaran secara online 

(daring). Dengan adanya peraturan pemerintah, guru wajib melakukan proses 

belajar mengajar secara efektif melalui online dari rumah. 

SMA Negeri 2 Kupang Timur adalah salah satu satuan penddikan dengan 

jenjang SMA yang beralamat di JL. TIMOR RAYA KM. 33, kelurahan Naibonat, 

Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam menjalankan 

kegiatannya, SMA Negeri 2 Kupang Timur berada di bawah naungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMA Negeri 2 Kupang Timur 

mempunyai jadwal jam pelajaran yang dilakukan pada pagi hari dalam seminggu. 

Sekolah SMA Negeri 2 Kupang Timur sudah terakreditasi A berdasarkan 

sertifikat 68/BAP-S/MNTT/XI/2012 (data.sekolah-kita.net, 2022).  

Maka peraturan pemerintah tentang diberlakukan penutupan sekolah 

sementara di massa pandemi covid-19, maka sejak saat itu, sekolah  SMA Negeri 

2 Kupang Timur menerapkan kegiatan belajar mengajar secara online (daring). 

Sehingga para guru dengan kreaktif menggunakan beberapa Web sebagai    media 
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pembelajaran online (daring)  yakni: google meet, classroom, dan zoom dengan 

tujuan agar kegiatan belajar mengajar di sekolah SMA Negeri 2 Kupang Timur 

tetap berjalan seperti biasanya. Pembelajaran bisa dilakukan secara online yang 

mengandalkan perangkat teknologi baik handphone dan Komputer. Meskipun 

kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri Kupang Timur sudah diberlakukan 

secara online (daring), namun masih saja mengalami kendala. Yang mana suatu 

mata pelajaran membutuhkan waktu pembahasan yang panjang, sehingga harus 

dijelaskan dalam waktu yang singkat. Dan juga jaringan internet serta kuota 

internet yang tidak stabil mengakibatkan proses kegiatan belajar mengajar 

menjadi tersendat, adapun pengelolaan administrasi yang masih bersifat 

konvensional sehingga memperlambat kinerja. hal tersebut menyebabkan adanya 

keluhan dari para guru maupun siswa. 

Perbandingan Terhadap Penelitian Terdahulu oleh Dian Sukoco (2012), 

tentang perancangan Web e-learning di SMA Negeri 2 Klaten dengan 

menggunakan metode Pieces Analysis. Hasil dari penelitian ini untuk untuk 

mengembangkan kualitas pembelajaran yang ada di SMA Negeri 2 Klaten dan 

menekankan proses pengambilan materi-materi secara online (download) dan 

proses ujian dilakukan secara online dalam setiap pertemuan sebagai pendukung 

sistem pembelajaran yang sudah diterapkan. 

Penelitian dilakukan oleh Kusumawati Heri Susanti (2013), tentang 

perancangan Web e-learning di SMP N 1 Jetis Bantul, dengan menggunakan 

metode studi pustaka dan pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah 

memudahkan proses belajar maupun mengajar pada siswa dan guru serta 

meningkatkan sumber daya manusia mengenai dunia teknologi dan dapat 

meningkatkan prestasi dan kualitas dari sekolah. 

Penelitian dilakukan oleh Hengki Temando Sihotang (2017), tentang 

Pembuatan Web E-Learning pada SMK Swasta Pariwisata Imelda Medan dengan 

menggunakan metode Pieces Analysis. Hasil yang didapat dari penelitian ini 

yakni ini dapat membantu mengembangkan kualitas pembelajaran yang ada di 

SMK Swasta Pariwisata Imelda Medan sehingga mudah diakses oleh siswa dan 

guru tanpa harus tatap muka serta menambah motivasi siswa-siswi dan guru untuk 

dapat belajar maupun mengajar dengan baik. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan utama 

tentang pembuatan Web E-learning ini adalah alat untuk mempermudah dan 

memperlancar kegiatan belajar mengajar maupun kinerja di sekolah. Berdasarkan 

penjelasan di atas, maka dalam penulisan Praktek Kerja Lapangan penulis 

berencana merancang sebuah Web pembelajaran online berbasis web. 

Mengangkat permasalahan tersebut, sebagai judul tugas akhir: Web E-learning 

pada SMA Negeri  2 Kupang Timur Berbasis Web, dengan harapan Web ini dapat 

membantu dan memperlancar kinerja para guru dan siswa-siswi di sekolah SMA 

Negeri 2 Kupang Timur. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam pembuatan Web media e-learning ini, dapat 

dirumuskan permasalahannya yaitu: bagaimana membuat e-learning pada  SMA 

Negeri 2 Kupang Timur berbasis web.  

 

1.3. Batasan Masalah 

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu: Web e-learning ini adalah Web 

yang masih menggunakan e-learning seperti pada umunya. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Manfaat daripada pembuatan Web e-learning adalah: dapat memecahkan 

permasalahan dan juga dapat memperlancar kinerja serta kegiatan belajar 

mengajar pada sekolah SMA Negeri 2 Kupang Timur.  

 
1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun Web e-
learning untuk guru dan siswa sebagai media belajar mengajar pada sekolah SMA 
Negeri 2 Kupang Timur.
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

2.1. ..Gambaran” Umum Tentang (SMAN 2 KUPANG TIMUR) 

2.1.1. Sejarah Singkat SMA Negeri  2 Kupang Timur 

Merupakan salah satu sekolah  negeri yang berada di  wailayah Pemerintahan 

Kabupaten Kupang, tepatnya berada di Jl. Timor Raya, Km.33,Kelurahan 

Naibonat, SMA Negeri 2 Kupang Timur memiliki sejarah yang cukup panjang 

sebelum beralih dari swasta ke sekolah negeri. Tepatnya pada bulan Juli Tahun 

2002, sekolah ini yang sebelumnya bernama SMU Kusuma Naibonat. Sebagai 

sekolah swasta. 

Untuk mencapai kualitas dan daya saing yang tinggi, maka setiap kepala 

sekolah beserta dengan semua warga sekolah, baik guru, pegawai, komite, orang 

tua, masyarakat, dan peserta didik secara bersama-sama  mempunyai visi dan misi 

sebagai dasar pijakan menuju ketercapaian cita-cita bersama. Melalui visi dan 

misi, sekolah merumuskan tujuan dan indikator-indikator yang terukur sehingga 

menjadi jelas dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 2 Kupang, 

sesuai dengan kemajuan teknologi. 

2.1.2. Visi misi dan tujuan SMAN 2 KUPANG TIMUR 

a. Visi  

Mampu menghasilkan lulusan yang beriman, cerdas, terampil, Menguasai 

iptek, melalui layanan optimal sesuai standar nasional pendidikan. 

b. Misi  

1. Menumbuh kembangkan keimanan, kemandirian berdasarkan penghayatan 

agama dan  budaya masyarakat setempat. 

2. Menjalankan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS). 

3. Menerapkan pendidikan Responsif Gender. 

4. Meningkatkan ketersediaan dokumen kurikulum menjadi 100%. 

5. Meningkatkan kriteria Ketuntasan semua mata pelajaran 

6. mencapai kriteria target ketuntasan yang ideal yaitu  (KKM>78) sebesar 

100%. 

7. Meningkatkan prosentase kelulusan menjadi 100%. 

8. Meningkatkan nilai rata-rata Ujian Nasional. 

9. Mengembangkan kecakapan hidup (life skill) yang berbasis keunggulan 

lokal. 

10. Meningkatkan layanan pendidikan berbasis IT menjadi 100%. 

11. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. 

12. Meningkatkan disiplin didik, tenaga kependidikan dan peserta didik. 

13. Menumbuh kembangkan sikap kompetitif semua warga sekolah. 

14. Meningkatkan sarana prasarana kebutuhan dasar  peserta didik. 

15. Mengembangkan sarana perpustakaan dengan rasio 1 buku: 1 peserta didik 

permata. 

16. Menerapkan sistem informasi manajemen (SIM). 
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17. Meningkatkan hubungan kemitraan dengan lemabaga pemerintah maupun 

non pemerintah. 

c. Tujuan 

Tujuan SMA Negeri 2 Kupang Timur mengacu kepada tujuan pendidikan 

Sekolah Menengah Atas yakni diharapkan : 

1. Meningkatkan keaktifan peserta didik dalam  mengikuti pengembangan 

diri minimal satu jenis setiap peserta didik. 

2. Membentuk gugus depan pada satuan pendidikan; 

3. Meningkatkan penghayatan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik 

dan dalam menentukan arah pengelolaan sekolah. 

5. Menerapkan Pendidikan Responsif Gender. 

6. Mengembangkan dokumen kurikulum menjadi 100%. 

7. Meningkatkan jumlah mata pelajaran yang memiliki Kriteria Ketuntasan 

Minimal diatas 78 (KKM≥75) sebesar 100%. 

8. Meningkatkan prosentase lulusan peserta Ujian Nasional menjadi 90%. 

9. Meningkatkan rata rata nilai Ujian Nasional diatas 7,00. 

10. Mengoptimalkan lahan satuan pendidikan untuk sarana praktek muatan 

lokal. 

11. Meningkatkan pembelajaran berbasis IT sebesar 25%. 

12. Mengembangkan fasilitas TIK dengan jaringan internet. 

13. Menciptakan Website SMA Negeri 2 Kupang Timur. 

14. Mengikut sertakan gur dan siswa dalam berbagai pendidikan dan 

pelatihan. 

15. Mengikutsertakan guru dan siswa dalam berbagai lomba akademik 

maupun non akademik. 

16. Memberikan kesempatan pendidik mengikuti berbagai kompetisi untuk 

meningkatkan kompetensi. 

17. Meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan menjadi 100%. 

18. Meningkatkan prosentase kehadiran peserta didik menjadi 100%. 

19. Menambahkan ruang kelas baru menjadi 9 ruang kelas. 

20. Memelihara bangunan yang ada dengan cara menjaga kebersihan, 

pengecatan, dan perbaikan rusak ringan lainnya. 

21. Menindaklanjuti pemrosesan status hak atas tanah menjadi sertifikat hak 

milik (SHM). 

22. Mengembangkan sarana Perpustakaan dengan rasio 1 buku : 4 peserta 

didik per mata pelajaran. 
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2.1.3. Struktur Organisasi SMAN  2 Kupang Timur 

 

Gambar 1. Struktur organisasi SMA Negeri 2 Kupang Timur 

Adapun pembagian tugas masing-masing unsur berdasarkan struktur 

organisasi diatas:  

a. Kepala Sekolah 

sebagai Pimpinan  mempunyai tugas yaitu: 

1. Melakukan penyusunan perencanaan kegiatan kesepakatan bersama 

2. Melakukan koordinasikan kegiatan-kegiatan yang diadakan 

3. Memberi arahan kegiatan 

4. Melakukan koordinasikan kegiatan 

5. Pelaksanaan pengawasan 

6. Mengadakan rapat. 

7. Mengadakan rapat 

 

b. Wakil kepala sekolah khusus bidang akademik 

1. relasi atau hubungan antar sekolah dengan orangtua/Wali siswa 

2. Mendidik hubungan yang baik antara  komite sekolah 

 

c. Perpusatakaan 

 membantu sekolah bersangkutan untuk mencapai tujuan baik sekolah dan 

tujuan pendidikan sekolah pada umumnya. 
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d. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan berfungsi sebagai beriku: 

1. Melaksanakan program kesiswaan / OSIS. 

2. Bimbingan terhadap siswa, mengarhkan, mengendalihkan kegiatan 

siswa/osis menegakkan disiplin dan tertib sekolah   

3. Mengembangkan rencana kegiatan belajar maupun mengajar dalam bentuk 

teknologi dengan mengoptimalkan kompetensi siswa dalam berbagai 

kegiatan baik mata pelajaran wajib maupun tambahan. 

4. Merancang aktivitas belajar maupun mengajar yang memancing  kreatifitas 

siswa, keaktifan, ekspresi, analisa dan keinginan melakukan riset. 

 

e. Humas  

1. diadakan di sekolah maupun di luar,  komunikasi sacara baik guru dan siswa 

2. Membuat agenda berita, di sekolah maupun di luar. 

  

f. Sarana prasarana 

Mengandahkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1. Peran komite mengembangkan hubungan. 

2. Karyawisata,bakti sosial. 

3. setiap rencana kebutuhan sesuai kebutuhan. 

4. administrasikan seluruh pendayagunaan  

5. pembiayaan alat-alat pengajaran Pengelolaan setiap kegiatan 

6. menyusun laporan secara berkala.  

 

g. Siswa   

Belajar merupakan tugas pokok seorang siswa dengan memahami materi yang 

diajarakan guru kepada siswa, dengan tugas-tugas yang diberikan oleh setiap guru 

untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

 

h. Masyarakat sekitar  

1. Terdapat guru dan siswa yang menimbulkan PBM yang tertib 

2. Terciptanya komponen masyarakat yang mau belajar dan bekerja keras. 

3. Terciptanya sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. 

i. Guru 

1. Lebih terarah mengajar, membuat perencanaan terkait program pengajaran di 

sekolah 

2. sebagai guru mengarahkan murid-muridnya untuk memiliki kepribadian yang 

baik dan mulia.  
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2.1.4. Sistem yang Berjalan 

 

 

Gambar 2. Sistem yang sedang berjalan 
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2.2. ..Tinjauan”Umum Web Media Pembelajaran Online pada SMA Negeri 2 

Kupang Timur Berbasis Web 

2.2.1. Pengertian Web 

perangkat lunak yang dibuat perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas 

yang terkait, contohnya Microsoft Word, Microsoft Excel. yang dapat diartikan 

penerapan lamaran penggunaan. Web ini juga merupakan penerapan, menyimpan 

data, permasalahan, kedalam suatu sarana sehingga media yang dapat digunakan 

untuk menerapkan permasalahan yang ada. Jogiyanto dikutip oleh Ramzi (2013).” 

 

2.2.2. Pengertian E-learning 

Sistem elektronik komputer dimana proses pembelajaran tersebut dibuat 

dengan tujuan. Sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran 

(Michael 2013). 

2.2.3. Pengertian Web 

WEB adalah komputer yang terhubung ke internet. Yang menyediakan 

berbagai informasi bagi  pengguna. “World Wide Web adalah layanan jaringan 

yang mempunyai alamat dan nama. Haer Talib, website tersebut resmi secara 

online. 

 

2.3. Tinjuan Umum Software 

Tinjauan umum software secara terperinci sebagai berikut: 

2.3.1. Sublime Text 

merupakan kode editor yang digunakan para programmer untuk membuat 

suatu program. 

 “..Sublime’’ text merupakan software yang digunakan untuk membuat Web. 

Sublime text mempunyai fitur plugin yang memudahkan programmer. Supono 

dan Putratama (2016), 

teks editor digunakan dalam membuat program Web dapat memudahkan 

progremer dalam membuat atau merancang sesuai kebutuhan. 

 

2.3.2 Basis Data 

 kumpulan data yang berhubungan satu dengan yang lain dirancang 

dengan tujuan kebutuhan informasi. Basis Data adalah penyimpanan data yang 

besar dan  digunakan oleh banyak pengguna. 
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1. Definisi Basis Data  

 “basis data merupakan sistem komputer yang bertujuan untuk mendapatkan 

data yang sudah ada dan diolah. Serta menyediakan informasi yang dibutuhkan 

Rosa dan Shalahuddin (2013), database sekumpulan informasi yang disimpan 

dalam komputer secara sistematika data informasi yang dapat diperiksa 

menggunakan program komputer” menurut Madcoms (2011), 

Berdasarkan uraian  di atas bahwa database yang disimpan dalam komputer 

yang diolah menggunakan program, program tersebut mebutuhkan informasi dan 

mencari data yang dibutuhkan.  

2. Web Basis Data 

a. ..phpmyadmin”” 

PHP yang digunakan untuk menangani administrasi MySql. phpMyAdmin 

tersebut Web bebasis web dapat digunakan untuk pemuatan  database Sibero 

(2013), Puspitosari. 

PhpMyAdmin merupakan web server yang digunakan untuk mengelolah 

database yang dibuat dimana program tersebut harus sesuai dengan nama 

database. 

b. MySql 

mysql server mampu menerima dan mengirim data dengan sangat cepat, user 

serta menggunakan perintah SQL. 

MySQL yaitu Relation Database Management System sebuah Web sistem 

yang menjalankan fungsi pengolahan data. Sibero (2013), Selain itu, “MySQL” 

suatu program yang dapat digunakan sebagai basis data, software untuk 

database server yang banyak digunakan oleh pengguna Madcoms (2011), 

       MySQL merupakan salah satu perangkat lunak sistem pembuatan 

database yang bersifat open source untuk berjalan platform. untuk membangun 

Web berbasis webisite sesuai judul tersebut. 

c. SQL (Structured Query Language) 

Structured Query Language yaitu pemograman yang digunkan untuk pencarian data 

query ke database  dapat digunakan untuk mengelola data pada RDBMS 

melakukan pengolahan data untuk membangun basis data relasional 

tersebut. 
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BAB III 

URAIAN KEGIATAN 

 

 

3.1. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL)  

Kegiatan praktek kerja lapangan (PKL) dilakukan pada tanggal 21 Januari 

sampai dengan 21 Februari 2022. Jadwal pelaksanaan praktek kerja lapangan di 

laksanakan pada hari jumat dan hari senin yang dimulai dari jam 10.00 sampai 

dengan jam 01.00. Selama kegiatan PKL, penulis dibimbing oleh Bapak Yulius 

Bera Tenawaha yang selaku sebagai wakil kepala sekolah. 

 

Nama/Nim                          : Damiao Soares/18130006 

Nama Tempat PKL   : SMA Negeri 2 Kupang Timur 

Pembimbing I                     : Petrus Katemba, S.T., M.T. 

Pembimbing II                    : Jimi Asmara, M.Kom. 

 

Tabel 1. Kegiatan praktek kerja lapangan 

Tanggal Waktu Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

Jumat 21/01/2022 10.00 – 01.00 Menyerahkkan surat pengantar 

PKL kepada kepala sekolah 

Sabtu 22/01/2022 10.00 – 12.00 1. Pengenalan dengan kepala 

sekolah beserta wakil kepala 

sekolah dan para guru 

2. Melakukan wawancara dengan 

wakil kepala sekolah   

Minggu 23/01/2022  Libur Kegiatan hari libur (gereja) 

Senin  24/01/2022 9.00 – 01.00 Menerima data dari wakil kepala 

sekolah 

Selasa 25/01/2022 10.00 – 01.00 Mempromosikan kampus stikom 

uyelindo 

Rabu 26/01/2022 08.00 – 12.00 Foto copy materi fisika 

Kamis 27/01/2022 10.00 – 01.00 Membantu mengolah data siswa, 

tugas, nilai(menulis) 

Jumat 28/01/2022 09.00 – 9.35 Mengikuti apel pagi sebelum 

memulai pelajaran   

Sabtu 29/01/2022 10.00 – 11.00 Sebelum pulang  rumah  

mendengar arahan dari kepala 

sekolah, turut menjaga keteriban 

sekolah 

Minggu 30 /01/2022  Libur Kegiatan hari libur (gereja) 
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Senin 31/01/2022 08.00-10.00 Pengtinya  memiliki  website 

sendiri 

Selasa 1/02/2022 Tanggal merah  Tahun baru imlek  2573 kongzili 

Rabu 2/02/2022 08.00 – 08.2.00 Menginput data siswa 

Kamis 3/02/2022 Online  Sekolah  Online ( masa pandemi) 

Jumat 4/02/2022 Online  Sekolah  Online ( masa pandemi) 

Sabtu 5/02/2022 Online  Sekolah  Online ( masa pandemi) 

Minggu 6/02/2022 Libur Hari minggu bagi orang kristen 

Senin 7/02/2022 Online  Sekolah  Online ( masa pandemi) 

Selasa 8/02/2022 Online  Sekolah  Online ( masa pandemi) 

Rabu 9/02/2022 Online  Sekolah  Online ( masa pandemi) 

Kamis 10/02/2022 Online  Sekolah  Online ( masa pandemi) 

Jumat 11/02/2022 Online  Sekolah  Online ( masa pandemi) 

Sabtu 12/02/2022 Online  Sekolah  Online ( masa pandemi) 

Minggu 13/02/2022 Libur  Sekolah  Online ( masa pandemi) 

Senin 14/02/2022 Online  Sekolah  Online ( masa pandemi) 

Selasa 15/02/2022 Online  Sekolah  Online ( masa pandemi) 

Rabu 16/02/2022 Online  Sekolah  Online ( masa pandemi) 

Kamis 17/02/2022 Online  Sekolah  Online ( masa pandemi) 

Jumat 18/02/2022 Online  Sekolah  Online ( masa pandemi) 

Sabtu 19/02/2022 Online  Sekolah  Online ( masa pandemi) 

Minggu 20/02/2022 Libur Gereja  beragama kristen 

Senin 21/02/2022 selesai Berakhir pkl  
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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. Jumat 21 Januari 2022 

 Merupakan hari pertama dimana penulis melakukan kegiatan praktek kerja 

lapangan pada SMAN 2 Kupang timur yakni  penulis melakukan beberapa 

kegiatan yaitu: Menghadap kepala sekolah untuk memberitahukan bahwa 

penulis sudah siap melakukan PKL dan menyerahkan surat pengantar 

PKL. 

2. Sabtu 22 Januari 2022.  

Pada hari kedua penulis melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan pada 

SMAN 2 Kupang Timur, dimana penulis melakukan beberapa 

kegiatan:Pengenalan dengan kepala sekolah beserta wakil kepala sekolah dan para 

guru,Melakukan wawancara dengan wakil kepala sekolah   

3. Minggu 23 januari 2022.Tanggal merah (orang beragama kristen ke gereja) 

maupun non kristen beraktivitas masing-masing 

4. Senin 24 januari 2022. 

Pada hari tersebut penulis melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan pada 

SMAN 2 Kupang Timur, dimana penulis melakukan beberapa kegiatan:Menerima 

data dari wakil kepala sekolah 

5. selasa 25 januari 2022  

    penulis melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan pada SMAN 2 Kupang 

Timur, dimana penulis melakukan beberapa kegiatan: Mempromosikan kampus 

stikom uyelindo 

6. Rabu 26 januari 2022 

penulis melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan pada SMAN 2 Kupang 

Timur, dimana penulis melakukan beberapa kegiatan: Foto copy materi fisika 

7. Kamis 27 januari 2022 

 Pada hari penulis melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan pada SMAN 2 

Kupang Timur, dimana penulis melakukan beberapa kegiatan:Membantu 

mengolah data siswa, tugas, nilai(menulis) 

8. jumat 28 januari 2022 

Pada hari tersebut penulis melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan pada 

SMAN 2 Kupang Timur, dimana penulis melakukan beberapa kegiatan:Mengikuti 

apel pagi sebelum memulai pelajaran   

9. sabtu 29 januari 2022 

 Pada hari tersebut penulis melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan pada 

SMAN 2 Kupang Timur, dimana penulis melakukan beberapa kegiatan:Sebelum 
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pulang  rumah  mendengar arahan dari kepala sekolah, turut menjaga keteriban 

sekolah 

10. minggu 30 januari 2022 

Pada hari demikian penulis melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan pada 

SMAN 2 Kupang Timur, dimana penulis melakukan beberapa kegiatan:Kegiatan 

hari libur beragama kegereja ( tanggal merah)  

11. senin 31 januari 2022 

Pada hari demikian penulis melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan pada 

SMAN 2 Kupang Timur, dimana penulis melakukan beberapa 

kegiatan:Pentingnya  memiliki  website sendiri 

12. Selasa 01 februari 2022 

Pada hari demikian penulis melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan pada 

SMAN 2 Kupang Timur, dimana penulis melakukan beberapa kegiatan:Tahun 

baru imlek  2573 kongzili (tanggal merah) 

13. Rabu 02 februari 2022 

Pada hari tersebut penulis melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan pada 

SMAN 2 Kupang Timur, dimana penulis melakukan beberapa kegiatan: 

Menginput data siswa 

14. Kamis 03 februari 2022 

Pada hari tersebut baik guru maupun siswa semua, di rumahkan berdasarkan 

covid-19 yang semakin bertambah sehingga kegiatan yang di lakukan oleh siswa 

dan guru sebagai berikut.:Sekolah  Online ( masa pandemi) 

15. Jumat 04 februari 2022 

Pada hari tersebut baik guru maupun siswa semua, di rumahkan berdasarkan 

covid-19 yang semakin bertambah sehingga kegiatan yang di lakukan oleh siswa 

dan guru sebagai berikut:Sekolah  Online ( masa pandemi) 

16. Sabtu 05 februari 2022 

Pada hari tersebut baik guru maupun siswa semua, di rumahkan berdasarkan 

covid-19 yang semakin bertambah sehingga kegiatan yang di lakukan oleh siswa 

dan guru sebagai berikut:Sekolah  Online ( masa pandemi) 

17.  Minggu 06 februari 2022 

Pada hari tersebut baik guru maupun siswa semua, di rumahkan berdasarkan hari 

minggu ( tanggal merah) sehingga kegiatan yang di lakukan oleh siswa dan guru 

sebagai berikut:gereja masing-masing yang beragama kristen  
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18. Senin 07 februari 2022 

Pada hari tersebut baik guru maupun siswa semua, di rumahkan berdasarkan 

covid-19 yang semakin bertambah sehingga kegiatan yang di lakukan oleh siswa 

dan guru sebagai berikut:Sekolah  Online ( masa pandemi). 

19. Selasa 08 februari 2022 

Pada hari tersebut baik guru maupun siswa semua, di rumahkan berdasarkan 

covid-19 yang semakin bertambah sehingga kegiatan yang di lakukan oleh siswa 

dan guru sebagai berikut:Sekolah  Online ( masa pandemi) 

20. Rabu 09 februari 2022 

Pada hari tersebut baik guru maupun siswa semua, di rumahkan berdasarkan 

covid-19 yang semakin bertambah sehingga kegiatan yang di lakukan oleh siswa 

dan guru sebagai berikut: Sekolah  Online ( masa pandemi) 

21. Kamis 10 februari 2022 

Pada hari tersebut baik guru maupun siswa semua, di rumahkan berdasarkan 

covid-19 yang semakin bertambah sehingga kegiatan yang di lakukan oleh siswa 

dan guru sebagai berikut:Sekolah  Online ( masa pandemi) 

22. Jumat 11 februari 2022 

Pada hari tersebut baik guru maupun siswa semua, di rumahkan berdasarkan 

covid-19 yang semakin bertambah sehingga kegiatan yang di lakukan oleh siswa 

dan guru sebagai berikut:Sekolah  Online ( masa pandemi) 

23. Sabtu 12 februari 2022 

Pada hari tersebut baik guru maupun siswa semua, di rumahkan berdasarkan 

covid-19 yang semakin bertambah sehingga kegiatan yang di lakukan oleh siswa 

dan guru sebagai berikut:Sekolah  Online ( masa pandemi) 

24. Minggu 13 februari 2022 

Pada hari tersebut baik guru maupun siswa semua, di rumahkan berdasarkan hari 

minggu ( tanggal merah) sehingga kegiatan yang di lakukan oleh siswa dan guru 

sebagai berikut:gereja masing-masing yang beragama kristen  

25. Senin 14 februari 2022 

Pada hari tersebut baik guru maupun siswa semua, di rumahkan berdasarkan 

covid-19 yang semakin bertambah sehingga kegiatan yang di lakukan oleh siswa 

dan guru sebagai berikut:Sekolah  Online ( masa pandemi) 

26. Selasa 15 februari 2022 
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Pada hari tersebut baik guru maupun siswa semua, di rumahkan berdasarkan 

covid-19 yang semakin bertambah sehingga kegiatan yang di lakukan oleh siswa 

dan guru sebagai berikut:Sekolah  Online ( masa pandemi) 

27. Rabu 16 februari 2022 

Pada hari tersebut baik guru maupun siswa semua, di rumahkan berdasarkan 

covid-19 yang semakin bertambah sehingga kegiatan yang di lakukan oleh siswa 

dan guru sebagai berikut:Sekolah  Online ( masa pandemi) 

28. Kamis17 februari 2022 

Pada hari tersebut baik guru maupun siswa semua, di rumahkan berdasarkan 

covid-19 yang semakin bertambah sehingga kegiatan yang di lakukan oleh siswa 

dan guru sebagai berikut:Sekolah  Online ( masa pandemi) 

29. Jumat 18 februari 2022 

Pada hari tersebut baik guru maupun siswa semua, di rumahkan berdasarkan 

covid-19 yang semakin bertambah sehingga kegiatan yang di lakukan oleh siswa 

dan guru sebagai berikut:Sekolah  Online ( masa pandemi) 

30. Sabtu 19 februari 2022 

Pada hari tersebut baik guru maupun siswa semua, di rumahkan berdasarkan 

covid-19 yang semakin bertambah sehingga kegiatan yang di lakukan oleh siswa 

dan guru sebagai berikut:Sekolah  Online ( masa pandemi) 

31. Minggu 20 februari 2022 

Pada hari tersebut baik guru maupun siswa semua, di rumahkan berdasarkan hari 

minggu ( tanggal merah) sehingga kegiatan yang di lakukan oleh siswa dan guru 

sebagai berikut:gereja masing-masing yang beragama kristen 

31. Senin 21 februari 2022 

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. Analisa 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  sistem. 

Permasalahan yang ditemukan penulis selama melakukan kegiatan praktek 

kerja lapangan pada SMA Negeri 2 Kupang Timur adalah Sistem belajar mengajar 

yang dipergunakan pada SMA Negeri 2 Kupang timur adalah system belajar 

mengajar konvensional,  yaitu, guru menerangkan pelajaran langsung di depan 

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 pengajar menyebabkan tidak kondusifnya 

ruangan kelas ketika proses belajar mengajar berlangsung. Berikut adalah 

kendala-kendala yang terjadi: 

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. Web E-learning pada SMA Negeri 2 Kupang Timur berbasis web diharapan 

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

mengajar. 

 

4.2. Perancangan 

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

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

yang digunakan. 

 

4.2.1 Kebutuahan Pemakai 

1. Alat 

Dalam membuat Web ini, penulis membutuhkan perangkat keras (hardware) 

dan perangkat lunak (software) sebagai berikut: 

1. Sistem operasi windows 10 64 bit 
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2. Acer Pentium(R) Dual-Core CPU T4200 2.00GHz 

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. Visio 2010 

11. Web web browser google crom 

2. Bahan 

Dalam penyusunan laporan praktek kerja lapangan ini, penulis 

mengambil data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan judul dan data yang 

didapatkan secara langsung melalui wawancara dan pengumpulan data tertulis 

(dokumen) pada tempat penelitian SMA Negeri 2 Kupang Timur. 

4.2.2 Perancangan Sistem 

 4.2.2.2.Use Case Diagram 

Use case diagram adalah kegiatan atau urutan interaksi yang saling 

berkaitan antara sistem dan aktor. Use case diagram bekerja dengan cara 

mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri 

melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai.  

a. Use Case Diagram Admin 

 
 

Gambar 5. Use Case Diagram Admin 
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b. Use Case Guru 

 
Gambar 6. Use Case Diagram Guru 

c. Use Case Siswa 

 
Gambar 7. Use Case Diagram Siswa 

 

4.2.2.3.Spesifikasi Use Case 

Penjabaran alur kinerja atau step-step setiap use case melalui skenario. 

Spesifikasi use case dapat dibuat setelah use case diagram selesai dibuat dan 

sudah diketahui fungsionalitas masing-masing use case. 

 

a. Spesifikasi Use Case: Login Guru 

Tabel 7. Spesifikasi Use Case Login Guru 

Use Case Name Login Guru 

Brief description Use case ini digunakan oleh guru untuk memperoleh akses 

ke sistem. 

Actor Guru 

 

Basic flow 

1. Guru meminta sistem untuk menampilkan halaman 

login guru. 

2. Sistem menampilkan halaman untuk login. 

A-1: Guru keluar dari halaman login. 

1. Guru memasukan email dan password. 

3. Guru meminta system untuk memeriksa email dan 

password yang sudah di masukan. 

4. Sistem memeriksa email dan password. 

E-1: Email dan password salah. 

1. Sistem menampilkan halaman Guru. 

2. Use case selesai. 
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Alternative flow A-1: Guru memilih keluar. 

1. Guru meminta sistem untuk keluar. 

2. Kembali ke basic flow 7. 

Eror flow E-1: Email dan password salah. 

1. Sistem member peringatan apabila email dan 

password salah. 

2. Kembali ke basic flow 3. 

Pre condition Guru masuk kehalaman beranda. 

Post conditions Guru telah masuk ke sistem. 

 

b. Spesifikasi Use Case: Guru Melihat Jadwal 

Tabel 8. Spesifikasi Use Case Guru Melihat Jadwal 

Use Case Name Melihat Jadwal 

Brief description Use case ini digunakan oleh Guru untuk melihat jadwal. 

Actor Guru 

 

Basicflow 

1. Use case ini dimulai ketika Guru memilih untuk 

melihat jadwal. 

2. Sistem menampilkan nilai. 

3. Use case selesai. 

Alternative flow None 

Eror flow None 

Pre condition Guru telah masuk ke sistem. 

Post conditions Halaman melihat jadwal sudah ditampilkan oleh sistem. 

 

c. Spesifikasi Use Case: Login Siswa 

Tabel 9. Spesifikasi Use Case Login Siswa 

Use Case Name Login Guru 

Brief description Use case ini digunakan oleh siswa untuk memperoleh 

akses ke sistem. 

Actor Siswa 

 

Basic flow 

1. Guru meminta sistem untuk menampilkan halaman 

login siswa. 

2. Sistem menampilkan halaman untuk login. 

A-1: siswa keluar dari halaman login. 

1. siswa memasukan email dan nis. 

2. siswa meminta system untuk memeriksa email dan 

nis yang sudah di masukan. 

3. Sistem memeriksa email dan nis. 

E-1: Email dan nis salah. 

1. Sistem menampilkan halaman siswa. 

2. Use case selesai. 

Alternative flow A-1: siswa memilih keluar. 

3. siswa meminta sistem untuk keluar. 

4. siswa ke basic flow 7. 

Eror flow E-1: Email dan nis salah. 
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1. Sistem member peringatan apabila email dan nis 

salah. 

2. Kembali ke basic flow 3. 

Pre condition siswa masuk kehalaman beranda. 

Post conditions siswa telah masuk ke sistem. 

 

d. Spesifikasi Use Case: Siswa Melihat Nilai 

Tabel 10. Spesifikasi Use Case Siswa Melihat Nilai 

Use Case Name Melihat Nilai 

Brief description Use case ini digunakan oleh siswa untuk melihat nilai. 

Actor Siswa 

 

Basicflow 

1. Use case ini dimulai ketika siswa memilih untuk 

melihat nilai. 

2. Sistem menampilkan nilai. 

3. Use case selesai. 

Alternative flow None 

Eror flow None 

Pre condition Siswa telah masuk ke sistem. 

Post conditions Halaman melihat nilai sudah ditampilkan oleh sistem. 

 

e. Spesifikasi Use Case: Siswa Melihat Jadwal 

Tabel 11. Spesifikasi Use Case Siswa Melihat Jadwal 

Use Case Name Melihat Jadwal 

Brief description Use case ini digunakan oleh siswa untuk melihat jadwal. 

Actor Siswa 

 

Basicflow 

1. Use case ini dimulai ketika siswa memilih untuk 

melihat jadwal. 

2. Sistem menampilkan nilai. 

3. Use case selesai. 

Alternative flow None 

Eror flow None 

Pre condition Siswa telah masuk ke sistem. 

Post conditions Halaman melihat jadwal sudah ditampilkan oleh sistem. 

 

f. Spesifikasi Use Case: Login Admin 

Tabel 12. Spesifikasi Use Case Login Admin 

Use Case Name Login 

Brief description Use case ini digunakan oleh admin untuk memperoleh akses 

ke sistem. 

Actor Admin  
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Basic flow 

1. Admin meminta sistem untuk menampilkan halaman 

login. 

2. Sistem menampilkan halaman untuk login. 

A-1: Admin keluar dari halaman login. 

1. Admin memasukan username dan password. 

3. Admin meminta sistem untuk memeriksa username 

dan password yang sudah di masukan. 

4. Sistem memeriksa username dan password. 

E-1: Username dan password salah. 

1. Sistem menampilkan halaman admin. 

2. Use case selesai. 

Alternative flow A-1: Admin memilih keluar. 

1. Admin meminta sistem untuk keluar. 

2. Kembali ke basic flow 7. 

Eror flow E-1: Username dan password salah. 

1. Sistem member peringatan apabila username dan 

password salah. 

2. Kembali ke basic flow 3. 

Pre condition Admin masuk kehalaman beranda admin. 

Post conditions Admin telah masuk ke sistem. 

 

 

 

 

 

g. Spesifikasi Use Case: Mengelolah Data Siswa 

Tabel 13. Spesifikasi Use Case Mengelolah Data Siswa 

Use Case Name Mengelola Data Siswa. 

Brief description Use case ini digunakan oleh admin untuk mengelola data 

siswa. 

Actor Admin 

 

 

 

 

 

 

 

Basic flow 

1. Use case ini dimulai ketika admin memilih untuk 

mengelola data siswa. 

2. Admin meminta sistem untuk menampilkan 

halaman mengelola data siswa. 

3. Sistem menampilkan halaman mengelola data 

siswa. 

4. Admin memilih melakukan tambah edit, hapus data 

siswa. 

5. Admin memilih untuk menambah data siswa. 

A-1: Admin akan mengedit data siswa. 

A-2: Admin akan menghapus data siswa. 

6. Sistem meminta Admin untuk mengisi data. 

7. Admin mengisi data. 

8. Admin meminta sistem untuk menyimpan data 

siswa. 
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E-1: Data siswa belum lengkap. 

9. Sistem akan memperbaharui data siswa. 

10. Use case selesai. 

Alternative flow A-1: Admin akan mengedit data siswa. 

1. Sistem menampilkan semua data siswa. 

2. Admin memilih data yang akan di edit. 

3. Sistem menampilkan data yang dipilih. 

4. Admin mengedit data yang dipilih. 

5. Kembali ke basic flow 8. 

A-2: Admin akan menghapus data siswa. 

1. Sistem menampilkan semua data siswa. 

2. Admin memilih data yang akan di hapus. 

3. Sistem menampilkan data yang dipilih. 

4. Admin meminta sistem untuk menghapus data yang 

dipilih. 

5. Kembali ke basic flow 9. 

Eror flow E-1: Data siswa belum lengkap. 

1. Sistem memberi peringatan kepada admin bahwa 

data belum lengkap. 

2. Kembali ke basic flow 7. 

Pre condition Admin telah berhasil melakukan login. 

Post conditions Data siswa telah di update. 

 

h. Spesifikasi Use Case: Mengolah Data Guru 

Tabel 14. Spesifikasi Use Case Mengelola Data Guru 

Use Case Name Mengelola Data Guru. 

Brief description Use case ini digunakan oleh admin untuk mengelola data 

guru. 

Actor Admin 

 

 

 

 

 

 

 

Basic flow 

1. Use case ini dimulai ketika admin memilih untuk 

mengelola data guru. 

2. Admin meminta sistem untuk menampilkan 

halaman mengelola data guru. 

3. Sistem menampilkan halaman mengelola data guru. 

4. Admin memilih melakukan tambah, edit, hapus 

data guru. 

5. Admin memilih untuk menambah data guru. 

A- Admin akan mengedit data guru. 

A-2: Admin akan menghapus data guru. 

6. Sistem meminta Admin untuk mengisi data. 

7. Admin mengisi data. 

8. Admin meminta sistem untuk menyimpan data 

guru. 

E-1: Data guru belum lengkap. 

9. Sistem akan memperbaharui data guru. 

10. Use case selesai. 
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Alternative flow A-1: Admin akan mengedit data guru. 

1. Sistem menampilkan semua data guru. 

2. Admin memilih data yang akan di edit. 

3. Sistem menampilkan data yang dipilih. 

4. Admin mengedit data yang dipilih. 

5. Kembali ke basic flow 8. 

A-2: Admin akan menghapus data guru. 

1. Sistem menampilkan semua data guru. 

2. Admin memilih data yang akan di hapus. 

3. Sistem menampilkan data yang dipilih. 

4. Admin meminta sistem untuk menghapus data yang 

dipilih. 

5. Kembali ke basic flow 9. 

Eror flow E-1: Data pangan belum lengkap. 

1. Sistem memberi peringatan kepada admin bahwa 

data belum lengkap. 

2. Kembali ke basic flow 7. 

Pre condition Admin telah berhasil melakukan login. 

Post conditions Data guru telah di update. 

 

i. Spesifikasi Use Case: Mengolah Data Jadwal Sekolah 

Tabel 15. Spesifikasi Use Case Mengelola Data Jadwal Sekolah 

Use Case Name Mengelola Data Jadwal Sekolah. 

Brief description Use case ini digunakan oleh admin untuk mengelola data 

jadwal sekolah. 

Actor Admin 

 

 

 

 

 

 

 

Basic flow 

1. Use case ini dimulai ketika admin memilih untuk 

mengelola data jadwal sekolah. 

2. Admin meminta sistem untuk menampilkan 

halaman mengelola data jadwal sekolah. 

3. Sistem menampilkan halaman mengelola data 

jadwal sekolah. 

4. Admin memilih melakukan tambah, edit, hapus 

data jadwal sekolah. 

5. Admin memilih untuk menambah data jadwal 

sekolah. 

A-1: Admin akan mengedit data jadwal sekolah. 

A-2: Admin akan menghapus data jadwal sekolah. 

1. Sistem meminta Admin untuk mengisi data. 

2. Admin mengisi data. 

3. Admin meminta sistem untuk menyimpan data 

jadwal sekolah. 

E-1: Data guru belum lengkap. 

1. Sistem akan memperbaharui data jadwal sekolah. 

2. Use case selesai. 

Alternative flow A-1: Admin akan mengedit data jadwal sekolah. 
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1. Sistem menampilkan semua data jadwal sekolah. 

2. Admin memilih data yang akan di edit. 

3. Sistem menampilkan data yang dipilih. 

4. Admin mengedit data yang dipilih. 

5. Kembali ke basic flow 8. 

A-2: Admin akan menghapus data jadwal sekolah. 

1. Sistem menampilkan semua data jadwal sekolah. 

2. Admin memilih data yang akan di hapus. 

3. Sistem menampilkan data yang dipilih. 

4. Admin meminta sistem untuk menghapus data yang 

dipilih. 

5. Kembali ke basic flow 9. 

Eror flow E-1: Data pangan belum lengkap. 

1. Sistem memberi peringatan kepada admin bahwa 

data belum lengkap. 

2. Kembali ke basic flow 7. 

Pre condition Admin telah berhasil melakukan login. 

Post conditions Data jadwal sekolah telah di update. 

 

4.2.2.4.Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah salah satu dari diagram – diagram yang ada pada 

UML, sequence diagram ini adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi 

dinamis antara sejumlah object. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian 

pesan yang dikirim antara object juga interaksi antara object. Sesuatu yang terjadi 

pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Sequence Diagram merupakan 

Intraction Diagram yang digunakan untuk menjelaskan eksekusi sebuah skenario. 

 

a. Squence Diagram Login Guru 

 
Gambar 9. Squence Diagram Login Guru 
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b. Squence Diagram Login Siswa 

 
Gambar 10. Squence Diagram Login Siswa 

c. Squence Diagram Login Admin 

 
Gambar 11. Squence Diagram Login Admin 
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d. Squence Diagram Admin Input Nilai 

 
Gambar 12. Squence Diagram Admin Input Nilai 

 

 

 

 

e. Squence Diagram Admin Ubah Daftar Nilai 

 
Gambar 13. Squence Diagram Admin Ubah Daftar Nilai 
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f. Squence Diagram Admin Hapus Daftar Nilai 

 
Gambar 14. Squence Diagram Admin Hapus Daftar Nilai 

 

 

 

g. Squence Diagram Admin Input Guru 

 
Gambar 15. Squence Diagram Admin Input Guru 
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h. Squence Diagram Admin Ubah Guru 

 
Gambar 16. Squence Diagram Admin Ubah Guru 

 

 

i. Squence Diagram Admin Hapus Guru 

 
Gambar 17. Squence Diagram Admin Hapus Guru 
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j. Squence Diagram Admin Input Jadwal Sekolah 

 
Gambar 18. Squence Diagram Input Jadwal Sekolah  

 

 

 

k. Squence Diagram Admin Ubah Jadwal Sekolah 

 
Gambar 19. Squence Diagram Admin Ubah Jadwal Sekolah 
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l. Squence Diagram Admin Hapus Jadwal Sekolah 

 
Gambar 20. Squence Diagram Admin Hapus Jadwal Sekolah 

 

 

m. Squence Diagram Admin Input Siswa 

 
Gambar 25. Squence Diagram Admin Input Siswa 
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n. Squence Diagram Admin Ubah Siswa 

 
Gambar 26. Squence Diagram Admin Ubah Siswa 

 

 

o. Squence Diagram Admin Hapus Siswa 

 
Gambar 27. Squence Diagram Admin Hapus Siswa 
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p. Squence Diagram Admin Cetak Siswa 

 
Gambar 34. Squence Diagram Admin Cetak Siswa 

 

q. Squence Diagram Admin Edit Admin 

 
Gambar 35. Squence Diagram Admin Edit Admin 
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4.2.2.5.Class Diagram 

Class diagram adalah diagam yang digunakan untuk menampilkan 

beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem yang sedang kita 

gunakan. 

 
Gambar 36. Class Diagram 

4.2.2.6.. Kamus Data Tabel 

Kamus data tabel memuat deskripsi mengenai tabel-tabel yang digunakan 

dalam Web penjualan. 

a. Tabel Admin 

Tabel 22. Tabel Data Admin 

Nama Data Tipe Ukuran Keterangan 

Id_admin Autointcrement 11 PK 

Nama_admin Text 225  

Username Text 225 

Password Text 225 

 

b. Tabel Siswa 

Tabel 24. Tabel Data Siswa 

Nama Data Tipe Ukuran Keterangan 

Id_siswa Autointcrement 11 PK 

Nama_siswa Text 225  

 Nis Text 12 

Tempat_lahir Text 225 

Tanggal_lahir Date 8 

Jk Text 8 

Jurusan Text 225 
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Agama Text 14 

Telepon Text 8 

Email Text 25 

 

c. Tabel Jadwal 

Tabel 25. Tabel Data Jadwal 

Nama Data Tipe Ukuran Keterangan 

Id_jadwal Autointcrement 11 PK 

Id_Kelas Text 11  

 Id_Mapel Text 11 

Hari Text 10 

Jam_Masuk Date 6 

Jam_Keluar Text 6 

 

d. Tabel Jadwal 

Tabel 27. Tabel Data Jadwal 

Nama Data Tipe Ukuran Keterangan 

Id_jadwal Autointcrement 11 PK 

Id_siswa Autointcrement 11  

Id_mapel Autointcrement 11 

Hari Text 6 

Jam_mulai Text 6 

Jam_akhir Text 6 

 

e. Tabel Nilai 

Tabel 30. Tabel Data Nilai 

Nama Data Tipe Ukuran Keterangan 

Id_nilai Autointcrement 11 PK 

Id_siswa Autointcrement 11  

Id_mapel Text 11 

Nilai Text 10 

 

f. Tabel Mapel 

Tabel 32. Tabel Data Mapel 

Nama Data Tipe Ukuran Keterangan 

Id_mapel Autointcrement 11 PK 

Nama_mapel Text 225  

 

g. Tabel Guru 

Tabel 33. Tabel Guru 

Nama Data Tipe Ukuran Keterangan 

Id_guru Autointcrement 11  

 

Nama_guru Date 225  

 Tempat_lahir Autointcrement 225 
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Tanggal_lahir Text 225  

 

 

PK 

Jk Text 8 

Nip Number 12 

Telepon Date 8 

Email Text 25 

Agama Text 10 

Password Autointcrement 225 

 

4.2.2.7.  Design Interface 

1. Home Page 

Home page adalah design interface menu utama perancangan form Web e-e-

learning pada SMA Negeri 2 Kupang Timur berbasis web perhatikan gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 4.9. Home page 

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. Web ini akan 

mencocokkan nama user dan kata sandi yang dimasukan. Perancangan tampilan 

antarmuka form login dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 4.10. form login admin dan user 
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3. Home admin 

Home admin adalah design interface menu utama perancangan pembuatan 

form admin. Berikut home admin dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 4.11. Home admin 

 

 

a. Input data siswa 

Pada halaman form input data siswa, admin dapat mengisikan nim, nama 

siswa, tempat tanggal lahir,gender, agama, foto, kelas. Kemudian admin mengklik 

tombol simpan data yang telah disediakan pada gambar dibawah ini.

 
Gambar 4.12. Form input data siswa 
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b. Input data guru 

Pada halaman form input data guru, admin dapat mengisikan nis, nama guru, 

gender, ussername, password. Kemudian admin mengklik tombol simpan data 

yang telah disediakan pada gambar dibawah ini. 

 
                                          Gambar 4.13. Form input data guru 

 

 

4. Menu Lihat Data siswa 

Pada form input data siswa admin juga dapat melihat data yang sudah disimpan 

dan ditampilkan di form data siswa yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

a. Sub menu data siswa 

Pada halaman form data siswa, admin dapat dapat melihat data yang sudah 

disimpan dan ditampilkan pada form data guru yang dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 

Gambar 4.14. Sub menu lihat data siswa 
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b. 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. 

 

Gambar 4.15. Sub menu lihat data guru 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil dan Implementasi 

Pada bab ini akan digambarkan dan dijelaskan bagaimana proses manipulasi data 

atau implementasi dari Web e-learning ini. Untuk mengimplementasi Web 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, guru, siswa sebagai administrator dan login user adalah hak 

aksesnya guru dan siswa yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

                                    Gambar 5. 1.Tampilan login admin 
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5.1.2. Halaman Login Admin 

Halaman login admin merupakan antarmuka untuk melakukan transaksi pengguna 

dalam hal ini adalah maka pegawai operator sekolah ketika akan mengakses Web 

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 

Web e-learning pada SMA Negeri 2 Kupang Timur berbasis web yang dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

                                      Gambar 5. 3.Tampilan login admin 
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2. Tampilan halaman input data guru 

Tampilan ini berfungsinya untuk menginput biodata guru, dimana pada halaman 

selanjutnya ini admin dapat memasukan no, nip, nama, tempat tanggal lahir, 

alamat, gender, agama, telepon, email, aksi. kemudian admin mengklik tombol 

tambah yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

                    Gambar 5. 4.Tampilan halaman input data guru 

3. Tampilan halaman input data siswa 

Berdasarkan halaman ini untuk menginput data siswa, dimana admin dapat 

memasukan no, tanggal masuk,  nis, nama , tempat tanggal lahir, gender, agama, 

jurusan, aksi jadi 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 mata pelajaran 

Dari halaman tersebut untuk menginput data mata pelajaran, dan bagaimana 

admin dapat memasukan no, mapel, guru pengasuh, aksi kemudian admin 

mengklik tombol tambah yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

            Gambar 5. 6.Tampilan halaman input data mata pelajaran 

5. Tampilan halaman input data Kelas 

sesuai halaman ini untuk menginput data ruangan kelas, sehingga admin dapat 

memasukan no, kelas, aksi kemudian admin mengklik tombol tambah yang dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

            Gambar 5. 7.Tampilan halaman input data kelas 
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6. Tampilan halaman input data jadwal kelas X 

Pada halaman ini fungsinya untuk menginput data kelas X, dimana admin dapat 

memasukan no, hari, mapel, jam masuk, jam keluar, guru, aksi. kemudian admin 

mengklik tombol tambah yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

           Gambar 5. 8.Tampilan halaman input data kelas x 

7. Tampilan halaman input data kelas X1 

Pada halaman ini fungsinya untuk menginput data kelas X1, dimana admin dapat 

memasukan no, hari, mapel, jam masuk, jam keluar, guru, aksi. kemudian admin 

mengklik tombol tambah yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

               Gambar 5. 9.Tampilan halaman input data kelas X1 
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8. Tampilan halaman input data kelas X11 

Pada halaman ini fungsinya untuk menginput data kelas x11, dimana admin dapat 

memasukan no, hari, mapel, jam masuk, jam keluar, guru, aksi. kemudian admin 

mengklik tombol tambah yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

               Gambar 5. 10.Tampilan halaman input data kelas X11 

 

9. Tampilan halaman input data kelas XA 

Pada halaman ini fungsinya untuk menginput data kelas x11, dimana admin dapat 

memasukan no, hari, mapel, jam masuk, jam keluar, guru, aksi. kemudian admin 

mengklik tombol tambah yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

 

                Gambar 5. 11.Tampilan halaman input data kelas XA 
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10. Tampilan halaman input data nilai siswa X 

Pada halaman ini fungsinya untuk menginput kurikulum, dimana admin dapat 

memasukan no, siswa, mapel, nilai kehadiran, nilai tugas, niali kuis, nilai ujian,, 

kelulusan, aksi. kemudian admin mengklik tombol tambah yang dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

                          Gambar 5. 12.Tampilan halaman input data nilai kelas x 

 

11. Tampilan halaman input data jadwal mengajar 

Pada halaman ini fungsinya untuk menginput data wali kelas, dimana admin dapat 

memasukan no, hari, mapel, kelas, jam masuk, jam keluar kemudian admin 

mengklik tombol tambah yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

          Gambar 5. 13.Tampilan halaman input data jadwal mengajar 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN   SARAN 

6.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka dapat di simpulkan bahwa 

sistem Web E-learning ini berhasil di bangun dan telah di implementasikan atau di 

uji. Web E-learning ini dapat membantu antara guru dan siswa di SMA Negeri 2 

Kupang Timur dalam proses belajar mengajar, dapat  mempermudah  komunikasi 

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

menerima  informasi. 

6.2. Saran 

Saran yang dapat di berikan untuk pengembangan sisstem Web E-learning ini 

adalah: 

1. Web 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 

Web e-learning ini juga harus selalu ditingkatkan agar kerahasiaan data-

data  SMA Negeri 2 Kupang Timur tetap terjaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

48 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Dewi, R., 2015. Perancangan Aplikasi E-learning Berbasis Website Pada 

SMA/SMK Dharma Bakti Medan. Konferensi Nasional Sistem dan 

Informatika 2015.[internet].[diakses 12 Desember 2020].Tersedia pada: 

https://ejournal.nusamandiri.ac.id/index.php/jitk/article/view/299 

Hidayati, N., 2010. Sistem E-learning untuk Meningkatkan Proses Belajar 

Mengajar: Studi kasus pada SMA Negeri 10 Bandar Lampung. Jurnal 

Telematika MKOM. [internet].[diakses 12 Januari 2021].  2(2): 153-170. 

Tersedia pada: 

https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/telematika/article/view/171/165 

Jana, E. H. dan Laksana, T. R., 2012. Aplikasi E-learning Berbasis Web untuk 

Meningkatkan Motivasi Pembelajaran. Jurnal Online ICT STMIK IKMI 

[internet].[diakses 12 Januari 2021]. I(2): 36-45. Tersedia pada: 

https://adoc.pub/aplikasi-e-learning-berbasis-web-untuk-meningkatkan- 

motivasi.html 

Nuryadi, N., 2018. Rancang Bangun Aplikasi Website E-Learning pada SMK 

Respati Jakarta. Jurnal Teknik Informatika.[internet].[diakses 12 Januari 

2021]. 4(1): 162-167. Tersedia pada: 

https:/lejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jtk/article/viewFile/289/1919 

Puspita, A., Fahmi, M. & Yuningsih, Y., 2019. Perancangan Dan Pembuatan 

Aplikasi E-Learning. Jurnal Riset Informatika.[internet].[diakses 12 

Januari 2021]. I(4),pp.173-180. Tersedia pada: 

http://ejournal.kresnamediapublisher.com/index.php/jri/article/view/94/24 

Sihotang, H. T., 2017. Pembuatan Aplikasi E-Learning Pada Smk Swasta. Jurnal 

Mantik Penusa.[internet].[diakses. 12 Januari 2021]. 1(4): 70-75. Tersedia            

pada: 

http://ejurnal.pelitanusantara.ac.id/index.php/mantik/article/view/287/184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ejurnal.pelitanusantara.ac.id/index.php/mantik/article/view/287/184


 

 

49 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

50 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

51 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

52 
 

 

 
 
 
 
 

  



 

 

53 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

54 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

56 
 

 

 

 

 

 


