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Abstrack
This research is conducted to make a web based application e-learning in MA Pesantren Thawalib Padang
specifically in physic subject for the 3rd grade of science proram. This website is expected by answering the
provided question.
The designing of this e-learning application is using UML model which can show us how the program
run as the interaction of the actor and the system. Moreover, This program is built using php programming
whichis supported by Mysql Database.
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1. PENDAHULUAN
Perkembangan dunia Teknologi Informasi yang sudah semakin pesat, membuat kebutuhan akan
suatu konsep dan mekanisme dalam proses pembelajaran berbasis teknologi menjadi tidak terelakan
lagi. Penggunaan metode dalam proses pembelajaran yang baik dapat mempengaruhi pola pikir
peserta didik. Rasa keinginan untuk proses pembelajarannya akan timbul jika sistem pembelajaran
tidak membosankan. Sampai saat sekarang media yang sering dan masih digunakan adalah buku dan
pengajaran dari guru.
Kebutuhan akan pendidikan yang semakin besar dan pesat, sangat dirasakan pada dunia
pendidikan. Tidak terkecuali di Madrasah Aliyah pada Pesantren Thawalib Padang, peningkatan
kebutuhan ini tidak diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Kurangnya
interaksi pembelajaran antara pengajar dan pelajar di luar kelas regular karena keterbatasan ruang dan
waktu menjadi kendala utama.
Untuk mencari informasi setiap siswa dapat mencari di internet, namun pada kenyataannya tidak
semua informasi yang tersedia di internet memenuhi kriteria sebagai sumber belajar yang baik bagi
siswa, ada kalanya informasi yang tersedia justru merusak mental belajar siswa. Hal ini disebebkan
oleh banyak faktor misalnya konten pembelajaran diwebsite bercampur dengen konten dewasa, konten
pembelajaran disusun secara acak-acakan sehingga berpotensi menjadi kesalahan konsep, konsep
pembelajaran tidak disusun oleh orang yang ahli dan masih banyak faktor lainnya yang akan sangat
menentukan keberhasilan proses pemecahan masalah yang dihadapi siswa.
Kenyataan diatas disebabkan oleh pola pencarian informasi yang dilakukan siswa banyak
menggunakan bantuan mesin pencari seperti google .com maupun yahoo.com. Pada dasarnya mesin
pencari hanya mampu melakukan pencarian dengan bahasa pemrograman mesin yang sepenuhnya
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tidak dapat memehami keinginan manusia. Walaupun sebenarnya mesin pencari memiliki fitur
penyaringan terhadap konten-konten yang menyesatkan siswa. Namun hanya sebagian orang yang
memanfaatkannya. Rata-rata dari siswa hanya menggunakan fitur umum dari setiap mesin pencari.

2.

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi
Perjalanan kehidupan perusahaan sejak didirikan sampai saat ini pada hakikatnya adalah
rangkaian pengambilan keputusan oleh manajemen. Pengambilan keputusan yang baik ditentukan oleh
digunakannya informasi yang baik. Informasi yang baik adalah informasi yang sesuai dengan
kebutuhan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan juga harus akurat dan tersedia saat
dibutuhkan. Untuk itu perusahaan harus memiliki sistem yang bagus dalam mengambil keputusan,
mengolahan data, serta mendapatkan tujuan perusahaan yang diinginkan.

2.1.1 Pengertian Sistem
Pada umumnya sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan atau berkaitan
antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jika dalam sebuah sistem
terdapat elemen yang tidak memberikan manfaat dalam mencapai tujuan yang sama, maka elemen
tersebut dapat dipastikan bukanlah bagian dari sistem.
Sebuah sistem terdiri atas bagian-bagian atau komponen yang terpadu untuk satu tujuan.
Model dasar dari bentuk sistem ini adalah adanya masukan, pengolahan dan keluaran. Akan tetapi
sistem ini dapat dikembangkan hingga menyertakan media penyimpanan.(Tata Sutabri, 2012).

2.1.2 Pengertian Informasi
Informasi adalah data yang telah diklasifikasi atau diinterprestasi untuk digunakan dalam
proses pengambilan keputusan. Informasi itu sendiri dapat mengenai data mentah, data tersusun,
kapasitas sebuah saluran komunikasi dan lain sebagainya. Ibaratnya informasi menjadi darah yang
mengalir dalam tubuh suatu organisasi, sehingga informasi sangat penting didalam suatu organisasi (
Tata Sutabri ,2012 ).

2.1.3 Pengertian Sistem Informasi
Secara umum sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan,
mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang
pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Sistem informasi dibutuhkan dalam
organisasi untuk membantu dan mempermudah organisasi mengolah data dan menjadikan informasi
yang akurat, tepat waktu dan relevan sehingga dapat membantu organisasi dalam pengambilan
keputusan.

2.2 Pengertian UML
UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan
menggunakan diagram dan teks-teks pendukung.
UML hanya berfungsi untuk melakukan
permodelan, jadi penggunaan UML tidak terbatas pada metodologi tertentu, meskipun pada
kenyataannya UML paling banyak digunakan pada metodologi berorientasi objek.
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3. METODE PENELITIAN
Adapun metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :
1. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian ini terlebih dahulu dengan melakukan pengambilan data dan penelitian langsung
kelapangan, dalam hal ini penulis akan langsung ke Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Atas
di Pesantren Thawalib Padang.
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Dengan cara membaca dan mempelajari buku, artikel, majalah dan media cetak lain yang
berhubungan dengan penelitian ini, sebagai sumber data dan informasi yanag bersifat teoritis.
3. Penelitian Laboratorium (Laboratory Research)
Dalam hal ini digunakan hardware maupun software agar tujuan perancangan tercapai, adapun piranti
atau perangkat yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Hardware
a. Laptop Axioo Neon CNW, processor Intel(R) Core(TM) i3.
b. Flashdisk Toshiba 8 GB.
c. Smarthphone xiaomi redme 2 sebagai Modem/Wifi Hotspot.
2. Software
a. Sistem Operasi
Microsoft Windows 7 Ultimate Windows 7 digunakan untuk membantu dalam penyelesaian
pembuatan sebuah laporan dan program e-learning. Jika tidak ada sistem operasi yang
membantu maka aplikasi yang diciptakan tidak akan selesai.
b. Microsoft Office 2010
Microsoft Word dipergunakan untuk membantu pembuatan dokumen berupa laporan ataupun
makalah.
c. Database MYSQL
MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data (database management
system) atau DBMS yang multithread, multi-user, MySQL bersifat open source yang artinya
siapa saja boleh menggunakannya.
d. Notepad++ version 6.3
Notepad++ berfungsi sebagai teks editor, maksudnya notepad++ digunakan sebagai tempat
dalam pengetikan program.
e. Apache Server Versi 2.5.9.
Untuk menjalankan PHP dan MySQL di komputer lokal. Membutuhkan web server dan server,
yakni apache sebagai web servernya dan mysql sebagai database server yang semua itu sudah
termasuk dari bagian Apache Server.
f. Mozilla Firefox
Mozilla Firefox merupakan program aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk
menayangkan dan berinteraksi dengan tulisan, gambar, video, musik dan berbagai informasi
lainnya yang terdapat pada halaman Web disebuah situs dijaringan LAN lokal.
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4. ANALISA DAN HASIL
4.1 Use Case Diagram
Use case diagram pada sistem Madrasah Aliyah Pesantren Thawalib Padang dapat dilihat pada
Gambar 4.1

Gambar 4.1 Use Case Diagram

4.2 Class Diagram
Class diagram pada sistem ini dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut :

Gambar 4.2 Class Diagram

5. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM
5.1 Tampilan Halaman Utama
Halaman depan website pada halaman utama merupakan halaman yang dapat diakses oleh semua
user. Pada halaman utama pada website elearning Madrsah Aliyah Pesantren Thawalib Padang dapat
memilih beberapa menu yang telah disediakan seperti tombol home, profil, about dan login. Untuk
lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 5.1

58

Jurnal Teknologi
http://lppm.upiyptk.ac.id/ojs3/index.php/TEKNOLOGI

Vol. 8 Issue 2 Oktober 2018, Hal 55-62

E-ISSN: 2541-1535 |P-ISSN : 2301-4474

Gambar 5.1 Tampilan Halaman Utama

5.2 Tampilan Halaman Login
Pada halaman ini user akan diminta memasukkan user id dan password untuk mengakses halaman
admin, halaman guru ataupun halaman siswa. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dibawah ini :

Gambar 5.2 Tampilan Halaman Login

5.3 Tampilan Halaman Admin
Pada halaman ini user telah masuk sebagai admin dan bisa mengakses entry data materi, kategori,
latihan, siswa, dan guru. Tampilan halaman admin dapat dilihat pada Gambar bawah ini.

Gambar 5.3 Tampilan Halaman Admin

5.4 Halaman Siswa Kerjakan Latihan
Jika siswa telah berhasil login maka siswa dapat mengerjakan latihan-latihan yang telah di
inputkan oleh guru. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada Gambar berikut ini.
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Gambar 5.4 Halaman Siswa Kerjakan Soal

5.5 Halaman Siswa Upload Tugas
Jika siswa telah berhasil login maka siswa dapat mengupload tugas yang telah diberikan oleh guru.
Untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada gambar 5.5 berikut ini.

Gambar 5.5 Halaman Siswa Upload Tugas

5.6 Halaman Siswa Download Materi
Jika siswa telah berhasil login maka siswa dapat download data materi yang ada. Untuk lebih
jelasnya bisa di lihat pada Gambar 5.6 berikut ini.

.
Gambar 5.6 Halaman Siswa Download Materi

5.7 Halaman Siswa Lihat Akun
Jika siswa telah berhasil login maka siswa dapat melihat data diri yang telah di-input-kan
admin. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada Gambar 5.7 berikut ini.
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.
Gambar 5.7 Halaman Siswa Lihat Akun

6. PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Dengan adanya penelitian dan pembuatan aplikasi e-learning fiqih berbasis web pada Madrasah
Aliyah Pesantren Thawalib Padang yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Dengan penerapan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL pada aplikasi e-learning ini
memudahkan siswa untuk mendalami materi diluar jam sekolah tanpa terhalang tempat dan waktu.
2. Aplikasi e-learning memiliki tampilan yang user friendly sehingga memberikan kemudahan
kepada siswa untuk mendapatkan materi pelajaran tanpa harus bersusah payah mencari materi di
mesin pencari yang tersedia.
3. Dalam penerapan aplikasi e-learning ini dapat diakses oleh siswa dan guru guna menunjang
proses belajar dan mengajar di Madrasah Aliyah Pesantren Thawalib Padang.

6.2 Saran
Aplikasi e-learning fiqih berbasis web pada Madrasah Aliyah Pesantren Thawalib Padang masih
dapat untuk dikembangkan lagi. Dan dari kesimpulan di atas dapat diberikan saran-saran sebagai
berikut :
1. Sistem ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu
diperlukannya peninjauan yang secara continue untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dari
sistem yang telah dirancang ini agar bisa dikembangkan lebih baik lagi untuk kedepannya.
2. Perlunya pengembangan aplikasi e-learning fiqih berbasis web pada Madrasah Aliyah Pesantren
Thawalib Padang ini agar dapat diakses oleh seluruh siswa di Pesantren Thawalib Padang bukan
hanya untuk siswa Madrasah Aliyah saja.
3. Perlunya dilakukan pendekatan, pemeliharaan (maintenance) dan pengembangan sistem di masa
yang akan datang untuk menjaga kelangsungan sistem tersebut.
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