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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Metode Penelitian 

Rancang bangun dan survei sistem dilakukan dengan beberapa fase sebagai 

berikut. 

1. Telaah literatur  

Fase ini berkaitan dengan pencarian dan pemahaman dasar teori dan 

implementasi ITS menggunakan BN sebagai pertimbangan dalam 

membangun sistem. 

2. Perancangan sistem  

Sistem dirancang berdasarkan hasil temuan dari telaah literatur. Fase ini 

terdiri dari dua tugas yaitu analisa kebutuhan dan design sistem. 

3. Pembangunan sistem  

Setiap bagian dari sistem diprogram dalam fase ini.  

4. Pengujian sistem  

Sebelum sistem dibuka secara publik untuk pengguna, setiap bagian dari 

sistem akan diuji terlebih dahulu sehingga memastikan tidak terdapat 

error. 

5. Implementasi sistem  

Sistem di-install di komputer server untuk disajikan secara online kepada 

pengguna sistem. 
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6. Survei pengguna   

Sistem terlebih dahulu dibuka kepada sampel pengguna selama satu 

minggu. Setiap respons pengguna akan diambil dengan menggunakan 

kuesioner. Data pendapat pengguna kemudian dianalisa sehingga dapat 

diketahui pengaruh yang dihasilkan oleh adanya sistem. 

3.1.1 Variabel Penelitian 

Summation Evaluation (SE) yang disebutkan Locke dkk. (2002) untuk 

mengukur kesuksesan DE dalam attitudes dan implementation. Poin-poin dari SE 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Ketertarikan pelajar dalam menggunakan sistem. 

2. Motivasi yang dirasakan pelajar. 

3. Keinginan untuk berpartisipasi dalam penggunaan DE. 

4. Kebutuhan maintenance yang diperlukan untuk menjalankan sistem. 

Berdasarkan beberapa poin dalam aspek Personalized Education yang 

disebutkan Pazos-Arias dan López-Nores (2009) dan Feng-Tsu (2008), hal-hal 

yang diteliti adalah berikut. 

1. Kebebasan pemilihan materi yang dirasakan pelajar. 

2. Kesesuaian materi yang disarankan terhadap kemampuan pelajar. 

3. Kesesuaian materi yang disarankan terhadap keinginan pelajar. 

3.1.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan cara menggunakan survei menggunakan 

kuesioner. Kuesioner berupa pertanyaan tertutup yang dihadirkan dalam bentuk 

Likert Scale. Pertanyaan dibuat berdasarkan variabel penelitian yang. Kuesioner 
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hanya diberikan kepada responden yang telah menggunakan sistem. 

3.1.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Gay dan Diehl (1992) menyarankan jumlah sampel dalam penelitian 

minimum 30 dan lebih banyak lebih baik. Sampel yang diteliti diambil secara 

acak dari mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Multimedia 

Nusantara yang telah mengikuti mata kuliah Grafika Komputer dan Animasi 

selama satu semester terakhir. 

3.2 Arsitektur Sistem 

Sistem dibangun di atas teknologi web. Sistem dibagi menjadi dua bagian 

penting yaitu server dan client. Bagian server berkaitan dengan penyediaan 

konten dari sistem seperti pelajaran dan informasi dari semua pengguna sistem. 

Semua bagian dari sistem yang komputasinya berat dan tidak bersifat privasi akan 

dirancang untuk dijalankan di bagian client. 

Semua data disimpan di server dengan menggunakan database dengan tipe 

relational. Sistem tidak membutuhkan operasi mengolah data yang berat 

melainkan membutuhkan database untuk menyimpan data. Mempertimbangkah 

hal tersebut maka dipilih Relational Database Management System yaitu 

MariaDB. 

Penyediaan data dilakukan menggunakan web server dengan mengikuti 

cara akses sesuai dengan beberapa ketentuan Representative State of Transfer 

(REST). Hal ini menyebabkan server hanya menyediakan data dan client 

bertanggung jawab untuk menampilkan visualisasi dari data tersebut, 

menyebabkan beban komputasi di server berkurang. Gambar 3.1 Arsitektur 
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Sistem menunjukkan hubungan bagian-bagian dari sistem dalam menghadirkan 

data. 

 
Gambar 3.1 Arsitektur Sistem 

Komputasi data dan proses penyampaian visual dilakukan di program 

browser client. Hal ini membatasi sistem untuk dapat dijalankan menggunakan 

Application Programming Interface yang disediakan oleh web browser. Oleh 

karena itu, sistem yang dijalankan di client dibangun menggunakan teknologi 

HTML, Javascript, dan CSS. 

REST membutuhkan resource dari server dipisahkan menurut alamat 
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Uniform Resource Locator (URL). Operasi yang dapat dilakukan terhadap 

resource akan dibedakan menurut Hypertext Transfer Protocol Method (HTTP) 

Method yang digunakan. Alamat yang dirancang untuk sistem dideskripsikan 

pada tabel: Tabel 3.2, Tabel 3.3, Tabel 3.4, Tabel 3.5, Tabel 3.6, dan Tabel 3.7. 

Tabel 3.1 Resource Chapter 

URL Method Deskripsi 

/chapters GET, POST Melihat daftar bab dan 
menambah bab baru 

/chapters/<id> GET, PUT, 
DELETE 

Melihat isi bab, mengubah isi 
bab, dan menghapus bab 

/chapters/<id>/lessons GET, POST Melihat daftar pelajaran yang 
dimiliki bab dan menambah 
pelajaran ke bab 

/chapters/<id>/lessons/<id> 

/steps/<id>/sources 

GET, POST Melihat daftar source code yang 
dimiliki oleh langkah dan 
menambah source code baru 

 

Conditional Probability Distribution (CPD) adalah hubungan antar 

pelajaran yang direpresentasikan dalam Bayesian Network. 

Tabel 3.2 Resource CPD 

URL Method Deskripsi 

/cpds GET Melihat relasi antar pelajaran 

 

Daftar URL yang dapat digunakan untuk mengakses pelajaran ("lessons") 

dapat dilihat pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Resource Lessons 

URL Method Deskripsi 

/lessons GET Melihat daftar semua pelajaran 

/lessons/<id> GET, PUT, 
DELETE 

Melihat dan mengubah isi 
pelajaran dan menghapus 
pelajaran 

/lessons/<id>/steps GET, POST Melihat daftar langkah yang 
dimiliki pelajaran dan 
menambah langkah baru 

/lessons/<id>/cpds PUT Mengubah daftar relasi dari 
pelajaran 

 

Daftar URL yang dapat digunakan untuk mengakses sesi pengguna 

("logins") dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Resource Logins 

URL Method Deskripsi 

/login GET, 
POST, 
DELETE 

Melihat sesi, membuat sesi baru, 
dan menghapus sesi aktif 

 

Daftar URL yang dapat digunakan untuk mengakses informasi pengguna 

("users") dapat dilihat pada Tabel 3.15. 

Tabel 3.5 Resource Users 

URL Method Deskripsi 

/users POST Menambah pengguna baru 

/users/<id> GET, 
DELETE 

Melihat isi pengguna dan 
menghapus pengguna 

/users/<id>/lesson-histories GET, POST Melihat dan menambah sejarah 
pelajaran 

/users/<id>/sandbox GET, POST Melihat hasil eksekusi dan 
menambah file eksekusi baru 
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Daftar URL yang dapat digunakan untuk mengakses source code 

("sources") dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Resource Sources 

URL Method Deskripsi 

/sources GET Melihat daftar semua source 
code 

/sources/<id> PUT, 
DELETE 

Mengubah isi source code dan 
menambah source code baru 

 

Daftar URL yang dapat digunakan untuk mengakses informasi langkah 

("steps") dapat dilihat pada Tabel 3.7 Resource Steps. 

Tabel 3.7 Resource Steps 

URL Method Deskripsi 

/steps/<id> PUT Mengubah isi langkah 

/steps/<id>/sources GET, POST Melihat daftar source code yang 
dimiliki langkah dan menambah 
source code baru 

 

3.3 Arsitektur Bayesian Network 

Model Bayesian Network yang digunakan untuk merancang sistem dapat 

dilihat pada Gambar 3.2. Pada gambar terdapat tiga pelajaran yang 

direpresentasikan dalam bentuk node. Setiap pelajaran memiliki probabilitas bagi 

pengguna untuk mempelajarinya dalam bentuk tabel Conditional Probability 

Distribution. Contohnya HTML5 (H) memiliki probabilitas 0.7 sedangkan 

Javascript (JS) memiliki probabilitas 0.5 apabila pengguna telah mengetahui 

HTML5 sebelumnya. 
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Gambar 3.2 Model Bayesian Network WebGL 

Sistem akan menyimpan dua informasi dari model Bayesian Network: 

relasi antar node (pelajaran) dan Condition Probability Distribution (CPD) setiap 

pelajaran dalam bentuk tabel. Data dari Gambar 3.2 harus mengalami perubahan 

sebelum dapat dimasukkan ke dalam sistem. Oleh karena itu, dirancang database 

yang mampu menampung data tersebut. Rancangan ini dapat dilihat pada subbab 

3.6 di bagian normalisasi CPD Header dan CPD Detail. 

Contoh inferensi yang dapat dilakukan menggunakan Rumus 2.3 dan 

Gambar 3.2. Probabilitas dari diketahuinya WebGL (GL=T) apabila diketahui 

HTML5 (H=T) adalah sebesar 0.64. Perhitungan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

 
𝑃 𝐺𝐿 = 𝑇 𝐻 = 𝑇 =

𝑃 𝐺𝐿,𝐻
𝑃 𝐻 = 𝑇  

𝑃 𝐺𝐿 = 𝑇 𝐻 = 𝑇 =
𝑃 𝐺𝐿 = 𝑇, 𝐽𝑆 = 𝑗𝑠,𝐻 = 𝑇!"

𝑃 𝐻 = 𝑇  
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𝑃 𝐺𝐿 = 𝑇 𝐻 = 𝑇

=
𝑃 𝐺𝐿 = 𝑇, 𝐽𝑆 = 𝑇,𝐻 = 𝑇 + 𝑃 𝐺𝐿 = 𝑇, 𝐽𝑆 = 𝐹,𝐻 = 𝑇

𝑃 𝐻 = 𝑇  

𝑃 𝐺𝐿 = 𝑇 𝐻 = 𝑇 =
0.343+ 0.105

0.7  

𝑃 𝐺𝐿 = 𝑇 𝐻 = 𝑇 = 0.64 

 

Sistem tidak menyarankan pelajaran kepada pengguna apabila nilai 

inferensi pelajaran tersebut terhadap sejarah pelajaran pengguna di bawah 0.7. 

3.4 Data Flow Diagram 

Sistem bertukaran data dengan entitas di luar sistem. Ketiga entitas 

tersebut: tutorial WebGL, pengguna sistem, dan pengurus sistem. Entitas 

pengguna sistem menyediakan data yang dihasilkan dari interaksi pengguna 

terhadap sistem. Entitas pengurus sistem menyediakan data yang berkaitan dengan 

penyediaan pelajaran dalam sistem. Entitas tutorial  WebGL adalah sumber 

pelajaran yang mengisi pelajaran yang dihadirkan oleh sistem. Context Diagram 

sistem dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

Sistem memperoleh data dari ketiga entitas untuk memenuhi kebutuhan 

dari entitas pengurus dan entitas pengguna. Pertukaran data ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Context Diagram 

Entitas tutorial WebGL adalah sumber semua pelajaran yang terdapat 

dalam sistem. Data yang disediakan adalah "Isi pelajaran" yang berisi materi 

pelajaran tentang WebGL beserta source code yang dibutuhkan. Deskripsi 

sederhana dari entitas ini dapat dilihat pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 Entitas Tutorial WebGL 

Nama entitas Tutorial WebGL 

Data yang dihasilkan 

Nama data Deskripsi data 

Pelajaran WebGL Semua pelajaran beserta deskripsi dan source code 
yang diperlukan untuk mengerti Pemrograman Grafik 
menggunakan WebGL 

 

Entitas pengurus adalah entitas yang berperan untuk menyaring pelajaran 

yang ada dalam sistem. Setiap sistem memiliki pengurus yang informasi pengurus 

terlebih dahulu diberikan kepada sistem melalui data "Regitrasi pengurus". Sistem 
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dapat mempertanggungjawabkan segala aktivitas pengurus berdasarkan "Sesi 

pengurus" yang hanya diberikan kepada pengurus yang ter-authenticated. 

Authentication pengurus hanya bisa berhasil dengan "Kode rahasia pengurus" 

yang hanya diketahui oleh pengurus. 

Tabel 3.9 Deskripsi Entitas Pengurus 

Nama entitas Pengurus 

Data yang dihasilkan 

Nama data Deskripsi data 

Identitas pengurus Identitas dari pengurus: nama lengkap dan kode rahasia 

Rahasia pengurus Informasi rahasia yang hanya diketahui pengurus  

Relasi antar pelajaran Hubungan antar pelajaran yang menpengaruhi 
pengaruh pengetahuan sebuah pelajaran terhadap 
pelajaran lain 

Perubahan pelajaran Perintah-perintah untuk menambahkan pelajaran, 
mengubah, dan menghapus pelajaran pelajaran yang 
ada 

Data yang diperoleh dari sistem 

Nama data Deskripsi data 

Hasil authentication 
pengurus 

Pesan dari sistem bahwa authentication telah berjalan 
dengan sukses atau tidak 

Hasil pendaftaran 
pengurus 

Pesan dari sistem bahwa pendaftaran telah berjalan 
dengan sukses atau tidak 

Hasil hapus sesi pengurus Pesan dari sistem bahwa sesi pengurus telah dihapus 
atau tidak 

 

Entitas pengguna adalah sumber informasi dari interaksi pengguna dengan 

sistem.  

Data "Pilihan pelajaran" adalah pelajaran-pelajaran yang diinginkan oleh 

pengguna untuk dipelajari. Setiap kali pengguna mempelajari sebuah pelajaran, 

data ini membentuk "Pelajaran yang dipelajari" sehingga sistem dapat melacak 

pengetahuan dari pengguna. Sistem menggunakan identitas pengguna yang 
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terdapat pada "Pendaftaran pengguna" untuk mengenali setiap pengguna. Sistem 

dapat membedakan setiap pengguna dengan menggunakan data "Kode rahasia" 

yang unik diketahui oleh masing-masing pengguna. Pengguna dalam proses 

belajar akan menghasilkan "Source code" yang akan dieksekusi oleh sistem. 

Data yang diberikan sistem kepada pengguna adalah sebagai berikut. Data 

"Hasil eksekusi" yang merupakan hasil dari source code yang diberikan pengguna 

kepada sistem. Data ini dapat membantu pengguna untuk memahami pelajaran 

yang dipelajari. Setiap pengguna memiliki sesi sendiri yang dialokasikan oleh 

sistem sebagai "Sesi pengguna". Hal ini mencengah adanya pengguna yang 

menggunakan sesi pengguna lain. Sistem membantu pengguna untuk mengetahui 

pelajaran yang telah dan belum dipelajari dengan memberikan "Pelajaran yang 

telah dipelajari". Fungsi tutor dalam sistem adalah memberikan informasi berupa 

"Rekomendasi pelajaran" kepada pengguna. Setiap pelajaran diberikan kepada 

pengguna dalam bentuk "Pelajaran dan source code" yang berisi deskripsi beserta 

file-file source code untuk dijalankan. Terakhir, data "Pelajaran" berisi daftar 

semua pelajaran yang dapat dipelajari oleh pengguna. 
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Tabel 3.10 Deskripsi Entitas Pengguna 

Nama entitas Pengguna 

Data yang dihasilkan 

Nama data Deskripsi data 

Pelajaran untuk dipelajari Pelajaran yang ingin dipelajari oleh pengguna 

Pelajaran untuk diselesaikan Pelajaran yang telah dimengerti oleh pengguna  

Identitas pengguna Identitas pengguna: nama lengkap dan kode rahasia 

Rahasia pengguna Informasi rahasia yang unik untuk setiap pengguna dan 
diketahui oleh pengguna 

Source code untuk dijalankan File-file pelajaran yang telah diubah pengguna untuk 
dieksekusikan 

Data yang diperoleh dari sistem 

Nama data Deskripsi data 

Hasil source code Tampilan dari hasil source code yang dieksekusi 

Hasil authentication pengguna Pesan sistem bahwa authentication telah berjalan 
dengan sukses atau tidak 

Kemudahan pelajaran Nilai kemudahan suatu pelajaran 

Hasil pendaftaran pelajaran Pesan sistem bahwa pendaftaran pengguna telah 
berjalan dengan sukses atau tidak 

Isi pelajaran Isi dari pelajaran beserta source code pendamping 

 

Gambar 3.4 menunjukkan semua proses yang terdapat dalam sistem. 

Terdapat 5 proses dalam sistem yang berinteraksi dengan 3 entitas luar. Selain itu, 

proses pertama, kedua dan ketiga memiliki diagram level 2. Dua proses sisanya: 

"Menghapus sesi pengguna" dan "Menghapus sesi pengurus" berguna untuk 

menghapus sesi yang sedang aktif sehingga tidak dapat digunakan hingga 

dilakukan proses authentication berikutnya. 
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Gambar 3.4 Diagram Level 1 

Proses pertama yaitu "Mengatur pengguna" adalah proses yang berkaitan 

dengan pendaftaran pengguna dan proses authentication pengguna. Pendaftaran 

berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai pengguna baru sehingga dapat 
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dikenali sistem. Proses authentication memeriksa pengguna yang ingin masuk ke 

dalam sistem sehingga kegiatan yang dilakukan dapat dikaitkan dengan pengguna. 

Proses "Mengatur pengguna" membutuhkan data mengenai identitas pengguna 

(identitas pengguna baru) untuk mendaftarkan pengguna baru. Isi dari proses 

pertama dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

 
Gambar 3.5 Diagram Level 2 Proses 1 

Terdapat 6 proses untuk mengatur pengguna yang ada di dalam sistem. 

Proses "Mendaftarkan pengguna" menggambil data identitas pengguna baru dan 
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memeriksa keberadaan identitas serupa berdasarkan data "Eksistensi pengguna" 

untuk memutuskan apakah pengguna akan didaftarkan dalam sistem atau tidak. 

Hasil dari proses ini akan diberikan kepada pengguna berupa data "Hasil 

pendaftaran pengguna" dan semua pengguna yang terdaftar akan disimpan dalam 

"Tabel Pengguna". Proses ini bekerja sama dengan proses "Memeriksa 

pendaftaran pengguna" untuk menentukan apakah pengguna telah terdaftar 

sebelumnya atau tidak. Hal yang serupa juga terjadi pada pendaftaran pengurus 

baru. Pendaftaran pengurus diproses oleh "Mendaftarkan pengurus" dan 

"Memeriksa pendaftaran pengurus". 

Proses "Authenticate pengurus" memberikan sesi yang diperlukan proses-

proses lain seperti "Mengatur pelajaran". Sesi ini akan digunakan proses tersebut 

untuk memastikan kegiatan dilakukan atas pengetahuan pengurus. Pembuatan sesi 

ini membutuhkan data mengenai "Rahasia pengurus" yang hanya diketahui oleh 

pengurus sistem.  

Proses "Authenticate pengguna" membuat sesi pengguna apabila "Rahasia 

pengguna" yang diberikan cocok dengan pengguna yang terdaftar di dalam sistem. 

Data "Pengguna pemilik rahasia" hanya akan diperoleh apabila rahasia yang 

diberikan cocok. Hasil dari proses ini akan diberitahukan kepada pengguna 

melalui "Hasil authentication pengguna". 

Isi dari proses "Mengatur pelajaran" dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

Terdapat dua proses untuk mengatur pelajaran dan untuk mengatur relasi antar 

pelajaran yang ada di dalam sistem. Proses "Menambah mengubah dan 

menghapus pelajaran" mengolah data "Pelajaran WebGL" dan "Perubahan 

pelajaran" sehingga dapat disimpan di dalam sistem. Proses "Mengubah relasi 
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pelajaran" menggambil data "Relasi antar pelajaran" dan menyimpannya di dalam 

sistem dalam bentuk "Probabilitas relasi" beserta syarat-syarat probabilitas 

tersebut dalam bentuk "Syarat relasi". 

 
Gambar 3.6 Diagram Level 2 Proses 2 

Isi dari proses "Belajar" dapat dilihat pada Gambar 3.7. Terdapat empat 

proses untuk memroses kegiatan belajar yang dilakukan oleh pengguna. Proses 

"Menampilkan pelajaran" menggambil semua data mengenai pelajaran yang ada 

di dalam sistem dan menampilkannya kepada pengguna. Pelajaran yang 

ditampilkan akan disesuaikan dengan data "Pelajaran untuk dipelajari" yang 
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diberikan oleh pengguna. Proses "Menghitung kemudahan pelajaran" menghitung 

kemudahan menggunakan relasi antar pelajaran dan sejarah pelajaran pengguna. 

Inferensi Bayesian Network digunakan di dalam proses ini. Hasilnya berupa nilai 

kemudahan dari pelajaran sehingga pengguna dapat memutuskan untuk 

mempelajari pelajaran tersebut atau tidak. Proses "Menyelesaikan pelajaran" 

menyimpan pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari oleh pengguna. Proses 

"Menajalankan source code" menerima source code dari pengguna, 

menjalankannya dan menampilkan hasilnya kepada pengguna. 
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Gambar 3.7 Diagram Level 2 Proses 3 

3.5 Flowchart 

Alur penggunaan sistem dapat dilihat pada flowchart-flowchart berikut. 

Semua alur akan membentuk sebuah kegiatan dari sistem Intelligent Tutor yang 

akan dibangun. 

Semua kegiatan dalam sistem akan dimulai dengan proses authentication 

yang posisinya dapat dilihat pada Gambar 3.8. Setiap aktivitas dalam sistem harus 

dapat dikaitkan kepada pengguna yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan 
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dibutuhkannya "Pendaftaran dan Authentication" untuk melakukan authentication 

pada pengguna pada awal pemakaian sistem dan mendaftarkan pengguna baru. 

Kegiatan tersebut akan menghasilkan sebuah sesi bagi pengguna untuk digunakan 

selama "Sesi digunakan". Terakhir, terdapat proses menghapus sesi dari 

penyimpanan sehingga sesi tersebut tidak dapat digunakan oleh pengguna lain. 

 
Gambar 3.8 Flowchart Sistem 

"Pendaftaran dan Authentication" terdiri dari dua bagian yaitu pendaftaran 

dan authentication pengguna. Alur dari kedua bagian ini secara keseluruhan dapat 

dilihat pada Gambar 3.9.  

Sistem pertama-tama akan menggambil menampilkan dua formulir kepada 

pengguna. Hasil dari formulir yang diisi akan diterima oleh sistem sebelum 

memutuskan apakah akan dilakukan proses pendaftaran atau authentication. 

Apabila formulir pendaftaran diisi, maka sistem akan menanyakan dan 

menggambil informasi identitas pendaftar. Kemudian sistem akan menggambil 

semua pengguna yang terdaftar di dalam database sistem. Identitas pendaftar akan 

diperiksa terhadap pengguna terdaftar. Apabila pengguna tidak ditemukan maka 

sistem sistem akan mengubah password identitas pengguna menjadi hash dan 

menambahkan pengguna baru menggunakan identitas tersebut. Pendaftaran dapat 

diulang berkali-kali hingga formulir yang diisi adalah formulir masuk sistem 

(authentication). 
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Isi dari formulir masuk sistem mengandung kode rahasia. Kode rahasia ini 

digunakan untuk memperoleh identitas dari pengguna dari database. Sistem 

terlebih dahulu mengubah password dari kode rahasia menjadi hash kemudian 

mencari pengguna yang ada di dalam database mengunakan kombinasi username 

dan hash kode rahasia tersebut. Apabila terdapat pengguna yang memiliki kode 

rahasia yang bersangkutan, maka sistem akan membuat sesi di database dan 

melanjutkan ke kegiatan berikutnya.  
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Gambar 3.9 Flowchart Pendaftaran dan Authentication 

Hasil authentication dari "Pendaftaran dan Authentication" adalah sesi 

pengguna yang disimpan dalam database. Sesi ini akan terus digunakan sampai 

sesi tersebut dihapus. Sesi pengurus juga diberikan kepada pengguna yang 
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merangkap pengurus dari sistem. "Sesi digunakan" akan menggunakan sesi yang 

telah dibuat ini untuk menentukan kegiatan yang dapat dilakukan oleh pengguna. 

Alur dari penggunaan sesi ini dapat dilihat pada Gambar 3.10. 

Sistem dibangun berbasis web sehingga berdasarkan halaman yang 

dikunjungi oleh pengguna, sistem akan memeriksa sesi yang ada di database 

sehingga kegiatan yang dilakukan pengguna dapat disesuaikan dengan sesi 

tersebut. Halaman yang dapat dikunjungi dibagi menjadi dua yaitu halaman 

pengguna dan halaman pengurus. 

Kegiatan "Menggunakan sesi penguna" dapat dilakukan apabila halaman 

pengguna dikunjungi. Sistem akan mengambil sesi aktif dari database. Sesi 

tersebut akan diperiksa untuk memastikan sesi tersebut adalah sesi pengguna. 

Apabila sesi bukan sesi pengguna, maka sistem akan menampilkan bahwa 

halaman tersebut tidak tersedia. 

Kegiatan "Mengatur pelajaran" dapat dilakukan apabila bukan halaman 

pengguna yang dikunjungi melainkan halaman pengurus. Sistem memastikan 

pengguna merupakan pengurus dengan memeriksa sesi dari database. Apabila 

sesi bukan sesi pengurus, maka sistem akan menampilkan bahwa halaman tersebut 

tidak tersedia. 

Kegiatan ini akan diulang hingga tidak ada halaman yang ingin dikunjungi 

pengguna. Pengguna dapat memilih tombol keluar dari sistem. Apabila tombol 

tersebut diklik oleh pengguna maka sistem akan keluar dari kegiatan "Sesi 

Digunakan". 
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Gambar 3.10 Flowchart Sesi Digunakan 

Kegiatan "Menggunakan sesi pengguna" adalah alur sistem menanggani 

proses belajar dari pengguna. Terdapat "Menampilkan pelajaran" dan "Belajar" 

yang dijalankan setelah sebuah pelajaran dipilih. Alur dapat dilihat pada Gambar 

3.11. 
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Gambar 3.11 Flowchart Menggunakan Sesi Pengguna 

Sistem akan menampilkan pelajaran-pelajaran yang ada di dalam sistem di 

kegiatan "Menampilkan pelajaran". Alur dapat dilihat pada Gambar 3.12. 

Pertama-tama semua pelajaran akan diperoleh dari database sistem. Semua 

pelajaran tersebut akan ditampilkan kepada pengguna. Sistem kemudian 

menggambil relasi antar pelajaran dari database untuk digunakan dalam 

pembuatan Bayesian Network. Berdasarkan identitas pengguna, sejarah pelajaran 

yang pernah dipelajari pengguna akan diperoleh dari database. Sejarah tersebut 

akan ditampilkan kepada pengguna. Menggunakan sejarah dan Bayesian Network 

yang dibentuk, maka kemudahan pelajaran akan dihitung. Hasil dari perhitungan 

tersebut akan ditampilkan kepada pengguna sehingga dapat membantu pengguna 

untuk memilih pelajaran yang diinginkan. 
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Gambar 3.12 Flowchart Menampilkan Pelajaran 

Setelah sebuah pelajaran dipilih, sistem akan melakukan kegiatan 

"Belajar". Alur yang dilalui dapat dilihat pada Gambar 3.13. Sistem akan 

menggambil isi pelajaran terpilih dari database. Isi yang terdiri dari deskripsi 

beserta source code kemudian akan ditampilkan kepada pengguna. Pengguna 

kemudian akan meng-input source code untuk dijalankan oleh sistem. Sistem 

akan menjalankan source code tersebut dan menampilkan hasilnya kepada 

pengguna. Jika terdapat langkah berikut dari pelajaran maka sistem akan 

menanyakan kepada pengguna untuk lanjut ke langkah berikut. Hal ini akan 

diulang hingga pelajaran tidak memiliki langkah lagi dan pengguna akan ditanya 

sistem mengenai pemahaman pelajaran. Apabila pengguna menjawab "iya", maka 

sistem akan menyimpan pelajaran tersebut sebagai pelajaran yang telah dipelajari 

dan mengakhiri kegiatan "Belajar". 
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Gambar 3.13 Flowchart Belajar 
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"Mengatur pelajaran" adalah alur untuk pengurus sistem mengatur 

pelajaran-pelajaran yang tersedia di dalam sistem. Alur dapat dilihat pada Gambar 

3.14. Terdapat tiga proses alur utama dari kegiatan ini: menambahkan pelajaran, 

mengubah pelajaran dan mengubah relasi antar pelajaran. 

Sistem akan menggambil semua pelajaran dan semua relasi pelajaran yang 

ada di dalam sistem untuk ditampilkan kepada pengurus sebelum memulai ketiga 

alur utama. Daftar pelajaran ditampilkan kepada pengurus terlebih dahulu 

sehingga pengurus dapat memutuskan salah satu dari tiga alur utama. Kemudian, 

pengurus memilih perintah yang akan dilakukan oleh sistem. Berdasarkan 

perintah yang diberikan pengurus, maka sistem akan melakukan kegiatan: 

menambahkan pelajaran, mengubah pelajaran, atau mengubah relasi pelajaran.  

Alur menambahkan pelajaran membutuhkan informasi mengenai pelajaran 

yang akan ditambahkan. Mengubah pelajaran membutuhkan informasi mengenai 

pelajaran yang akan diubah dan perubahan yang akan dilakukan. Setiap pelajaran 

yang ditambahkan dapat direlasikan terhadap pelajaran-pelajaran lain yang sudah 

ada sebelumnya. Pengurus harus memberikan informasi mengenai relasi antar 

pelajaran untuk sistem simpan di dalam database. Setelah salah satu dari alur ini 

dilakukan, sistem akan mengulang dari menampilkan pelajaran untuk 

menghabiskan semua  perintah yang ingin dilakukan oleh pengurus. Sistem akan 

keluar dari kegiatan ini apabila tidak ada perintah dari pengurus. 
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Gambar 3.14 Flowchart Mengatur Pelajaran 

Nilai rekomendasi pelajaran dihitung menggunakan algoritma inferensi 

menggunakan Bayesian Network (BN). Alur algoritma inferensi tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 3.15. Alur memiliki subprogram Enumeration. 
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Gambar 3.15 Flowchart Inferensi Bayesian Network 

Pada Gambar 3.15, terdapat beberapa variabel yang digunakan. "vars" 

merupakan semua node dalam BN, "x" adalah node yang diinferensikan 

probabilitas keadaannya true-nya, dan "e" adalah kumpulan dari node-node yang 

keadaannya telah diketahui. 

Variabel baru yang dibuat adalah "a" dan "b". "a" adalah probabilitas 

terjadinya "x" = true sedangkan "b" adalah probabilitas terjadinya "x" = false. 

Keduanya diketahui dengan menggunakan subprogram "Enumeration". 

Alur subprogram "Enumeration" dapat dilihat pada Gambar 3.16. 

Subprogram bersifat rekursif hingga isi dari "vars" menjadi kosong, dan 

mengembalikan nilai 1.0. Selain itu, subprogram akan membuat semua 

kemungkinan dari elemen pertama "vars" menjadi "Y". 
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Gambar 3.16 Flowchart Subprogram Enumeration 

Jika "Y" memiliki elemen "y" yang merupakan salah satu fakta yang 

diketahui ("e") maka sisa "vars" yang lain akan diproses menggunakan 

Enumeration. Namun, apabila "Y" tidak memiliki elemen yang menjadi bagian 

"e" maka semua probabilitas "Y" akan diperhitungkan. Oleh karena itu, 

subprogram Enumeration akan dipanggil sebanyak elemen "Y" dan dijumlahkan 

semua hasilnya. 

Full Joint Probability kemudian dihitung dari perkalian semua "vars" yang 

diperoleh dari Enumeration. 

3.6 Entity Relationship Diagram 

Menyediakan pelajaran dan menyarankan pelajaran merupakan kegiatan 

utama dalam sistem yang dibangun. Kedua kegiatan ini membutuhkan data yang 
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bersifat permanen. Hubungan antara entitas-entitas (ERD) yang ada di dalam 

sistem dapat dilihat pada Gambar 3.17 ERD Sistem. 

Informasi yang berkaitan dengan Bayesian Network adalah Conditional 

Probability Distribution (CPD) yang harus melalui normalisasi tabel untuk 

direpresentasikan dalam ERD. Entitas yang dihasilkan dari proses normalisasi 

tersebut adalah "CPD Header" dan "CPD Detail" yang terdapat dalam ERD 

sistem. Penjelasan dari proses normalisasi yang dilakukan terdapat di bagian 

terakhir dari subbab ini. 

 
Gambar 3.17 ERD Sistem 
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ERD sistem disimpulkan sebagai berikut. 

1) Bab ("Chapter") memiliki banyak (has many) pelajaran ("Lesson"). Hal ini 

disebabkan bahwa beberapa pelajaran dikategorikan dalam bab. 

2) Pelajaran ("Lesson") memiliki banyak (has many) langkah ("Step"). Setiap 

pelajaran memiliki langkah-langkah yang harus diselesaikan untuk 

mempelajari pelajaran. 

3) Langkah ("Step") memiliki banyak (has many) source code ("Source"). 

Pengguna akan mengolah source code dalam setiap langkah dan 

pemrograman WebGL bisa menggunakan lebih dari satu source code. 

4) Pengguna ("User") memiliki banyak (has many) sejarah pelajaran ("Lesson 

History"). Hal ini dikarenakan setiap pengguna dapat mempelajari lebih dari 

satu pelajaran. 

5) Sejarah pelajaran ("Lesson History") bagian dari (belongs to) pelajaran 

("Lesson"). Setiap sejarah pelajaran dikaitkan dengan satu pelajaran. 

6) Pelajaran ("Lesson") memiliki banyak (has many) CPD Header ("CPD 

Header"). 

7) CPD Header ("CPD Header") memiliki banyak (has many) CPD Detail 

("CPD Detail"). Probabilitas dari CPD Header adalah hasil dari kombinasi 

dari satu atau lebih CPD Detail. 

8) CPD Detail ("CPD Detail") bagian dari (belongs to) pelajaran. CPD Detail 

mendeskripsikan keadaan diketahui atau tidaknya sebuah pelajaran. 

Hubungan pelajaran, CPD Header, dan CPD Detail terjadi karena proses 

normalisasi Conditional Probability Distribution yang diperlukan BN untuk 

beroperasi. 
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Tabel "Chapter" digunakan untuk menampung informasi mengenai bab-

bab yang ada. Setiap pelajaran dimasukkan pada sebuah bab, menyebabkan 

adanya hubungan 1 bab memiliki banyak (has many) pelajaran. Bab memiliki id 

untuk membedakan sebuah bab dengan bab lain. "title" adalah judul dari bab 

sehingga pengguna dapat mengenal bab yang ingin pelajari. Urutan bab dapat 

berubah-ubah setiap waktu ketika ada pelajaran baru. Oleh karena itu, diberikan 

field "order" sehingga bab dapat diurutkan ketika dipresentasikan kepada 

pengguna. Setiap bab memiliki deskripsi singkat untuk menjelaskan bab tersebut 

kepada pengguna. Informasi ini ditampung di field "description". Field 

"created_at" dan "updated_at" menampung waktu perubahan pada bab. 

Tabel 3.11 Definisi Tabel Chapter 

Nama Tabel Chapter 

Primary Key id 

Nama Field Tipe Data Panjang Tujuan Field 

id Integer 11 Nomor identitas bab 

title Text 255 Nama bab 

order Integer 11 Urutan bab 

description Text -  

created_at Datetime - Tanggal bab dibuat 

updated_at Datetime - Tanggal bab diubah 

 

Tabel "Lesson"  digunakan untuk menampung informasi mengenai 

pelajaran yang dapat dipelajari pengguna sistem. Setiap pelajaran dapat dibedakan 

menggunakan field "id". Judul pelajaran disimpan sehingga pengguna dapat 

mengenal pelajaran, ditampung dalam "title". Supaya pelajaran dapat diurutkan 

secara explicit oleh pengurus, digunakan field "order". Deskripsi pelajaran untuk 
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diketahui pengguna ditampung dalam "description". Pelajaran merupakan bagian 

dari sebuah bab berdasarkan "chapter_id". Field "created_at" dan "updated_at" 

menampung waktu pembuatan dan perubahan pelajaran dilakukan. 

Tabel 3.12 Definisi Tabel Lesson 

Nama Tabel Lesson 

Primary Key id 

Nama Field Tipe Data Panjang Tujuan Field 

id Integer 11 Nomor identitas pelajaran 

title Text 255 Judul pelajaran 

order Integer 11 Urutan pelajaran 

description Text -  

chapter_id Integer 11 FK ke Chapter yang merupakan bab 
dari pelajaran 

created_at Datetime - Tanggal pelajaran dibuat 

updated_at Datetime - Tanggal pelajaran diubah 

 

Tabel "Step" menampung informasi representasi langkah yang harus 

dilakukan pengguna dalam mempelajari pelajaran. Setiap langkah dapat 

dibedakan terhadap langkah lain dengan menggunakan field "id". Judul langkah 

tersedia pada field "title" sehingga pengguna dapat mengenali langkah yang 

sedang dikerjakan. Setiap langkah harus dilakukan secara berurutan, oleh karena 

itu urutan setiap langkah ditampung dalam field "order". Penjelasan mengenai 

langkah ditampung pada field "description". Field "created_at" dan "updated_at" 

berisi waktu yang pembuatan dan perubahan pada langkah. 
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Tabel 3.13 Definisi Tabel Step 

Nama Tabel Step 

Primary Key id 

Nama Field Tipe Data Panjang Tujuan Field 

id Integer 11 Nomor identitas langkah 

title Text 255 Judul langkah 

order Integer 11 Urutan langkah 

description Text - Deskripsi mengenai aktivitas yang 
harus dilakukan dalam langkah 

lesson_id Integer 11 FK ke Lesson yang merupakan 
induk dari langkah 

created_at Datetime - Tanggal langkah dibuat 

updated_at Datetime - Tanggal langkah diubah 

 

Tabel "Source" menampung informasi mengenai file source code yang ada 

dalam sistem. Field "id" membedakan antar source code. File memiliki informasi 

nama file dan tipe file yang ditampung dalam "name" dan "type". Coding yang 

dimiliki oleh source code disimpan pada "content". URL dari source code 

ditampung dalam "location" sehingga pengguna dapat mengakses file tersebut. 

"step_id" identifikasi langkah yang membutuhkan source code. Waktu pembuatan 

dan pengubahan source code ditampung di "created_at" dan "updated_at" 
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Tabel 3.14 Definisi Tabel Source 

Nama Tabel Source 

Primary Key id 

Nama Field Tipe Data Panjang Tujuan Field 

id Integer 11 Nomor identitas source code 

name Text 11 Nama file source code 

type Text 11 Tipe MIME dari source code 

content Text - Isi dari source code 

location Text - Lokasi file source code 

step_id Integer 11 FK ke Step yang merupakan induk 
dari source code 

created_at Datetime - Tanggal source code dibuat 

updated_at Datetime - Tanggal source code diubah 

 

Tabel "User" menampung informasi pengguna dan proses authentication. 

Pengguna dibedakan berdasarkan "id" dan memiliki nama lengkap yang 

ditampung pada "fullname" sehingga dapat digunakan sistem. Field "username" 

dan "password" merupakan kombinasi yang akan digunakan untuk proses 

authentication. Waktu pengguna didaftarkan dan informasi berubah ditampung 

pada field "created_at" dan "updated_at". 
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Tabel 3.15 Definisi Tabel User 

Nama Tabel User 

Primary Key id 

Nama Field Tipe Data Panjang Tujuan Field 

id Integer 11 Nomor identitas pengguna 

fullname Text 40 Nama lengkap dari pengguna 

username Text 32 Nama identitas sebagai bagian dari 
informasi rahasia pengguna 

password Text 64 Kode rahasia sebagai bagian dari 
informasi rahasia pengguna 
disimpan dalam format hexadecimal 

created_at Datetime - Tanggal pengguna didaftarkan 

updated_at Datetime - Tanggal informasi pengguna 
berubah 

 

Tabel "Lesson History" menampung sejarah dari pelajaran yang telah 

dipelajari dan pengguna yang mempelajarinya. Setiap sejarah pelajaran dibedakan 

menggunakan "id". "user_id" digunakan untuk mengidentifikasikan pengguna 

yang telah mempelajari dan "lesson_id" mengidentifikasikan pelajaran yang telah 

dipelajari. Field "created_at" dan "updated_at" menampung waktu saat sejarah 

pelajaran dibuat dan waktu saat perubahan terakhir dilakukan. 
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Tabel 3.16 Definisi Tabel Lesson History 

Nama Tabel Lesson History 

Primary Key id 

Nama Field Tipe Data Panjang Tujuan Field 

id Integer 11 Nomor identitas sejarah pelajaran 

user_id Integer 11 FK ke Step yang merupakan 
pemilik sejarah pelajaran 

lesson_id Integer 11 FK ke Lesson yang merupakan 
pelajaran yang telah dipelajari 

created_at Datetime - Tanggal sejarah pelajaran dibuat 

updated_at Datetime - Tanggal sejaran pelajaran diubah 

    

 

Tabel "CPD Header" menampung informasi mengenai probabilitas dari 

sebuah CPD. Setiap CPD Header dibedakan berdasarkan "id". Probabilitas 

ditampung dalam field "probability". Field "lesson_id" mengidentifikasikan 

pelajaran yang menjadi pemilik dari probabilitas. Waktu pembuatan dan 

perubahan terakhir dilakukan terhadap CPD Header ditampung pada field 

"created_at" dan "updated_at". 

Tabel 3.17 Definisi Tabel CPD Header 

Nama Tabel CPD Header 

Primary Key id 

Nama Field Tipe Data Panjang Tujuan Field 

id Integer 11 Nomor identitas CPD Header 

lesson_id Integer 11 FK ke Lesson yang merupakan 
pemilik probabilitas 

probability Text 11 Probabilitas bagi CPD terjadi 

created_at Datetime - Tanggal header dibuat 

updated_at Datetime - Tanggal header diubah 
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Tabel "CPD Detail" menampung informasi mengenai pelajaran dan 

keadaannya (Benar atau Salah) sebagai bagian dari CPD Header. Setiap CPD 

Detail dibedakan menggunakan "id". Field "state" menampung keadaan dari 

pelajaran yang diidentifikasikan. Beberapa CPD Detail menjadi bagian dari CPD 

Header, yang diidentifikasikan dari field "cpd_header_id" yang dimiliki setiap 

CPD Detail. Pelajaran, yang keadaannya dideskripsikan, diidentifikasikan 

menggunakan field "lesson_id". Field "created_at" dan "updated_at" menampung 

waktu pembuatan dan perubahan terakhir yang dilakukan terhadap CPD Detail. 

Tabel 3.18 Definisi Tabel CPD Detail 

Nama Tabel CPD Detail 

Primary Key id 

Nama Field Tipe Data Panjang Tujuan Field 

id Integer 11 Nomor identitas CPD detail 

state Integer 1 Keadaan dari Lesson yang dirujuk 

cpd_header_id Integer 11 FK ke CPD header yang merupakan 
induk dari CPD detail 

lesson_id Text - FK ke Lesson yang dideskripsikan 
keadaannya 

created_at Datetime - Tanggal CPD detail dibuat 

updated_at Datetime - Tanggal CPD detail diubah 

 

Tabel-tabel CPD adalah representasi dari Condition Probability 

Distribution (CPD) yang digunakan oleh Bayesian Network. Bentuk awal dari 

CPD adalah tabel-tabel yang dihubungkan dengan graph. Apabila semua tabel 

tersebut digabungkan menjadi satu tabel keseluruhan, tabel yang dibentuk tidak 

memenuhi bentuk normal dari database. Tabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 

3.19 Unormalized CPD. 
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Tabel 3.19 Unormalized CPD 

 ID Pelajaran Probabilitas Keadaan Induk 

1 0.7 - 

2 0.7 Pelajaran 1 Diketahui 

0.5 Pelajaran 1 Tidak Diketahui 

3 0.7 Pelajaran 1 Diketahui, Pelajaran 2 Diketahui 

0.5 Pelajaran 1 Diketahui, Pelajaran 2 Tidak 
Diketahui 

0.3 Pelajaran 1 Tidak Diketahui, Pelajaran 2 
Diketahui 

0.1 Pelajaran 1 Tidak Diketahui, Pelajaran 2 Tidak 
Diketahui 

 

Tabel CPD yang dapat dimasukkan ke dalam database adalah tabel yang 

ternormalisasi tingkat pertama. Transformasi yang dilakukan adalah menduplikasi 

kolom "ID Pelajaran" dan "Probabilitas" pada Tabel 3.19 sehingga kolom 

"Keadaan Induk" menjadi atomic. Hasil dari proses duplikasi baris adalah Tabel 

3.20. 
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Tabel 3.20 First Normalized Form CPD 

Pelajaran Probabilitas Kombinasi Pelajaran Induk Keadaan 
Pelajaran Induk 

1 0.7 - - - 

2 0.7 1 1 Diketahui 

2 0.5 2 1 Tidak Diketahui 

3 0.7 3 1 Diketahui 

3 0.7 3 2 Diketahui 

3 0.5 4 1 Diketahui 

3 0.5 4 2 Tidak Diketahui 

3 0.3 5 1 Diketahui 

3 0.3 5 2 Tidak Diketahui 

3 0.1 6 1 Tidak Diketahui 

3 0.1 6 2 Tidak Diketahui 

 

Berdasarkan tabel hasil normalisasi tingkat pertama, diketahui bahwa 

terdapat beberapa kolom yang isinya dipengaruhi oleh kolom lain. Kolom 

"Probabilitas" dipengaruhi oleh kombinasi kolom "Pelajaran" dan "Kombinasi". 

Kolom "Pelajaran Induk" dan "Keadaan Pelajaran Induk" dipengaruhi oleh kolom 

"Kombinasi". Oleh karena itu, tabel dipisahkan menjadi dua yaitu Induk CPD 

(CPD Header) dan Detil CPD (CPD Detail). 

Bentuk dari tabel CPD Header dapat dilihat pada Tabel 3.21. 
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Tabel 3.21 Second Normalized Form Induk CPD 

Pelajaran (Kunci) Probabilitas Kombinasi (Kunci) 

1 0.7 - 

2 0.7 1 

2 0.5 2 

3 0.7 3 

3 0.5 4 

3 0.3 5 

3 0.1 6 

 

Bentuk dari tabel CPD Detail dapat dilihat pada Tabel 3.22. 

Tabel 3.22 Second Normalized Form Detil CPD 

Kombinasi (Kunci) Pelajaran Induk Keadaan Pelajaran 
Induk 

1 1 Diketahui 

2 1 Tidak Diketahui 

3 1 Diketahui 

3 2 Diketahui 

4 1 Diketahui 

4 2 Tidak Diketahui 

5 1 Diketahui 

5 2 Tidak Diketahui 

6 1 Tidak Diketahui 

6 2 Tidak Diketahui 

 

3.7 Rancangan Antarmuka 

Antarmuka yang dirancang untuk menghubungkan pengguna dengan 

proses yang ada di dalam sistem adalah sebagai berikut. 

Halaman utama dari sistem mengandung beberapa elemen antarmuka 
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untuk proses yang ditampungnya. Antarmuka accordion untuk menampilkan 

pelajaran terletak di bagian kiri sebagai salah satu navigasi utama. Antarmuka 

belajar terletak di tengah hingga bagian akhir sebagai fokus utama sistem. 

Terakhir, header yang mengandung brand dan navigasi sesi pengguna diletakkan 

pada bagian atas sebagai navigasi yang selalu tersedia selama terdapat sesi. 

Rancangan antarmuka halaman utama dapat dilihat pada Gambar 3.18. 

 
Gambar 3.18 Rancangan Antarmuka Sistem Utama 

Proses masuk sistem dapat dilakukan setelah proses pendaftaran. Oleh 

karena itu, antarmuka masuk sistem dengan pendaftaran dirancang berdekatan. 

Metode antarmuka yang digunakan untuk memperoleh informasi pendaftaran 

adalah dengan menggunakan formulir pendaftaran. Begitu juga antarmuka masuk 

sistem. 

Pada Gambar 3.19, antarmuka untuk proses masuk dan pendaftaran terdiri 

dari tiga bagian yang disusun secara horizontal. Ketiga bagian tersebut adalah 

brand dari sistem, formulir untuk masuk (Sign in), dan formulir untuk mendaftar 
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(Register). Brand adalah gambar sederhana yang mengidentifikasikan sistem 

terhadap sistem lain yang serupa. Formulir masuk dan formulir pendaftaran 

masing-masing dimasukkan ke dalam sebuah panel untuk membedakan satu 

dengan yang lain. Masing-masing memiliki tombol: Sign in untuk masuk dan Sign 

up untuk mendaftar.  

 
Gambar 3.19 Rancang Antarmuka Untuk Masuk Sistem dan Pendaftaran 

Pengguna harus memilih pelajaran sebelum memperoleh konten dari 

pelajaran untuk dicoba dan dipahami. Dalam proses belajar tersebut terdapat dua 

kegiatan utama: memilih pelajaran dan memperoleh konten pelajaran. 

Setiap pelajaran dapat dikategorikan dalam beberapa teknologi. Kategori 

ini disebut chapter. Setiap pelajaran memiliki beberapa langkah-langkah yang 

harus dikonsumsi oleh pengguna untuk memahami pelajaran tersebut. Hubungan 

chapter, lesson (pelajaran), dan langkah ini direpresentasikan dalam bentuk 
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navigasi pohon. 

Pelajaran dihadirkan kepada pengguna dalam bentuk deskripsi langkah dan 

disertai dengan source code. Pengguna kemudian membaca dan mengubah isi dari 

source code untuk memahami pelajaran yang dihadirkan. Oleh karena itu, 

disediakan tab list untuk memilih atau mengganti antar source code-source code 

dalam sebuah langkah. Supaya pengguna dapat membaca dan mengubah source 

code, dihadirkan editor. Terakhir, untuk melihat hasil kompilasi source code 

diberikan sebuah viewer yang apabila dijalankan pengguna, dapat dilihat hasilnya. 

Tampilan yang dirancang dapat dilihat pada Gambar 3.20. 

 
Gambar 3.20 Rancangan Antarmuka Untuk Editor dan Viewer 

Menyerupai sistem yang dibangun oleh Butz dkk. (2004), sistem yang 

dibangun memiliki antarmuka untuk menyampaikan kemudahan dari pelajaran 

kepada pengguna. Penyampaian ini menggunakan kombinasi warna dan deskripsi 

saran pada setiap pelajaran. Notifikasi ini disertai pada saat pengguna sedang 

memilih pelajaran untuk dipelajari. 
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Gambar 3.21 menunjukkan bagaimana warna biru digunakan untuk 

menunjukkan bahwa pelajaran sudah dipelajari sebelumnya, warna hijau untuk 

pelajaran yang disarankan kepada pengguna berdasarkan pengalaman pengguna, 

dan warna merah untuk memperingatkan pengguna bahwa pelajaran yang 

bersangkutan memiliki kemungkinan kecil untuk dipahami. 

 
Gambar 3.21 Rancangan Antarmuka Penanda Kemudahan Pelajaran 

Proses mengurus pelajaran dibagi menjadi tiga fokus menggunakan tab list 

yang dapat dilihat pada Gambar 3.22. Ketiga fokus tersebut adalah mengubah isi 

pelajaran, mengubah relasi antar pelajaran, dan menambahkan file source code 

pengdamping yang baru. Selain itu, terdapat navigasi pohon yang terletak di 

bagian kiri untuk memilih pelajaran untuk diurus. 

Terdapat tiga formulir untuk mengubah isi pelajaran seperti yang dapat 

dilihat pada Gambar 3.22. Penentuan ukuran formulir disebabkan karena deskripsi 
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bab (Chapter) dan pelajaran (Lesson) tidak sebanyak deskripsi langkah (Step). 

Ketiga formulir dihadirkan secara bersamaan sehingga pengurus dapat memeriksa 

hubungan deskripsi dari ketiga formulir tersebut. 

 
Gambar 3.22 Rancangan Antarmuka Mengurus Pelajaran 

Fokus kedua dari proses mengurus pelajaran adalah mengurus relasi antar 

pelajaran. Rancangan untuk fokus tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.23. 

Terdapat dua item selector, yang terletak di bagian tengah, untuk membantu 

pengurus untuk memilih pelajaran. Item selector pertama berfungsi untuk memilih 

pelajaran-pelajaran yang menjadi syarat pelajaran. Item selector berikutnya 

berfungsi untuk memilih pelajaran target. Setelah pelajaran dipilih, terdapat tabel 

nilai, yang terletak di bagian kanan, yang dapat diubah isinya untuk mengubah 

nilai relasi dari pelajaran tersebut. 
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Gambar 3.23 Rancangan Antarmuka Mengurus Relasi Antar Pelajaran 

Bagian terakhir dari antarmuka mengurus pelajaran adalah mengurus 

source code yang dapat dilihat pada Gambar 3.24. Terdapat item selector untuk 

memilih dan menambahkan source code pada bagian atas. Isi dari source code 

yang telah dipilih dapat diubah menggunakan formulir yang terletak di bawah 

item selector. Antarmuka hanya ditampilkan jika terdapat langkah yang aktif. 
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Gambar 3.24 Rancangan Antarmuka Mengurus Source Sode 
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