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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1  Metodologi  

Pada penelitian ini terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan penelitian, yaitu: 

1. Studi Literatur 

Setiap tahapan dari sebuah penelitian membutuhkan studi literatur. Tahapan 

penelitian dimulai dari tahapan sederhana sampai dengan tahapan yang 

bersifat kompleks. Studi literatur dilakukan dengan cara mencari dan 

memahami kajian teori melalui makalah, buku, jurnal, dan sumber informasi 

lain yang berkaitan dengan rumusan masalah dan metode pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw serta penerapan ke dalam sistem yang dirancang. Selain 

itu, melakukan wawancara ke pihak yang terkait untuk mendapatkan 

informasi dan data yang dibutuhkan dalam perancangan dan pembangunan 

aplikasi. 

2. Analisis Kebutuhan 

Analisis dilakukan dengan cara menganalisa permasalahan yang muncul dan 

menentukan kebutuhan dari sistem yang dibangun. Selain itu, analisis juga 

dapat dilakukan dengan mencari jurnal dan informasi yang terkait dengan 

masalah metode pembelajaran kooperatif. Tahap analisis dilakukan dengan 

mewawancarai pihak bersangkutan, sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. 

Selanjutnya, melakukan analisis kebutuhan aplikasi seperti koneksi internet, 

hosting, domain, disk space dengan kapasitas minimal 100 MB, bandwidth 
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dengan kecepatan minimal sebesar 1 GB per bulan, dan web browser (Google 

Chrome dan Mozilla Firefox). Selain itu, aplikasi yang dibuat digunakan oleh 

siswa dan pengajar. Siswa dapat mengerjakan pretest pada awal jam pelajaran 

untuk menentukan ketua kelompok di setiap pertemuan, dengan ketentuan 

nilai tertinggi beberapa siswa yang dijadikan sebagai ketua setiap kelompok 

asal. Siswa dapat memberikan nilai kepada siswa lain. Pengajar dapat 

menambah, mengubah, dan menghapus soal, jawaban, dan kunci jawaban 

yang nantinya digunakan oleh siswa. Selain itu, pengajar juga dapat 

memberikan nilai, dan memantau nilai yang dihasilkan dari setiap siswa. 

Sistem aplikasi yang dirancang berfungsi untuk meningkatkan minat dan nilai 

siswa dalam mengikuti proses belajar. Semua fungsi yang telah disebutkan di 

atas dapat dilakukan dalam aplikasi yang dibuat. 

3. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian yang dilakukan, dibutuhkan teknik pengumpulan data 

dengan melakukan wawancara kepada pihak pengajar yang sudah dipilih 

terkait dengan kriteria dan kebutuhan untuk pembangunan sistem aplikasi. 

4. Perancangan Aplikasi 

Perancangan aplikasi merupakan tahap awal dalam pembuatan aplikasi untuk 

sebuah penelitian. Pada tahap ini dilakukan perancangan konsep yang 

meliputi perancangan desain antarmuka pengguna dalam bentuk wireframe, 

dan perancangan teknis pada aplikasi yang dilakukan dengan menggunakan 

diagram seperti, Data Flow Diagram (DFD), Flowchart, Entity Relationship 

Diagram (ERD) dan struktur tabel. Selain itu, dalam pembuatan aplikasi 

terdiri dari beberapa konten yang dirancang dalam halaman website, yaitu 
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sebagai berikut, 1) soal yang ditampilkan menggunakan pilihan ganda, 2) 

halaman penilaian dapat diisi oleh siswa dan pengajar, 3) halaman 

pengacakan anggota untuk membentuk kelompok digunakan oleh pengajar. 

5. Implementasi 

Implementasi merupakan tahap mengimplementasi kode bahasa 

pemrograman yang digunakan ke dalam program yang sedang dibangun 

(coding). Implementasi dilakukan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP, dan platform website. Selain itu, pembuatan aplikasi pada 

bagian frontend menggunakan framework Bootstrap responsive dengan versi 

minimal Botstrap 3.0.0, pada bagian backend menggunakan framework 

CodeIgniter (CI) dengan versi minimal CodeIgniter 3.1.3, dan untuk 

penyimpanan data menggunakan database MySQL. Aplikasi yang dibangun 

disesuaikan dengan perancangan aplikasi yang sudah dilakukan. Dalam 

penelitian ini, pembuatan aplikasi mengimplementasikan algortima Fisher-

Yates Shuffle yang digunakan untuk mengacak soal dan pembagian kelompok 

asal yang digunakan pada setiap pertemuan. 

6. Uji Coba Aplikasi 

Uji coba aplikasi dilakukan setelah tahap perancangan aplikasi, dan 

pembuatan aplikasi selesai dilakukan. Pengujian aplikasi berdasarkan 

kesesuaian dan kebutuhan penelitian yang sudah terpenuhi atau belum. Tahap 

pertama dengan menguji keakuratan implementasi algoritma Fisher-Yates 

Shuffe pada aplikasi yang sudah dibuat. Tahap selanjutnya, dengan melakukan 

pengujian keseluruhan sistem, fungsionalitas sistem, dan melakukan 

perhitungan persentase hasil evaluasi yang diberikan oleh responden. 
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7. Penulisan Laporan 

Penulisan laporan merupakan tahap akhir setelah semua tahap sebelumnya 

selesai dilakukan. Penulisan laporan digunakan sebagai dokumentasi dari 

hasil penelitian yang dibangun dengan cara mencatat dan menganalisa setiap 

kegiatan dan hasil yang sudah dilakukan. 

3.2  Perancangan Aplikasi 

Dalam merancang aplikasi pembelajaran kooperatif membutuhkan gambaran 

alur proses sebagai jalannya aplikasi, alur data dari satu proses ke proses lain, dan 

hubungan antar tabel database yang digunakan. Dibawah ini dijelaskan beberapa 

diagram yang digunakan, sebagai berikut: 

3.2.1 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD) digunakan sebagai aliran data dalam pembuatan 

aplikasi. 

 
Gambar 3.1 Context Diagram Sistem Pembelajaran Kooperatif Jigsaw 

 

Gambar 3.1 menunjukkan context diagram yang digunakan dalam aplikasi 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Context diagram ini menunjukkan aliran data 
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yang masuk (input) dan keluar (output) dari sistem. Terdapat 2 entitas dalam context 

diagram yang telah dibuat, yaitu Pengajar dan Siswa. Pengajar memiliki hak akses 

dalam mengatur pertemuan siswa untuk melakukan tes, melihat, memasukkan, 

mengubah, dan menghapus daftar siswa dan daftar soal, mengacak nama siswa 

untuk dijadikan beberapa kelompok Jigsaw, memberikan dan memonitori nilai 

siswa, serta mengubah password yang sudah dimiliki sebelumnya. Siswa 

merupakan entitas yang memiliki hak akses untuk melihat (read) kelompok, 

mengerjakan soal tes sesuai jadwal pertemuan, memberikan peer assessment 

kepada anggota kelompok di setiap pertemuan, serta melihat hasil pretest maupun 

hasil akhir, selain itu setiap siswa dapat mengganti password lama mereka. 
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Gambar 3.2 Data Flow Diagram Level 1 
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Gambar 3.2 menunjukkan Data Flow Diagram level 1, yang memiliki 9 

proses didalamnya. Gambar 3.2 menunjukkan aliran data yang masuk (input) dan 

keluar (output) dari setiap proses, dengan entitas yang terlibat didalamnya. Setiap 

proses mewakili satu entitas dan terhubung dengan tabel database. Proses 1.1 

sampai dengan proses 1.7 melibatkan entitas pengajar, sedangkan proses 1.1 dan 

proses 1.5 sampai dengan 1.9 melibatkan entitas siswa.  

 
Gambar 3.3 Data Flow Diagram proses Login User 

Proses login pada Gambar 3.3 merupakan proses yang berinteraksi dengan 

tabel dosen dan tabel siswa. Pengajar dapat memasukkan data login berupa 

username dan password yang tersimpan dalam database yang dimiliki pada tabel 

dosen. Selain pengajar, siswa juga dapat memasukkan data login berupa username 

dan password yang tersimpan dalam database yang dimiliki pada tabel siswa. 

 
Gambar 3.4 Data Flow Diagram proses CRUD pertemuan 
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Proses CRUD (Create Read Update Delete) pada Gambar 3.4 merupakan 

proses yang berinteraksi dengan tabel pertemuan. Pengajar dapat menambahkan, 

mengubah, dan menghapus daftar atau jadwal pertemuan yang sudah ada. 

 
Gambar 3.5 Data Flow Diagram proses CRUD siswa 

 

Proses CRUD (Create Read Update Delete) pada Gambar 3.5 merupakan 

proses yang berinteraksi dengan tabel siswa. Pengajar dapat menambahkan, 

mengubah, dan menghapus daftar siswa yang sudah ada. 

 
Gambar 3.6 Data Flow Diagram proses CRUD soal 

 

Proses CRUD (Create Read Update Delete) pada Gambar 3.6 merupakan 

proses yang berinteraksi dengan tabel soal_pretest. Pengajar dapat menambahkan, 

mengubah, dan menghapus daftar soal, jawaban dank unci jawaban yang sudah ada. 
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Gambar 3.7 Data Flow Diagram proses Kelompok 

Proses kelompok pada Gambar 3.7 merupakan proses yang berinteraksi 

dengan tabel kelompok. Pengajar dapat membentuk kelompok dengan mengacak 

kelompok sesuai jumlah yang dibutuhkan, dan siswa dapat melihat anggota 

kelompok yang dimiliki pada pertemuan yang sesuai. 

 
Gambar 3.8 Data Flow Diagram proses Penilaian 

Proses penilaian pada Gambar 3.8 merupakan proses yang berinteraksi 

dengan tabel hasil_diskusi yang melibatkan entitas pengajar dan tabel nilaisesama 

yang melibatkan entitas siswa. Pengajar dapat memberikan nilai kepada semua 

siswa yang merupakan anggota di dalam kelas, dan dapat melihat nilai yang 

diperoleh oleh siswa. Selain pengajar, siswa juga dapat memberikan nilai kepada 

seluruh anggota kelompok yang sama dengan penilai, dan siswa juga dapat melihat 

nilai keseluruhan yang diperoleh. 
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Gambar 3.9 Data Flow Diagram proses Ubah Password 

Proses ubah password pada Gambar 3.9 merupakan proses yang berinteraksi 

dengan tabel dosen yang melibatkan entitas pengajar dan tabel siswa yang 

melibatkan entitas siswa. Pengajar dan siswa dapat mengubah default password 

dengan new password yang nantinya dapat digunakan kembali untuk melakukan 

login. 

3.2.2 Flowchart 

Berdasarkan Data Flow Diagram (DFD) yang telah dibuat, maka aplikasi 

yang terdiri dari bagian front-end dan back-end. Front-end lebih difokuskan pada 

bagian tampilan luar dari aplikasi yang dibuat, pada bagian ini ditujukan untuk 

siswa. Sedangkan, pada bagian back-end difokuskan pada fungsi-fungsi dari sistem 

aplikasi, yang digunakn oleh pengajar, dalam melakukan pengaturan konten-konten 

yang terdapat dalam aplikasi. Gambar 3.10 dan Gambar 3.15 menjelaskan flowchart 

pada bagian front-end. 
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Gambar 3.10 Flowchart Sistem Siswa 

Gambar 3.10 menjelaskan alur proses sistem untuk bagian siswa. Siswa yang 

mengakses website cooperative learning diharuskan untuk melakukan login, tahap 

proses login dijelaskan pada Gambar 3.11. Selanjutnya, siswa diarahkan ke laman 

homepage, siswa dapat memilih menu yang tersedia pada bagian menu bar. Siswa 

dapat mengganti password dengan mengakses menu My Profile, dan memilih 

button change password untuk diarahkan ke laman penggantian password. Proses 

change password dijelaskan pada Gambar 3.14. Selain menu My Profile, siswa 

dapat mengakses menu Test untuk melakukan pretest. Proses pretest dijelaskan 

pada Gambar 3.12. Siswa dapat melihat anggota kelompok di setiap pertemuan 

dengan mengakses menu Group. Selanjutnya, siswa dapat memberikan nilai ke 
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sesama anggota dengan mengakses menu Scoring atau Peer Assessment, proses 

peer assessment dijelaskan pada Gambar 3.13 

 
Gambar 3.11 Flowchart Login 

 

Gambar 3.11 menjelaskan alur proses bagi siswa dan pengajar yang 

melakukan login. Siswa dan pengajar diharuskan login dengan memasukkan NIM 

atau NIK dan password untuk mengakses halaman website. Selanjutnya, sistem 

melakukan verifikasi data sesuai dengan data yang tersimpan di dalam database. 

Siswa dan Pengajar yang berhasil melakukan login diarahkan ke halaman beranda 

(homepage). 
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Gambar 3.12 Flowchart Pretest Siswa 

Gambar 3.12 menunjukkan alur untuk melakukan pretest siswa. Sebelum 

mengerjakan soal pretest, sistem database akan memeriksa apakah siswa tersebut 

membuka laman pretest sesuai dengan jadwal yang ditentukan, jika melewati 

tanggalan yang ditentukan, siswa akan diarahkan ke laman warning test page untuk 

memberikan peringatan bahwa jadwal pengisian pretest sudah melewati jadwal 

yang ditentukan. Selanjutnya, jika tidak melewati jadwal pretest sistem database 

akan memeriksa apakah siswa tersebut sudah pernah melakukan pretest 

sebelumnya, jika sudah melakukan pretest, siswa diarahkan ke laman warning test 

page untuk memberikan peringatan bahwa siswa tersebut telah melakukan pretest 

yang sama sebelumnya. Siswa yang tidak melewati batas tanggal pretest yang 

ditentukan dan belum pernah melakukan pretest pada tanggal tersebut, selanjutnya 

diarahkan ke laman pretest atau test page. Siswa harus mengisi soal yang diberikan 
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dengan memilih satu pilihan jawaban di setiap soal. Siswa dapat menekan button 

submit jawaban untuk menyimpan jawaban secara otomatis ke dalam sistem 

database. 

 
Gambar 3.13 Flowchart Manage Peer Assessment Siswa 

Gambar 3.13 menunjukkan alur untuk melakukan peer assessment kepada 

setiap anggota yang terdapat dalam satu kelompok yang sama. Sebelum diarahkan 

ke laman Peer Assessment, siswa terlebih dahulu diarahkan ke laman Meeting Score 

untuk memilih pertemuan yang sesuai dengan nama anggota di setiap pertemuan 

yang berbeda. Setelah memilih tanggal pertemuan yang sesuai, sistem database 

akan memeriksa apakah siswa tersebut telah memberikan nilai kepada setiap 

anggota di dalam pertemuan yang sudah dipilih. Jika siswa sudah memberikan nilai, 
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siswa diarahkan ke laman Warning untuk memberikan peringatan bahwa siswa 

tersebut telah memberikan nilai kepada anggotanya. Selanjutnya, jika siswa belum 

memberikan nilai, siswa tersebut diarahkan ke laman Peer Assessment untuk 

mengisi setiap field dengan nilai yang akan diberikan sesuai dengan NIM dan nama 

anggota kelompok yang terdapat di dalam kelompok yang sama. Nilai yang 

diberikan otomatis tersimpan di dalam database, setelah siswa menekan button 

submit nilai. 

 
Gambar 3.14 Flowchart Change Password 

Gambar 3.14 menunjukkan alur untuk mengubah default password ataupun 

password lama dengan new password. Siswa dan pengajar dapat mengubah 

password dengan menekan button changed password yang terdapat dalam modal 

My Profile dan langsung diarahkan ke laman Change Password. Siswa dan 
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pengajar dapat mengisi field yang sudah disediakan dengan new password, 

kemudian siswa dan pengajar dapat menyimpan password baru tersebut ke dalam 

database dengan menekan button changed password. Password baru secara 

otomatis dapat digunakan kembali untuk melakukan login. 

 
Gambar 3.15 Flowchart Sistem Pengajar 

Gambar 3.15 menjelaskan alur proses sistem untuk bagian pengajar. Pengajar 

yang mengakses website cooperative learning diharuskan untuk melakukan login, 

tahap proses login dijelaskan pada Gambar 3.11 yang mengambil data dari database 

siswa, untuk login pengajar mengambil data dari database dosen. Selanjutnya, 

pengajar diarahkan ke laman Homepage, pengajar dapat memilih menu yang 

tersedia pada bagian menu bar. Pengajar dapat mengganti password dengan 

mengakses menu My Profile, dan memilih button change password untuk diarahkan 

ke laman Change Password. Proses change password dijelaskan pada Gambar 3.14. 

Selain menu My Profile, pengajar dapat mengakses menu Meeting, untuk 
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mengelola data pertemuan, proses manage pertemuan dijelaskan pada Gambar 

3.16. Selanjutnya, pengajar dapat menambah, mengubah, dan menghapus daftar 

siswa pada menu Student, proses manage student dijelaskan pada Gambar 3.17. 

Selain itu, pengajar dapat menambah, mengubah, dan menghapus soal pada menu 

Test untuk melakukan olah data soal beserta jawaban, dan kunci jawaban. Proses 

manage test dijelaskan pada Gambar 3.18. Pengajar dapat melihat anggota 

kelompok siswa dan membentuk kelompok di setiap pertemuan dengan mengakses 

menu Group yang dijelaskan pada Gambar 3.20. Selanjutnya, pengajar dapat 

memberikan nilai ke seluruh siswa yang hadir dengan mengakses menu Scoring, 

proses socirng dijelaskan pada Gambar 3.19. 

 
Gambar 3.16 Flowchart Manage Pertemuan 

Gambar 3.16 menunjukkan alur untuk mengelola data pertemuan. Pengajar 

dapat menambahkan data pertemuan baru, mengubah data pertemuan, dan 

menghapus data pertemuan yang tidak dibutuhkan. Pengajar diarahkan ke laman 

Add Meeting untuk menambahkan data pertemuan baru, seluruh field yang terdapat 
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pada laman Add Meeting harus terisi tanpa meninggalkan field kosong. Selanjutnya, 

pengajar dapat menyimpan data pertemuan baru ke dalam database dengan 

menekan button save. Sama halnya dengan menambahkan data pertemuan baru, 

untuk mengubah data pertemuan, pengajar diarahkan ke laman Edit Meeting untuk 

mengubah data pertemuan, seluruh field yang terdapat pada laman Edit Meeting 

harus terisi tanpa meninggalkan field kosong. Selanjutnya, pengajar dapat 

menyimpan data pertemuan yang sudah diubah ke dalam database dengan menekan 

button save. Pengajar dapat menghapus data pertemuan dengan menekan button 

trash, dan secara otomatis data pertemuan tersimpan ke dalam database. 

 
Gambar 3.17 Flowchart Manage Student 

Gambar 3.17 menunjukkan alur untuk mengelola data siswa. Pengajar dapat 

menambahkan data siswa baru, mengubah data siswa, dan menghapus data siswa 

yang tidak dibutuhkan. Pengajar diarahkan ke laman Add Student untuk 

menambahkan data siswa baru, seluruh field yang terdapat pada laman Add Student 

harus terisi tanpa meninggalkan field kosong. Selanjutnya, pengajar dapat 
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menyimpan data siswa baru ke dalam database dengan menekan button save. Sama 

halnya dengan menambahkan data siswa baru, untuk mengubah data siswa, 

pengajar diarahkan ke laman Edit Student untuk mengubah data siswa, seluruh field 

yang terdapat pada laman Edit Student harus terisi tanpa meninggalkan field 

kosong. Selanjutnya, pengajar dapat menyimpan data siswa yang sudah diubah ke 

dalam database dengan menekan button save. Pengajar dapat menghapus data 

siswa dengan menekan button trash, dan secara otomatis data siswa tersimpan ke 

dalam database. 

 
Gambar 3.18 Flowchart Manage Test 

Gambar 3.18 menunjukkan alur untuk mengelola data test. Pengajar dapat 

menambahkan data soal, jawaban, dan kunci jawaban baru, mengubah data soal, 

jawaban, dan kunci jawaban, serta menghapus data test yang tidak dibutuhkan. 

Pengajar diarahkan ke laman Add Test untuk menambahkan data soal, jawaban, dan 

kunci jawaban baru, seluruh field yang terdapat pada laman Add Test harus terisi 

tanpa meninggalkan field kosong. Selanjutnya, pengajar dapat menyimpan data test 

Rancang Bangun Aplikasi..., Nesha Viatika Sari, FTI, 2017



 
 

35 
 

baru ke dalam database dengan menekan button save. Sama halnya dengan 

menambahkan data test baru, untuk mengubah data soal, jawaban, dan kunci 

jawaban, pengajar diarahkan ke laman Edit Test untuk mengubah data test, seluruh 

field yang terdapat pada laman Edit Test harus terisi tanpa meninggalkan field 

kosong. Selanjutnya, pengajar dapat menyimpan data test yang sudah diubah ke 

dalam database dengan menekan button save. Pengajar dapat menghapus data test 

dengan menekan button trash, dan secara otomatis data test tersimpan ke dalam 

database. 

 
Gambar 3.19 Flowchart Manage Scoring for Student 

Gambar 3.19 menunjukkan alur untuk memberikan nilai kepada siswa. 

Pengajar diarahkan ke laman Add Scoring, selanjutnya pengajar dapat mengisi nilai 

siswa sesuai dengan NIM dan nama siswa pada pertemuan yang dituju. Pengajar 

dapat menyimpan data nilai siswa ke dalam database dengan menekan button save. 
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Gambar 3.20 Flowchart Manage Group 

Gambar 3.20 menunjukkan alur untuk mengelola kelompok siswa pada setiap 

pertemuan yang dilangsungkan. Pengajar diarahkan ke laman Meeting Group untuk 

memilih pertemuan yang sesuai. Setelah memilih tanggal pertemuan, pengajar 

diarahkan ke laman Student Draft untuk melihat daftar siswa yang memiliki nilai 

pretest tertinggi hingga terendah. Pada laman Student Draft pengajar dapat memilih 

jumlah kelompok yang akan dibentuk. Selanjutnya, pengajar dapat membentuk 

kelompok sesuai dengan jumlah yang sudah dipilih dengan mengacak kelompok 

menggunakan button Random Group, untuk mengacak kelompok menggunakan 

algoritma Fisher-Yates Shuffle yang dijelaskan pada Gambar 3.20. Kelompok yang 

sudah teracak ditampilkan pada laman kelompok. Pengajar dapat mengacak ulang 

kelompok ataupun langsung menyimpan anggota kelompok yang telah terbentuk 

dengan menekan button save. 
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Gambar 3.21 Flowchart Fisher-Yates Shuffle 

Gambar 3.21 menunjukkan alur untuk proses pembagian kelompok. Langkah 

pertama sistem akan mengambil data NIM dan nilai yang terdapat pada database 

hasil_pretest menggunakan variabel yang sudah ditentukan. Selanjutnya, pengajar 

memasukkan jumlah kelompok yang akan dibentuk pada setiap sesi pertemuan. 

Jumlah kelompok yang dipilih menentukan berapa banyak ketua yang akan terpilih 

untuk mewakili setiap kelompok. Ketua kelompok dipilih dengan cara mengambil 

siswa dengan nilai pretest tertinggi sesuai jumlah kelompok yang ditentukan. 

Selanjutnya, anggota kelompok akan di acak, untuk pengacakan anggota kelompok 

dijelaskan lebih rinci pada Gambar 3.22. Setelah melakukan pengacakan kelompok 

setiap anggota akan ditetapkan di setiap ketua kelompok secara merata. 
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Gambar 3.22 Flowchart Random Kelompok 

Gambar 3.22 menunjukkan alur untuk proses pengacakan kelompok. Langkah 

pertama variabel i diatur untuk menampung jumlah mahasiswa yang mengikuti 

pretest dikurangi 1 selama masih memenuhi syarat. Selanjutnya, variabel j diatur 

untuk menampung angka pengacakan dengan parameter 0 sampai dengan variabel 

i yang merupakan jumlah mahasiswa yang mengikuti pretest - 1. Setelah itu, NIM 

mahasiswa dengan indeks i ditukar dengan mahasiswa yang memiliki indeks j. Jika 

nilai variabel i tidak lebih dari dari 0 proses pengacakan selesai. Sebaliknya, jika 

nilai variabel i masih melebihi 0 proses looping berlanjut dengan persyaratan i--

setiap menjalankan proses selanjutnya. 
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3.2.3 Entity Relationship Diagram 

 
Gambar 3.23 Entity Relationship Diagram 

 

Gambar 3.23 menunjukkan relasi dari setiap tabel yang digunakan dalam 

pembuatan aplikasi pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang terdiri dari 9 tabel. 

Hubungan antara tabel pertemuan dan tabel soal_pretest adalah one to many karena 

dalam satu pertemuan terdiri dari beberapa soal pretest. Tabel pertemuan dengan 

tabel hasil_diskusi memiliki relasi one to many karena pada satu pertemuan 

memiliki beberapa data dari hasil_diskusi. Tabel pertemuan dengan tabel 

nilai_sesama memiliki relasi one to many karena pada satu pertemuan dapat 

memiliki banyak nilai yang terdapat pada tabel nilai_sesama. Tabel pertemuan 

dengan tabel kelompok memiliki relasi one to many karena satu pertemuan terdiri 

dari beberapa kelompok. Tabel pertemuan dengan tabel hasil_pretest memiliki 

hubungan one to many karena pada satu pertemuan memiliki beberapa hasil yang 

terdapat pada tabel hasil_pretest. Selanjutnya, tabel siswa yang memiliki relasi pada 
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beberapa tabel lainnya. Tabel siswa dengan tabel jawaban memiliki relasi one to 

many karena satu siswa dapat memiliki beberapa jawaban. Tabel siswa dengan tabel 

hasil_pretest memiliki relasi one to one karena satu siswa hanya memiliki satu 

hasil_pretest di setiap minggunya. Tabel siswa dengan tabel hasil_diskusi memiliki 

relasi one to one karena satu siswa hanya memiliki satu nilai diskusi di setiap 

pertemuan. Tabel siswa dengan tabel kelompok memiliki relasi one to one karena 

satu siswa hanya memiliki satu kelompok di setiap pertemuan yang berbeda. Tabel 

siswa dengan tabel nilai_sesama memiliki relasi one to many karena satu siswa 

memiliki beberapa nilai yang diperikan oleh siswa lain yang terdapat dalam tabel 

nilai_sesama. Relasi yang terakhir ada pada tabel kelompok dengan tabel 

nilai_sesama yang memiliki relasi many to many karena pada tabel kelompok terdiri 

dari beberapa bagian dan memiliki beberapa nilai dari nilai_sesama. 

3.2.4 Struktur Tabel 

Dalam membangun aplikasi pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, terdapat 9 

struktur tabel yang digunakan, tabel-tabel tersebut adalah sebagai berikut.  

1. Nama Tabel : dosen 

Fungsi  : untuk menyimpan data pengajar dan login pengajar 

Primary key : nik 

Foreign key : - 

Tabel 3.1 Struktur Tabel pengajar 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 nik varchar(11) 
Username pengajar untuk 

melakukan login 

2 password varchar(50) 
Password yang dimiliki 

pengajar untuk login  

3 nama varchar(50) Nama lengkap pengajar 
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2. Nama Tabel : siswa 

Fungsi  : untuk menyimpan data siswa dan login siswa 

Primary key : nim 

Foreign key : - 

Tabel 3.2 Struktur Tabel siswa 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 nim varchar(11) 
Username dan NIM siswa untuk 

melakukan login 

2 password varchar(50) 
Password yang dimiliki siswa 

untuk login  

3 nama varchar(50) Nama lengkap siswa 

 

3. Nama Tabel : pertemuan 

Fungsi  : untuk menyimpan data pertemuan pembelajaran  

Primary key : id_pertemuan 

Foreign key : - 

Tabel 3.3 Struktur Tabel pertemuan 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id_pertemuan int(2) Nomor id pertemuan 

2 ket_pertemuan varchar(50) Keterangan dari pertemuan 

3 tanggal date Tanggal dari setiap pertemuan 

 

4. Nama Tabel : soal_pretest 

Fungsi  : untuk menyimpan data soal, jawaban, dan kunci jawaban 

Primary key : id_soal 

Foreign key : id_pertemuan 

Tabel 3.4 Struktur Tabel soal_pretest 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id_soal int(2) Nomor id soal 

2 id_pertemuan int(2) 
Untuk menentukan soal berdasarkan id 

pertemuannya 

3 soal varchar(50) Soal pretest 

4 opsi_a varchar(50) Pilihan jawaban a 
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Tabel 3.4 Struktur Tabel soal_pretest (lanjutan) 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

5 opsi_b varchar(50) pilihan jawaban b 

6 opsi_c varchar(50) pilihan jawaban c 

7 opsi_d varchar(50) pilihan jawaban d 

8 kunci_jawaban varchar(50) 
kunci jawaban yang dicocokkan pada 

pilihan jawaban 

 

5. Nama Tabel : jawaban 

Fungsi  : untuk menampung jawaban siswa dari soal_pretest 

Primary key : id_jawaban 

Foreign key : id_soal, nim 

Tabel 3.5 Struktur Tabel jawaban 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id_jawaban int(2) Nomor id jawaban 

2 id_soal int(2) 
Untuk menampung jawaban sesuai 

dengan id soal 

3 nim varchar(11) NIM siswa yang memasukkan jawaban 

4 jawaban varchar(50) Jawaban yang dipilih oleh siswa 

 

6. Nama Tabel : hasil_pretest 

Fungsi  : untuk menyimpan nilai dari hasil pretest setiap siswa 

Primary key : id_pretest 

Foreign key : id_pertemuan, nim 

Tabel 3.6 Struktur Tabel hasil_pretest 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id_pretest int(2) Nomor id pretest 

2 id_pertemuan int(2) 
Untuk menentukan nilai berdasarkan 

id pertemuannya 

3 nim varchar(11) 
NIM siswa yang mendapatkan nilai 

pretest 

4 nilai_pretest float Nilai yang diperoleh dari setiap siswa 

 

7. Nama Tabel : kelompok 

Fungsi  : untuk menyimpan data setiap kelompok yang terbentuk 
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Primary key : id_table 

Foreign key : id_pertemuan, nim 

Tabel 3.7 Struktur Tabel kelompok 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id_table int(2) Nomor id tabel kelompok 

2 id_kelompok int(2) Nomor id setiap kelompok 

3 
id_pertemua

n 
int(2) 

Untuk menentukan kelompok berdasarkan 

id pertemuannya 

4 nim varchar(11) 
NIM siswa sebagai anggota atau ketua 

kelompok 

5 id_ketua tinyint(4) Untuk menentukan ketua kelompok  

 

8. Nama Tabel : nilai_sesama 

Fungsi  : untuk menyimpan peer assessment setiap siswa 

Primary key : id_nilai 

Foreign key : id_kelompok, id_pertemuan, nim_penilai, nim_kelompok 

Tabel 3.8 Struktur Tabel nilai_sesama 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id_nilai int(2) Nomor id tabel nilai_sesama 

2 id_kelompok int(2) 
Nomor id setiap kelompok yang akan 

dipanggil sesuai dengan NIM pengakses 

3 id_pertemuan int(2) 
Untuk menentukan kelompok berdasarkan 

id pertemuannya 

4 nim_penilai varchar(11) 
NIM siswa yang memberikan nilai ke 

anggota kelompoknya 

5 nim_kelompok varchar(11) 
NIM siswa yang diberikan nilai oleh 

anggota kelompoknya 

6 nilai float 
Nilai yang diberikan kepada setiap 

anggota 

 

9. Nama Tabel : hasil_diskusi 

Fungsi  : untuk menyimpan nilai yang diberikan pengajar ke siswa 

Primary key : id_diskusi 

Foreign key : id_pertemuan, nim 
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Tabel 3.9 Struktur Tabel hasil_diskusi 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id_diskusi int(2) Nomor id tabel nilai_diskusi 

2 id_pertemuan int(2) 
Untuk menentukan nilai yang diberikan 

pengajar berdasarkan id pertemuannya 

3 nim varchar(11) 
NIM siswa yang mendapatkan nilai dari 

pengajar 

4 nilai_diskusi float 
Nilai yang diberikan oleh pengajar kepada 

setiap siswa 

 

3.2.5 Sketsa Layar 

Aplikasi yang dibuat memiliki desain antarmuka berupa mockup yang dibuat 

menggunakan Balsamiq Mockups 3.5.8. Desain antarmuka yang dibuat terdiri dari 

front-end yang digunakan oleh siswa, dan back-end yang digunakan pengajar 

sebagai admin. 

 
Gambar 3.24 Sketsa Layar Login Siswa dan Pengajar 

 

Gambar 3.24 menunjukkan bagian front-end halaman login. Pada bagian 

tengah laman Login terdapat judul dan subjudul untuk melakukan login yang 

berisikan username, dan password. Pada bagian tersebut user diharuskan mengisi 

username dan password sesuai dengan data yang tersimpan dalam database agar 

dapat masuk ke dalam sistem aplikasi. 
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Gambar 3.25 Homepage untuk Pengajar 

 

 Gambar 3.25 menunjukkan halaman beranda yang ditujukan untuk pengajar. 

Homepage memiliki menu bar yang terdiri dari Home, Meeting, Student, Test, 

Group, Scoring, My Profile, dan Sign out.  

 
Gambar 3.26 Halaman Pertemuan untuk Pengajar 

 

Gambar 3.26 menunjukkan laman Pertemuan, dimana terdapat tabel yang 

memiliki kolom No, Pertemuan, Tanggal, serta kolom delete dan edit yang 

ditujukan untuk pengajar. Kolom No. berisikan urutan angka sesuai berapa data 

yang ditampilkan. Kolom pertemuan berisikan deskripsi atau keterangan dari 
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pertemuan tersebut sesuai dengan tanggal yang atur pada kolom tanggal. Kolom 

yang memiliki icon delete digunakan untuk menghapus satu baris data pada tabel, 

dan icon pencil digunakan untuk mengubah isi dari satu baris data. 

 
Gambar 3.27 Halaman Tambah Pertemuan untuk Pengajar 

 

Gambar 3.27 menunjukkan halaman Tambah Pertemuan, dimana pengajar 

dapat menambah data pertemuan yang akan dilaksanakan. Pengajar dapat mengisi 

tanggal dengan meng-klik kolom tanggal, kolom tanggal yang di-klik akan 

memunculkan tampilan kalender (date picker) dan pengajar dapat dengan mudah 

memilih tanggal pertemuan sesuai jadwal pengajaran. Kolom pertemuan diisi 

dengan keterangan atau deskripsi dari pertemuan tersebut, contoh: Pertemuan 

Pertama. Data yang di submit otomatis tersimpan ke dalam database dan 

dimunculkan pada halaman Pertemuan. 
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Gambar 3.28 Halaman Mengubah Pertemuan untuk Pengajar 

 

Gambar 3.28 menunjukkan halaman untuk mengubah pertemuan, dimana 

pengajar dapat mengubah data pertemuan yang akan dilaksanakan. Pengajar dapat 

mengubah tanggal dengan meng-klik kolom tanggal, kolom tanggal yang di-klik 

akan memunculkan tampilan kalender (date picker) dan pengajar dapat dengan 

mudah mengubah tanggal pertemuan sesuai jadwal pengajaran. Kolom pertemuan 

diubah dengan mengisi keterangan atau deskripsi dari pertemuan tersebut, contoh: 

Pertemuan Pertama. Data yang sudah diubah dan di submit otomatis tersimpan ke 

dalam database dan dimunculkan pada halaman pertemuan. 
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Gambar 3.29 Halaman View Pertemuan 

 

Gambar 3.29 menunjukkan halaman pertemuan yang akan ditampilkan pada 

setiap menu sebelum memilih menu test dan group yang dipergunakan untuk 

melihat test dan group sesuai dengan penjadwalan yang berbeda. Hal ini untuk 

mempermudah pengajar dalam mengakses data yang berbeda sesuai dengan 

pertemuan dan penjadwalan yang telah dibuat, karena di setiap penjadwalan 

memiliki isi data dan hasil yang berbeda. 

 
Gambar 3.30 Halaman Test untuk Pengajar 
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Gambar 3.30 menunjukkan halaman Test yang digunakan oleh pengajar untuk 

melihat daftar pertanyaan, jawaban, dan kunci jawaban yang tersimpan di dalam 

database dan ditampilkan pada halaman Test dengan menggunakan tabel. Terdapat 

tombol tambah soal, untuk menambah daftar soal, icon trash untuk menghapus satu 

baris soal, dan icon pencil untuk mengubah data satu baris. 

 
Gambar 3.31 Halaman untuk Menambah Soal bagi Pengajar 

 

Gambar 3.31 menunjukkan halaman yang digunakan oleh pengajar untuk 

menambahkan soal, jawaban, dan kunci jawaban berupa form. Kolom kunci 

jawaban pada Gambar 3.31 menggunakan dropdown untuk memudahkan pengajar 

dalam memilih opsi untuk jawaban yang benar. Selain itu, halaman tersebut terdiri 

dari textbox yang digunakan untuk mengisi bagian soal dan pilihan jawaban a 

sampai d. Terdapat button cancel untuk membatalkan perintah pada halaman 

tersebut, dan button save untuk menyimpan data yang akan ditambahkan ke dalam 

sistem database. 
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Gambar 3.32 Halaman untuk Mengubah Soal bagi Pengajar 

 

Gambar 3.32 menunjukkan halaman yang digunakan oleh pengajar untuk 

menambahkan soal, jawaban, dan kunci jawaban berupa form. Kolom kunci 

jawaban pada Gambar 3.32 menggunakan dropdown untuk memudahkan pengajar 

dalam mengubah opsi untuk jawaban yang benar. Selain itu, halaman tersebut 

terdiri dari textbox yang digunakan untuk mengubah bagian soal dan pilihan 

jawaban a sampai d. Terdapat button cancel untuk membatalkan perintah pada 

halaman tersebut, dan button save untuk menyimpan data yang akan diperbaharui 

ke dalam sistem database. 
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Gambar 3.33 Halaman Group untuk Pengajar 

 

Gambar 3.33 menunjukkan halaman Group dimana terdapat list yang terdiri 

dari No., nilai siswa yang diurutkan dari yang terbesar, nim siswa, dan nama 

lengkap siswa. Pada halaman Group pengajar dapat membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok, dengan memilih jumlah kelompok yang terdapat pada bagian 

kanan atas, pengajar dapat memilih jumlah kelompok dengan menggunakan 

dropdown yang sudah disediakan untuk memudahkan dalam memilih jumlah 

kelompok. Setelah itu, pengajar dapat menekan button acak kelompok yang 

terdapat pada bagian bawah daftar siswa, dengan menekan button tersebut maka 

akan terbentuk kelompok sesuai jumlah yang diinginkan, dan akan ditampilkan 

pada halaman selanjutnya. 
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Gambar 3.34 Halaman Kelompok untuk Pengajar 

 

Gambar 3.34 menunjukkan halaman Kelompok dimana terdapat table yang 

terdiri dari No., ketua kelompok, dan anggota. Ketua kelompok didapatkan dari niai 

tertinggi dalam megikuti pretest. Seperti pada Gambar 3.33 data siswa diurutkan 

dari nilai pretest tertinggi, dan pembagian kelompok disesuaikan dengan pilihan 

pengajar, jika pengajar menginginkan 2 kelompok maka, 2 nilai tertinggi pada data 

siswa yang terdapat pada Gambar 3.33 akan menjadi ketua kelompok, dan sisanya 

akan diacak untuk menjadi anggota kelompok secara merata, seperti pada Gambar 

3.34 kelompok yang telah dibentuk dari hasil pengacakan kelompok dapat disimpan 

di dalam database dengan menekan button simpan kelompok. Pengajar yang ingin 

mengacak ulang kelompok, dapat menekan button kembali, dan akan diarahkan ke 

halaman sebelumnya, yaitu halaman Group. 
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Gambar 3.35 Halaman Scoring untuk Pengajar 

 

Gambar 3.35 menunjukkan halaman Scoring yang digunakan oleh pengajar 

untuk memberikan nilai kepada siswa. Halaman tersebut terdiri dari dropdown yang 

memudahkan pengajar untuk memilih NIM dari setiap siswa yang terdapat di dalam 

kelas, dan juga memilih pertemuan yang dipergunakan oleh pengajar untuk 

menentukan nilai tersebut diberikan kepada siswa untuk pertemuan keberapa. 

Selain itu, terdapat textbox yang digunakan untuk mengisi nilai siswa, sesuai 

dengan NIM yang sudah dipilih oleh pengajar. Terdapat button cancel untuk 

membatalkan perintah pada halaman tersebut, dan button save untuk menyimpan 

data yang akan ditambahkan ke dalam sistem database. 
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Gambar 3.36 Halaman Nilai Siswa untuk Pengajar 

 

Gambar 3.36 menunjukkan halaman Nilai Siswa yang digunakan oleh 

pengajar untuk melihat detail nilai yang diperoleh oleh semua siswa pada kelas 

yang bersangkutan. Daftar siswa dan keseluruhan nilai, ditampilkan dalam bentuk 

tabel. 

 
Gambar 3.37 Modal Profile Pengajar 

 

Gambar 3.37 menunjukkan modal Profile pengajar yang akan muncul di 

setiap halaman, ketika pengajar memilih menu My Profile. Profile yang muncul 

berupa modal, yang terdiri dari nik, dan nama pengajar yang login pada halaman 
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website tersebut. Pada bagian bawah terdapat tombol changed password yang akan 

ditujukan ke halaman lain, untuk mengganti password lama pengajar, dengan 

password yang baru. 

 
Gambar 3.38 Halaman Changed Password Pengajar 

 

Gambar 3.38 merupakan halaman Changed Password yang digunakan oleh 

pengajar untuk mengganti password lama mereka dengan password yang baru. 

Password yang telah diganti, secara otomatis tersimpan di dalam database sistem, 

dan dapat digunakan kembali untuk melakukan login. 

 
Gambar 3.39 Homepage Siswa 
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Gambar 3.39 menunjukkan halaman beranda siswa (Homepage). Siswa yang 

berhasil melakukan login akan diarahkan ke halaman beranda (Homepage) yang 

terdapat pada Gambar 3.39. Pada halaman beranda terdapat beberapa menu yang 

dapat diakses oleh siswa. Pada bagian menu bar terdiri dari Home, Test, Group, 

Scoring yang terdiri dari menu test result dan final result. Siswa yang telah selesai 

melakukan aktifitas pada halaman website, dapat memilih menu Sign Out untuk 

keluar dari laman website. 

 
Gambar 3.40 Halaman Test untuk Siswa 

 

Gambar 3.40 menunjukkan halaman Test yang berisi soal-soal dan beberapa 

opsi jawaban berupa radio button yang dapat dipilih oleh siswa. Siswa yang telah 

selesai melakukan pengisian soal, dapat menekan tombol kirim jawaban untuk 

menyimpan jawaban ke dalam sistem. Setiap siswa hanya dapat melakukan satu 

kali tes di setiap pertemuan. Dengan menekan tombol kirim jawaban, maka siswa 

tidak dapat mengulang ataupun mengakses halaman tes tersebut. 
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Gambar 3.41 Halaman Pemberitahuan Tes untuk Siswa 

 

Siswa yang telah melakukan tes dan telah mengirim jawaban mereka dengan 

menekan tombol kirim jawaban, akan diarahkan ke halaman seperti pada Gambar 

3.41. Halaman tersebut akan muncul ketika siswa mencoba untuk mengulang atau 

mengakses halaman tes yang sudah pernah diikuti. 

 
Gambar 3.42 Halaman Tes yang Sudah Ditutup untuk Siswa 

 

Siswa yang mencoba untuk melakukan tes diluar tanggal penjadwalan, maka 

akan diarahkan ke halaman seperti pada Gambar 3.42. 
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Gambar 3.43 Halaman Pertemuan untuk Siswa 

 

Gambar 3.43 menunjukkan halaman Pertemuan yang dapat diakses oleh 

siswa. Pada halaman Pertemuan terdapat kolom pertemuan yang berisi keterangan 

pertemuan seperti pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan seterusnya. 

Selanjutnya, terdapat kolom tanggal yang berisi tanggal di setiap pertemuan yang 

dipilih. Kolom tindakan memiliki icon berupa mata, icon tersebut dapat di klik, dan 

akan mengarahkan ke halaman selanjutnya. Halaman Pertemuan berada pada menu 

group yang dapat digunakan siswa untuk melihat nama anggota kelompok sesuai 

dengan pertemuan yang dilakukan, selain itu halaman pertemuan juga terdapat pada 

menu scoring, test result dan final result yang dapat digunakan siswa untuk melihat 

memberi nilai kepada anggota kelompok (peer assessment), hasil tes, maupun nilai 

akhir sesuai dengan pertemuan yang dilakukan, karena setiap pertemuan memiliki 

hasil yang berbeda, oleh sebab itu dipisahkan dengan menggunakan halaman 

pertemuan. 
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Gambar 3.44 Halaman Group untuk Siswa 

 

Gambar 3.44 menunjukkan halaman group yang terdiri dari sebuah tabel 

berisi kolom nomor, NIM, dan nama siswa yang merupakan anggota kelompok dari 

siswa yang mengakses halaman website tersebut. Halaman group digunakan oleh 

siswa, untuk melihat anggota kelompoknya. 

 
Gambar 3.45 Halaman Scoring untuk Siswa 

Gambar 3.45 menunjukkan halaman Scoring yang dapat diakses oleh setiap 

siswa. Pada halaman Scoring siswa dapat memberikan nilai untuk seluruh anggota 

kelompok di setiap pertemuan yang berbeda sesuai dengan jadwal pertemuan yang 

sudah ditentukan oleh pengajar. Pada setiap pertemuan, siswa memiliki anggota 
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kelompok yang berbeda, oleh sebab itu, anggota yang terdapat pada halaman 

Scoring pun akan berubah di setiap pertemuan. Siswa dapat memberikan nilai 

kepada anggota kelompoknya yang dilihat dari keaktifan, kerjasama, tanggung 

jawab, loyalitas anggota kelompok, kontribusi dalam kelompok dan beberapa aspek 

lain yang mendukung. Siswa yang telah memberikan nilai dapat menekan tombol 

berikan nilai untuk menyimpan data nilai ke dalam sistem database. 

 
Gambar 3.46 Halaman Test Result untuk Siswa 

 

Gambar 3.46 merupakan halaman Test Result yang ditujukan bagi siswa untuk 

melihat hasil jawaban yang dipilih, jawaban benar, dan poin yang telah didapat dari 

hasil mengerjakan soal-soal pretest pada setiap awal pertemuan, untuk menentukan 

ketua kelompok di setiap sesi pertemuan. 
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Gambar 3.47 Halaman Final Result untuk Siswa 

 

Gambar 3.47 merupakan halaman Final Result yang dapat digunakan oleh 

siswa untuk melihat keseluruhan nilai dari beberapa penilaian dan tes yang telah 

dilakukan. Nilai tersebut terdiri dari nilai individu yang diperoleh dari rata-rata peer 

assessment, nilai diskusi yang diberikan oleh pengajar. Keseluruhan nilai yang 

didapat, akan diakumulasi dan dirata-rata untuk mendapatkan nilai akhir siswa. 

 
Gambar 3.48 Modal Profile Siswa 

 

Gambar 3.48 menunjukkan modal Profile siswa yang akan muncul di setiap 

halaman, ketika siswa memilih menu My Profile. Profile yang muncul berupa 

modal, yang terdiri dari NIM, dan nama siswa yang login pada halaman website 
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tersebut. Pada bagian bawah terdapat tombol changed password yang akan 

ditujukan ke halaman lain, untuk mengganti password lama siswa, dengan 

password yang baru. 

 
Gambar 3.49 Halaman Changed Password Siswa 

 

Gambar 3.49 merupakan halaman Changed Password yang digunakan oleh 

siswa untuk mengganti password lama mereka dengan password yang baru. 

Password yang telah diganti, secara otomatis tersimpan di dalam database sistem, 

dan dapat digunakan kembali untuk melakukan login. 

 
Gambar 3.50 Halaman Login via Mobile Siswa 
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 Selain melalui media laptop ataupun komputer, website cooperative learning 

dapat diakses oleh siswa melalui mobile phone dengan tampilan mobile friendly. 

Seperti Gambar 3.50 menunjukkan sketsa layar halaman Login yang akan 

ditampilkan pertama kali, ketika siswa mengakses halaman website 

http://cooperativelearning.umn.ac.id melalu mobile phone. 

 
Gambar 3.51 Halaman Home via Mobile Siswa 

Siswa yang berhasil melakukan login akan diarahkan ke laman Homepage 

seperti pada Gambar 3.51 yang menampilkan laman Homepage via mobile phone. 

 
Gambar 3.52 Halaman Menu via Mobile Siswa 
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Website yang diakses melalui laptop atau desktop menampilkan menu dengan 

tampilan horizontal. Sedangkan website yang diakses melalui mobile phone 

menampilkan menu dengan tampilan vertikal, seperti Gambar 3.52. 

 
Gambar 3.53 Halaman Test via Mobile Siswa 

Gambar 3.53 menampilkan laman Test yang diakses melalui mobile phone. 

Laman Test dapat discroll ke atas ataupun ke bawah untuk melihat soal beserta 

pilihan soal sesuai dengan kebutuhan siswa. 

 
Gambar 3.54 Halaman Sudah Mengikuti Test via Mobile Siswa 
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Gambar 3.54 ditampilkan untuk siswa yang mencoba untuk mengikuti 

ataupun mengakses ulang laman Test. Siswa yang sudah mengikuti test pada 

pertemuan yang sama tidak dapat mengakses laman Test untuk yang kedua kali. 

 
Gambar 3.55 Halaman Test Sudah Ditutup via Mobile Siswa 

Siswa yang mengakses laman Test diluar jadwal pertemuan ataupun melewati 

waktu pertemuan yang ditentukan, maka siswa tersebut tidak dapat mengikuti test. 

Gambar menampilkan laman test yang sudah ditutup untuk memberi tahu kepada 

siswa yang mencoba untuk mengikuti ataupun mengakses laman Test di luar jadwal 

pertemuan yang sudah ditentukan.  

 
Gambar 3.56 Halaman Meeting Group via Mobile Siswa 
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Gambar 3.56 menampilkan laman Meeting Group untuk melihat anggota 

kelompok sesuai dengan pertemuan yang dipilih. Tabel yang terdapat pada laman 

Meeting Group via mobile phone dapat discroll ke arah kanan dan kiri untuk melihat 

kolom tabel selanjutnya. 

 
Gambar 3.57 Halaman Group via Mobile Siswa 

Gambar 3.57 menampilkan laman Group untuk melihat anggota kelompok 

sesuai dengan pertemuan yang sudah dipilih. Tabel yang terdapat pada laman 

Group via mobile phone dapat discroll ke arah kanan dan kiri untuk melihat kolom 

tabel selanjutnya.  

 
Gambar 3.58 Halaman Meeting Scoring via Mobile Siswa 
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Gambar 3.58 menampilkan laman Meeting Scoring untuk melihat anggota 

kelompok yang akan diberikan nilai sesuai dengan pertemuan yang dipilih. Tabel 

yang terdapat pada laman Meeting Scoring via mobile phone dapat discroll ke arah 

kanan dan kiri untuk melihat kolom tabel selanjutnya. 

 
Gambar 3.59 Halaman Peer Assessment via Mobile Siswa 

Setelah memilih pertemuan, siswa akan diarahkan ke laman Peer Assessment 

seperti Gambar 3.59. Laman Peer Assessment berguna untuk memberikan nilai 

kepada setiap anggota kelompok yang terdapat dalam kelompok yang sama. Tabel 

yang terdapat pada laman Peer Assessment via mobile phone dapat discroll ke arah 

kanan dan kiri untuk melihat kolom tabel selanjutnya. 
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Gambar 3.60 Halaman Meeting Test Result via Mobile Siswa 

Gambar 3.60 menampilkan laman Meeting Test Result untuk melihat jawaban 

yang dipilih oleh siswa beserta kunci jawaban yang benar, dan melihat poin setiap 

jawaban benar ataupun salah beserta hasil akhir yang diperoleh dari jumlah poin 

jawaban yang benar sesuai dengan pertemuan yang dipilih. Tabel yang terdapat 

pada laman Meeting Test Result via mobile phone dapat discroll ke arah kanan dan 

kiri untuk melihat kolom tabel selanjutnya. 

 
Gambar 3.61 Halaman Test Result via Mobile Siswa 
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Setelah memilih pertemuan, siswa akan diarahkan ke laman Test Result 

seperti Gambar 3.61. Laman Test Result berguna untuk melihat jawaban yang 

dipilih oleh siswa beserta kunci jawaban yang benar, dan melihat poin setiap 

jawaban benar ataupun salah beserta hasil akhir yang diperoleh dari jumlah poin 

jawaban yang benar sesuai dengan pertemuan yang dipilih. Tabel yang terdapat 

pada laman Test Result via mobile phone dapat discroll ke arah kanan dan kiri untuk 

melihat kolom tabel selanjutnya. 

 
Gambar 3.62 Halaman Meeting Final Result via Mobile Siswa 

Gambar 3.62 menampilkan laman Meeting Final Result untuk melihat 

keseluruhan nilai yang diperoleh sesuai dengan pertemuan yang dipilih. Tabel yang 

terdapat pada laman Meeting Final Result via mobile phone dapat discroll ke arah 

kanan dan kiri untuk melihat kolom tabel selanjutnya. 
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Gambar 3.63 Halaman Final Result via Mobile Siswa 

Setelah memilih pertemuan, siswa akan diarahkan ke laman Final Result 

seperti Gambar 3.63. Laman Final Result berguna untuk melihat keseluruhan nilai 

seperti nilai diskusi, nilai individu, dan hasil akhir yang diperoleh dari penjumlahan 

dan rata-rata nilai individu dan nilai diskusi yang dapat dilihat sesuai dengan 

pertemuan yang dipilih. Tabel yang terdapat pada laman Final Result via mobile 

phone dapat discroll ke arah kanan dan kiri untuk melihat kolom tabel selanjutnya. 

 
Gambar 3.64 Modal My Profile via Mobile Siswa 
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Gambar 3.64 menampilkan modal My Profile untuk melihat NIM dan nama 

siswa yang login ke dalam website. Siswa dapat menutup modal tersebut dengan 

button x ataupun menekan button close. Siswa yang ingin mengubah password 

dapat menekan button changed password dan akan diarahkan ke laman selanjutnya 

yang terdapat pada Gambar. 

 
Gambar 3.65 Halaman Change Password via Mobile Siswa 

Siswa yang sudah menekan button changed password, selanjutnya diarahkan 

ke laman change password seperti Gambar 3.65. Laman Change Password berguna 

untuk memudahkan siswa dalam mengubah default password ke new password 

yang nantinya dapat dipergunakan kembali untuk melakukan login. Password 

secara otomatis terganti dan tersimpan di dalam database setelah siswa menekan 

button changed password. 
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