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Abstrak
Pademi covid-19 telah mengganggu proses pembelajaran secara konvensional. Maka diperlukan solusi
untuk menjawab permasalahan tersebut salah satunya ialah menggunakan teknologi informasi.
Pemakaian media teknologi informasi dalam proses belajar mengajar, diharapkan dapat
membangkitkan keinginan dan minat belajar siswa, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan
belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis tehadap siswa. E-learning adalah sebuah
metode belajar mengajar secara elektronik yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar dengan
menggunakan internet, intranet, atau media lain. Oleh karena itu, penulis membuat perancangan sistem
informasi e-learning berbasis website dengan menggunakan metode waterfall yang mana terdapat
tahapan analisis kebutuhan sistem, design, code generation, dan testing. Nantinya setelah aplikasi elearning berbasis website ini melalui testing black box akan terdapat beberapa fitur seperti berbagi
materi, tugas maupun pengerjaan ujian online yang dilakukan langsung di dalam aplikasi ini,
sehingga pembelajaran dengan metode e-learning diharapkan dapat menjadi salah satu solusi yang
terbaik untuk memecahkan permasalahan - permasalahan yang ada pada saat pandemi covid-19 yang
mengganggu proses belajar mengajar pada SMPN 1 Rasau Jaya, hal ini dikarenakan
pembelajaran dengan metode e-learning dapat memungkinan guru dan murid berinteraksi dalam
mata pelajaran online yang mana dapat diakses dari rumah masing-masing sehingga penyebaran virus
covid-19 dapat lebih ditekan dan dicegah.
Kata Kunci : Covid-19, E-learning, Website.
Abstract
The Covid -19 pandemic has disrupted the conventional learning process. So a solution is needed to
answer these problems, one of which is using information technology. The use of information
technology media in the teaching and learning process is expected to arouse students' desire and
interest in learning, generate motivation and stimulation of learning activities, and even bring
psychological effects on students. E-learning is an electronic teaching and learning method that
allows the delivery of teaching materials using the internet, intranet, or other media. Therefore, the
author makes a information system design e-learning website base dusing the waterfall method in
which there are stages of system requirements analysis, design, code generation, and testing.
Later, after application -e-learning this website based through testing, black box there will be several
features such as sharing materials, assignments and exam work online that is carried out directly in
this application, so that learning with the method is e-learning expected to be one of the best solutions
for solve the problems that existed during the pandemic covid-19 that disrupted the teaching and
learning process at SMPN 1 Rasau Jaya, this is because learning with the method e-learning can
allow teachers and students to interact insubjects online which can be accessed from their respective
homes. so that the spread of thevirus Covid-19 can be further suppressed and prevented.
Keywords : Covid-19, E-learning, Website.
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1. PENDAHULUAN
Pademi covid-19 telah mengganggu proses pembelajaran secara konvensional. Maka diperlukan
solusi untuk menjawab permasalahan tersebut salah satunya ialah menggunakan teknologi informasi,
Teknologi informasi mempermudah masyarakat mengetahui informasi sekitar dengan cepat. Saat ini
penggunaan internet sudah menjadi kebutuhan diberbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari.
Sekolah sebagai salah satu pelaksana teknis pendidikan formal diharapkan dapat mengikuti
perkembangan dalam ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi.[1]
Penggunaan teknologi informasi mengacu pada semua bentuk teknologi yang diterapkan untuk
memproses, menyimpan, dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Sistem informasi
dijalankan secara terorganisir berdasarkan prosedur yang memproses data dan menghasilkan
informasi sesuai kebutuhan.[2]
Media merupakan salah satu unsur penting yang akan menunjang keberhasilan proses
pembelajaran, pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, dapat membangkitkan
keinginan dan minat belajar yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan
bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis tehadap siswa.[3]
E-learning adalah sebuah metode belajar mengajar secara elektronik yang memungkinkan
tersampaikannya bahan ajar dengan menggunakan internet, intranet, atau media lain. Sistem e-learning
sangat digemari, karena dapat menghemat biaya penyelenggaraan pendidikan, seperti gedung, modul
tercetak dan sebagainya. Selain itu e-learning sangat efektif dan fleksible penggunaanya karena dapat
diakses dimana saja dan menghemat waktu. [4]
Hal ini dikarenakan pembelajaran secara daring (E-learning) adalah salah satu alternatif yang
dapat mengatasi masalah dikala pandemi covid 19 ini dengan pembelajaran siswa yang harus bertatap
muka langsung dengan guru. E-learning bisa diakses dari mana saja yang memiliki akses ke Internet,
E-learning juga memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk memegang kendali atas kesuksesan
belajar masing-masing dan objek multimedia lainnya (seperti MIDI, Shockwave, Quicktime Movie, 3D
World). [5] Dengan pembelajaran online memungkinkan terjadinya proses belajar meskipun tutor dan
peserta didik terpisah tempat. [6]
2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah mencari sumber– sumber data yang
dibutuhkan dalam penyusunan berdasarkan identifikasi permasalah dan pengembangan sistem sebagai
berikut:
A. Observasi
Penulis melakukan observasi dengan datang secara langsung ke SMP Negeri 1 Rasau Jaya
Kabupaten Kubu Raya dengan tetap mentaati protokol kesehatan untuk mengumpulkan datadata yang diperlukan dalam melakukan perancangan aplikasi e-learning ini.
B. Studi Pustaka
Untuk melengkapi data yang diperlukan penulis juga melakukan studi pustaka yaitu dengan
membaca referensi jurnal dan melakukan pencarian melalui internet yang ada hubungannya
dengan perancangan dan pebangunan aplikasi e-learning yang dapat membantu penulis untuk
mengumpulkan materi– materi yang dibutuhkan.
C. Wawancara
Memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada ibu Mutfa Irma, S.Pd selaku wakil kepala
sekolah bidang kurikulum dan Agus Jamil Saputro, Amd.Kom selaku operator sekolah secara
langsung maupun melalui media pertemuan daring atau menghubungi via telepon untuk mendapat
informasi dan data yang dapat digunakan agar aplikasi e-learning sesuai dengan apa yang di
butuhkan sekolah.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Analisa Kebutuhan Sistem
1. Halaman Admin
A1. Admin dapat Login ke halaman utama website e-learning dan masuk ke dashboard admin
setelah melakukan registrasi dengan mengunakan email aktif dan password sama dengan
email gunakan.
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A2. Admin dapat mendaftarkan dan menambahkan data user, dan mengirimkan data login
kepada tiap user
A3. Admin dapat melihat, menambahkan, mengubah maupun menghapus data kelas dan mata
pelajaran.
A4. Admin dapat merelasikan keter keterkaitan guru dengan kelas dan mata pelajaran
guru tersebut ajar.
A5. Admin dapat merubah data profil admin
A6. Admin dapat menonaktifkan akun guru dan murid.
2.

Halaman Guru
B1. Guru dapat Login kehalaman utama website e-learning dan masuk ke dashboard guru.
B2. Guru dapat mengunggah materi menambahkan keterangan kemudian mengirimkan ke
murid serta mengubah, melihat dan menghapus materi sudah diunggah.
B3. Guru dapat memulai maupun membalas live chat pada kolom chating dari murid apabila chat
tersebut masuk.
B4. Guru dapat membuat dan mengunggah soal tugas dan akan tampil ke halaman murid.
B5. Guru dapat membuat dan mengunggah soal ujian dalam bentuk pilihan ganda
B6. Guru dapat merubah data profil pribadi.

3.

Halaman Murid
C1. Murid dapat Login ke halaman utama website e-learning dan masuk ke dashboard
murid.
C2. Murid dapat melihat pemberitahuan tentang materi, tugas dan jadwal ujian baru di unggah
oleh guru dari pesan email dikirimkan sistem ke email murid terdaftar.
C3. Murid dapat melihat notifikasi terbaru dan rata-rata nilai tugas yang tampil pada dashboard
murid.
C4. Murid dapat mengunduh materi telah guru-guru berikan dan melakukan live chat ke guru
bila ada pertanyaan.
C5. Murid dapat mendownload dan mengerjakan tugas di berikan guru kemudian mengunggah
jawaban tugas.
C6. Murid dapat mengerjakan ujian berbentuk pilihan ganda dan menjawab langsung setelah
masuk waktu ujian, kemudian dapat melihat nilai dan kunci jawaban benar maupun salah
tampil setelah selesai mengerjakan ujian.
C7. Murid dapat merubah data profil pribadi.

3.2. Analisa Kebutuhan Sistem

Gambar 1. Usecase Diagram Admin
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Gambar 2. Usecase Diagram Halaman Guru

Gambar 3. Usecase Diagram Halaman Murid
4.

Activity Diagram

Gambar 4. Activity Diagram Pendaftaran User
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3.3/. Desain Database
1. Entity Relationship Diagram
Entity Relationship Diagram (ERD) adalah cara yang digunakan untuk menggambarkan sebuah
database yang menggunakan simbol-simbol beserta hubungannya. [7]

Gambar 6. Entity Relationship Diagram
2. Logical Record Structure
Logical Record Structure (LRS) adalah hasil dari pemodelan Entity Relationalship (ER) beserta
dengan atributnya sehingga bisa terlihat hubungan-hubungan yang terjadi antar entitas. [8]

Gambar 5. Logical Record Structure
3. Software Architecture
Component Diagram
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Gambar 7. Component Diagram
Deployment Diagram

Gambar 8. Deployment Diagram
3.4. Desain User Interace
Halaman daftar merupakan halaman yang digunakan pengguna untuk mendaftar akun sebagai
akses untuk masuk atau login ke sistem.

Gambar 9. Halaman Pendaftaran
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Halaman Beranda halaman ini menampilkan data guru, data siswa, data kelas dan data mata
pelajaran.

Gambar 10. Halaman Beranda
Admin dapat menambahkan data user, mengubah, menghapus data user dan dapat menonaktifkan
akun user.

Gambar 11. Halaman Mengelola Data User
Merupakan menu dimana admin dapat menambahkan data kelas, mengubah maupun menghapus
data kelas.

Gambar 12. Halaman Mengelola Data Kelas
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Admin dapat menambahkan data mata pelajaran, mengubah maupun menghapus data mata
pelajaran

Gambar 13. Halaman Dashboard Pendaftar
Menu merelasikan guru merupakan menu dimana admin dapat menghubungkan maupun
menghapus keterketerkaitan guru dengan kelas dan mata pelajaran guru tersebut ajar

Gambar 14. Halaman Login Admin
Halaman admin mengelola data profil merupakan menu dimana admin dapat mengubah data
standart pada aplikasi seperti avatar profil, nama, alamat email dan password.

Gambar 15. Halaman Dashboard Admin
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4. KESIMPULAN
Penggunaan teknologi informasi pada bidang pendidikan menjadi solusi dan harapan bagi
siswa dan guru di SMPN 1 Rasau Jaya dengan menggunakan sistem pembelajaran e-learning sebagai
sarana pada masa pandemi wabah Covid-19.
Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa di SMP N 1 Rasau Jaya jaringan internet yang di
gunakan untuk pembelajaran meeting online masih belum memadai, tetapi murid maupun guru sudah
memiliki sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran daring.
Pembelajaran dengan metode e-learning yang penulis usulkan diharapkan dapat memungkinan
guru dan murid untuk lebih mudah dan lebih sedikit menggunakan kecepatan jaringan maupun
besarnya data yang digunakan dibanding aplikasi meeting online yang sering digunakan. Tetapi murid
dan guru masih tetap dapat berinteraksi dalam mapel online, yang mana dapat diakses dimana saja dan
kapan saja.
Pembelajaran daring dapat menjadikan siswa-siswi belajar mandiri dan motivasi belajarnya
diharapkan lebih meningkat lagi. Bagi sekolah sendiri pembelajaran daring dapat menghemat
biaya penyelenggaraan pendidikan, seperti gedung, modul tercetak dan sebagainya. Terdapat
perbedaan pembelajaran bertatap muka secara langsung dengan pembelajaran e-learning, dimana
pembejalaran bertatap muka secara langsung lebih baik dalam hal pengawasan kegiatan belajar
mengajar oleh guru dibandingkan dengan pemebelajaran e-learning. Lemahnya sinyal internet dan
mahalnya biaya kuota bagi guru maupun siswa-siswi menjadi tantangan tersendiri pembelajaran elearning.
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