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BAB III 

METODE DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah 

sebagai berikut 

 1.   Identifikasi Masalah 

 Mengidentifikasikan faktor-faktor yang membuat siswa malas dan 

menentukan solusi gamifikasi apa yang dapat diimplementasikan pada  sistem 

informasi akademik. 

2.   Studi Literatur 

 Melakukan studi terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan  

penelitian ini, seperti penelitian dengan metode yang sama yang sudah dilakukan 

sebelumnya, artikel, website, buku, dan lain-lainnya  

3. Pengumpulan Data 

 Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data-data yang berhubungan 

dengan penelitian dari daerah populasi yang akan dijadikan sampel dalam 

penelitian dalam hal ini yaitu Universitas Multimedia Nusantara. 

4. Perancangan dan Analisis Program 

 Perancangan dibuat dengan mengimplementasikan fitur-fitur gamifikasi 

pada sistem informasi akademik berbasis android. 

5. Pembangunan Aplikasi 

 Aplikasi android ini dibangun menggunakan Unity Development Tools 5.0 

dan Mono Develop 4.1 dengan bahasa pemograman C#, sedangkan web service 
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dibagun dengan menggunakan  Notepad++ dengan bahasa pemrograman PHP dan  

MySQL.  

6. Analisis dan Pengambilan Kesimpulan 

 Pada tahap ini, akan dilakukan uji coba terhadap aplikasi dan mencari 

beberapa responden untuk berperan sebagai pengguna. Dari uji coba tersebut, 

akan diperoleh feedback dari pengguna. Pengumpulan feedback didapatkan 

dengan metode pengisian kuesioner. 

3.2 Data Flow Diagram 

Sistem Informasi Akademik Gamifikasi yang dibuat adalah suatu sistem 

yang memiliki tiga entitas. Ketiga entitas tersebut adalah siswa, pengajar, dan 

sistem lain sebagai penyedia data. Untuk mempermudah pemahaman atas sistem 

yang akan dibentuk maka dibuatlah Data Flow Diagram (DFD) dari sistem 

tersebut. Berikut adalah Data Flow Diagram (DFD) dari Sistem Informasi 

Akademik Gamifikasi. 

Pada sistem ini beberapa data yang diambil dari sistem lain yang berperan 

sebagai penyedia data. Sistem penyedia data tersebut adalah sistem informasi 

akademik lainnya, dimana sistem yang dibangun sendiri merupakan ekstensi dari 

sistem tersebut yang dikembangkan dengan  metode gamifikasi. 

Gambar 3.1 Menjelaskan diagram konteks yang adalah diagram level 0 

dari Data Flow Diagram yang dibuat. Diagram tersebut menjelaskan seluruh 

aliran data yang masuk dan keluar dari setiap entitas dan sistem yang dibangun 

secara keseluruhan. 
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Gambar 3.1 Diagram Konteks 
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Gambar 3.2 DFD Level 1 
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Gambar 3.2 adalah diagram level 1 yang merupakan penurunan dari 

diagram konteks pada Gambar 3.1.  

Sistem Informasi Akademik Gamifikasi yang dibangun dapat dibagi 

menjadi delapan proses utama dimana tujuh di antaranya memiliki penurunan, 

berikut kedelapan proses tersebut. 

1. Proses Import Data Sistem Informasi 

Proses ini berhubungan dengan sistem lain dan menggambarkan data-data 

yang diambil dari sistem lain tersebut. 

2. Modul Profile 

Proses ini berkaitan dengan data-data diri siswa dan performa 

akademisnya. Modul profile sendiri terbagi menjadi tujuh proses, dimana empat 

proses berhubungan dengan siswa dan tiga proses berhubungan dengan pengajar. 

Empat proses yang berhubungan dengan siswa adalah proses lihat profile 

dimana sistem memberikan data diri siswa kepada siswa, proses lihat badges 

dimana sistem memberikan data daftar badge kepada siswa, proses lihat detail 

badges dimana sistem memberikan data detail badge kepada siswa, dan proses 

ubah title dimana siswa memberikan data kepada sistem untuk mengubah title 

yang dipakainya. 

Tiga proses yang berhubungan dengan pengajar adalah proses lihat profile 

siswa pengajar dimana sistem memberikan data diri siswa kepada pengajar, proses 

lihat badges pengajar dimana sistem memberikan data daftar badge kepada 

pengajar, dan proses lihat detail badges pengajar dimana sistem memberikan data 

detail badge kepada pengajar. Penurunan dari proses ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 DFD Level 2 Profile 

3. Modul Course 

Proses ini berkaitan dengan data-data seputar kegiatan belajar-mengajar 

sehari-hari termasuk jadwal, nilai, dan ujian. Penurunan modul course dibagi 

menjadi dua subproses, yaitu modul course siswa dan modul course pengajar. 

modul course siswa menjelaskan seluruh aliran data antara sistem dengan entitas 

siswa pada modul course, sedangkan modul course Pengajar menjelaskan seluruh 

aliran yang merupakan aliran data antara sistem dengan entitas pengajar pada 

modul course. Penurunan dari proses ini dapat dilihat pada gambar 3.4. 

Kedua subproses yang ada pada Modul Course memiliki penurunan. 

Penurunan modul course siswa dijelaskan pada gambar 3.5 dan penurunan modul 

course pengajar dijelaskan pada gambar 3.6. 

Rancang Bangun ..., Henry Setiana, FTI UMN, 2015
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Gambar 3.4 DFD Level 2 Courses 

Modul course siswa diturunkan lagi menjadi sembilan proses, yaitu proses 

lihat agenda, proses lihat jadwal kelas, proses lihat jadwal ujian, proses lihat daftar 

nilai,  proses lihat detail nilai, proses lihat ranking kelas, proses lihat histori 

akademik, proses lihat announcement, dan proses lihat detail announcement.  

Penurunan dari proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 DFD Level 3 Courses Siswa 

Modul course pengajar diturunkan lagi menjadi tujuh proses, yaitu proses 

lihat agenda, proses lihat jadwal kelas, proses lihat jadwal ujian,  proses lihat 

Rancang Bangun ..., Henry Setiana, FTI UMN, 2015
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daftar statistik kelas, proses lihat detail statistik kelas, proses lihat histori kelas, 

dan proses insert announcement. Penurunan dari proses ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 DFD Level 3 Courses Pengajar 
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4. Modul Event 

Proses ini berkaitan dengan acara-acara yang diadakan di sekitar kampus. 

Data yang dikirim berupa data acara dan juga pendaftaran acara itu sendiri. Modul 

event sendiri terbagi menjadi enam proses, tiga proses untuk siswa dan tiga proses 

lain yang identik untuk pengajar. Proses tersebut mencakup proses untuk melihat 

daftar acara, melihat detail acara, dan proses untuk mendaftar acara. Penurunan 

dari proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 DFD Level 2 Modul Events 

5. Modul Quest 

Proses ini berkaitan dengan tugas atau quest yang dapat diberikan oleh 

pengajar kepada siswanya. Proses ini mencakup pembuatan, penerimaan, 

pengumpulan jawaban, dan juga pengambilan hadiah dari quest. 

Rancang Bangun ..., Henry Setiana, FTI UMN, 2015
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Penurunan modul quest dibagi menjadi dua sub proses, yaitu proses quest 

siswa dan proses quest pengajar. Dimana proses quest siswa menjelaskan aliran 

data yang berhubungan dengan entitas siswa sedangkan proses quest pengajar 

menjelaskan alira data yang berhubungan dengan entitas pengajar. Penurunan dari 

proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 DFD Level 2 Modul Quest 

Proses quest siswa diturunkan lagi menjadi enam proses, yaitu proses lihat 

available quest, proses lihat my quest, proses lihat detail quest, proses accept 

quest, proses submit answer, dan proses claim reward. Penjelasan proses quest 

siswa dapat dilihat pada gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 DFD Level 3 Quest Siswa 

Proses quest pengajar diturunkan lagi menjadi tujuh proses, yaitu proses 

lihat quest pengajar, proses lihat detail quest pengajar, proses tambah quest 

pengajar,  proses lihat list jawaban, proses lihat detail jawaban, proses approve 

jawaban, dan proses update quest. 

 

Gambar 3.10 DFD Level 3 Quest Pengajar 
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6. Modul Social 

Proses ini berkaitan dengan pencarian mahasiswa dan juga daftar 

mahasiswa dengan level tertinggi (leader board). Modul social terbagi menjadi 

empat proses dimana keempat proses tersebut adalah dua pasang proses identik 

yaitu proses pencarian siswa dan proses melihat 10 siswa terbaik yang masing-

masing berhubungan oleh siswa dan pengajar. Penurunan dari proses ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11 DFD Level 2 Modul Social 

7. Modul News 

Proses ini berkaitan dengan penampilan berita-berita umum seputar 

kampus dan akademisi. Modul news terbagi menjadi empat proses dimana 

keempat proses tersebut adalah dua pasang proses identik, yaitu proses melihat 

daftar news dan proses melihat detail news yang masing-masing berhubungan oleh 

siswa dan pengajar. Penurunan dari proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.12. 
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Gambar 3.12 DFD Level 2 Modul News 

8. Modul Login 

Proses ini berkaitan dengan hak akses pengguna kepada aplikasi dan 

masuknya pengguna ke aplikasi. Modul login terbagi menjadi dua proses yaitu 

proses login untuk siswa dan proses login untuk pengajar. Penurunan dari proses 

ini dapat dilihat pada Gambar 3.13. 

 

Gambar 3.13 DFD Level 2 Modul Login 
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3.3 Flowchart 

Sistem terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem untuk pengguna dengan 

role siswa dan sistem untuk pengguna dengan role pengajar. Halaman login 

adalah yang pertama dimunculkan, dari halaman ini pengguna dapat memilih akan 

menggunakan aplikasi sebagai role apa. Jika pengguna login sebagai pengajar 

maka akan dilajutkan ke proses SIA siswa sedangkan jika login sebagai pengajar 

maka akan dilanjutkan ke proses SIA pengajar. Gambar flow kerja aplikasi 

halaman login dapat dilihat pada gambar 3.14. 

 

Gambar 3.14 Flowchart Sistem 

 Proses SIA siswa seperti dijelaskan pada gambar 3.15, siswa yang sudah 

melakukan login dapat melakukan beberapa proses seperti proses courses, news, 

quest, events, profile, social, reward, dan about. 
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Gambar 3.15 Flowchart Proses SIA Siswa 

Proses SIA pengajar seperti dijelaskan pada gambar 3.16, pengajar yang 

sudah melakukan login dapat melakukan beberapa proses seperti proses courses, 

news, quest, events, social, reward, dan about. 

Rancang Bangun ..., Henry Setiana, FTI UMN, 2015
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Gambar 3.16 Flowchart Proses SIA Pengajar 

 Flowchart proses SIA siswa dan flowchart proses SIA pengajar memiliki 

beberapa subproses yang sama. Subproses dari kedua flowchart tersebut akan 

dijelaskan dalam penjelasan berikut. 

Rancang Bangun ..., Henry Setiana, FTI UMN, 2015
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Gambar 3.17 Flowchart Proses Courses Siswa 

Proses courses siswa, seperti dijelaskan pada gambar 3.17 memiliki 

beberapa menu yang dibagi ke dalam proses-proses. Proses tersebut antara lain 

adalah proses lihat agenda, proses lihat my classes, proses lihat announcement, 

proses lihat my score, proses lihat exam schedule, dan proses lihat academic 

report. Proses ini berhenti ketika pengguna memilih untuk menekan tombol back. 

Rancang Bangun ..., Henry Setiana, FTI UMN, 2015
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Gambar 3.18 Flowchart Proses Courses Pengajar 

 Proses courses pengajar, seperti dijelaskan pada gambar 3.18 memiliki 

beberapa menu yang berhubungan dengan proses dari masing-masing menu. 

Proses tersebut antara lain adalah proses lihat agenda, proses lihat my classes, 

proses create announcement, proses lihat class score statistics, proses lihat exam 

Rancang Bangun ..., Henry Setiana, FTI UMN, 2015
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schedule, dan proses lihat classes history. Proses ini berhenti ketika pengguna 

memilih untuk menekan tombol back. 

 

Gambar 3.19 Flowchart Proses Quest Siswa 

 Gambar 3.19 menjelaskan proses quest siswa. Pertama siswa dibawa 

kepada menu quest yang berisi 2 pilihan yaitu available quest dan my quest. Jika 

memilih available quest maka akan ditampilkan daftar available quest yang jika 

salah satu quest ditekan akan dibawa ke proses lihat detail quest. Setelah melihat 

detail quest siswa akan diberikan pilihan untuk mengambil quest yang 

bersangkutan atau tidak. Jika memilih menu my quest, akan ditampilkan daftar my 

quest yang jika dipilih salah satu quest nya akan dibawa ke proses lihat detail 

quest. Setelah proses lihat detail quest ini akan diberikan pilihan untuk men-

submit jawaban atau men-claim reward. 

Rancang Bangun ..., Henry Setiana, FTI UMN, 2015
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Gambar 3.20 Flowchart Proses Quest Pengajar 

 Proses quest pengajar dijelaskan pada gambar 3.20. Proses ini dimulai 

dengan menampilkan menu quest. Pengguna diberi pilihan untuk melakukan 

create quest atau membuka menu my quest. Jika memilih menu create quest akan 

dilakukan proses create quest, sedangkan jika memilih my quest akan dilakukan 

proses penampilan data my quest. Ketika salah satu quest dipilih akan ditampilkan 

detail dari quest yang bersangkutan yang kemudian dapat di-edit melalui proses 

edit maupun melihat jawaban melalui proses lihat jawaban. Setelah proses lihat 

jawaban ini dapat dilakukan proses approve jawaban. 

 

Gambar 3.21 Flowchart Proses Profile Siswa 

 Proses profile siswa yang dijelaskan pada gambar 3.21 dimulai dengan 

proses lihat data siswa. Setelah itu ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan 

yaitu proses menampilkan badge atau kembali ke menu utama dengan memilih 

Rancang Bangun ..., Henry Setiana, FTI UMN, 2015



 

 

31 

 

tombol back. Dari proses menampilkan badges, pengguna dapat kembali ke 

proses lihat data siswa atau melihat detail dari badge. Jika melihat detail badge, 

pengguna dapat merubah title dengan melalui proses ubah title atau kembali ke 

proses menampilkan badges. 

 

Gambar 3.22 Proses News 

 Proses news dimulai dengan proses lihat dafar news dimana dapat memilih 

news untuk ke proses lihat detail news atau memilih tombol back untuk 

mengakhiri proses news dan kembali ke menu utama. 

 

Gambar 3.23 Flowchart Proses Event 
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 Proses event dimulai dengan melakukan proses menu event. Dari proses 

tersebut ada empat cabang yaitu proses lihat daftar today event, proses lihat 

upcoming event, proses lihat my event, dan tombol back untuk menghentikan 

proses. Setelah ketiga cabang pertama dipilih aka nada percabangan lagi dimana 

jika ada event yang dipilih maka akan menjalankan proses lihat detail event yang 

dapat berlanjut ke proses daftar event atau kembali ke proses menu event. 

 

Gambar 3.24 Flowchart Proses Social 

 Gambar 3.24 menjelaskan tentang proses social. Proses social dimulai 

dengan menampilkan menu social. Ada tiga percabangan yaitu proses pencarian 

siswa jika memilih pencarian, proses penampilan top ten siswa jika memilih top 

ten siswa, dan finish jika memilih tombol back. Setelah proses pencarian siswa 

dan proses penampilan top ten siswa, proses dapat berlanjut ke proses profile 

siswa jika memilih salah satu siswa yang ditampilkan atau kembali ke proses 

menu social jika tidak memilih siswa manapun. 

Rancang Bangun ..., Henry Setiana, FTI UMN, 2015
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Gambar 3.25 Flowchart Proses Reward 

 Gambar 3.25 menjelaskan proses reward. Proses dimulai dengan proses 

lihat daftar reward yang menampilkan semua daftar reward yang tersedia. 

Kemudian dilanjutkan ke proses lihat detail reward jika memilih salah satu 

reward atau finish jika mimilih tombol back. Proses lihat detail reward 

menampilkan data reward seperti berapa poin yang dibutuhkan dan deskripsi dari 

hadiah. Selain itu, juga diberi pilihan untuk melakukan claim reward. Setelah 

proses lihat detail reward jika memilih untuk claim reward akan dilanjutkan ke 

proses claim reward atau kembali ke proses lihat daftar reward jika tidak 

melakukan claim. 
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3.4  Entity Relationship Diagram 

Untuk menjelaskan hubungan antar objek data dalam database dapat 

digambarkan dengan Entity Relationship Diagram (ERD). Terdapat tiga belas 

buah entitas yang memiliki hubungan, yakni events, histori_akademik, jadwal, 

kelas, krs, mata_pelajaran, pengajar, profile, quest, quest_answer, registrasi_event, 

siswa, dan user_badges.  Hubungan antar entitas dan atributnya dapat dilihat pada 

Gambar 3.26. 

  
Gambar 3.26 ERD Sistem Informasi Akademik Gamifikasi 

 

* 
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3.5 Struktur Tabel 

Dalam pembuatan sistem informasi akademik gamifikasi terdapat tujuh 

belas tabel termasuk tiga belas tabel yang dijelaskan sebagai entitas dalam ERD di 

atas. Selain ketiga belas entitas tersebut, terdapat empat tabel lain yang tidak 

memiliki hubungan dengan tabel lainya. Ketujuh belas tabel tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1. Nama Tabel : daftar_semester 

Fungsi : menyimpan daftar tahun ajaran dan semester yang telah lalu dan 

sedang berlangsung. 

Primary Key : id 

Foreign Key : - 

 

Tabel 3.1 Struktur Tabel Daftar_semester 

No. Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1. id Int  Id dari tabel, auto increment 

2. semester Text  Semester genap/ganjil 

3. tahun_ajaran Text  Tahun ajaran 

4. active Tinyint  Menunjukan data adalah 

semester yang sedang 

berlangsung 

 

2. Nama Tabel : Events 

Fungsi : menyimpan data mengenai acara-acara (events) . 

Primary Key : id 

Foreign Key : - 
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Tabel 3.2 Struktur Tabel Events 

No. Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1. id Int  ID event, auto increment 

2. nama Text  Nama acara 

3. description Text  Deskripsi acara 

4. date Datetime  Tanggal acara 

5. registration_end Datetime   Tanggal batas waktu 

pendaftaran 

 

3. Nama Tabel : histori_akademik 

Fungsi : menyimpan data mengenai histori jumlah kredit dan nilai indeks 

prestasi siswa. 

Primary Key : client_id 

Foreign Key : nis 

Tabel 3.3 Struktur Tabel Histori_akademik 

No. Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1. id Int  ID histori, auto increment 

2. nis Text  Foreign Key siswa pemilik 

data histori ke kolom nis di 

tabel siswa 

3. semester Int  Data semester siswa 

4. gp Float  Indeks prestasi siswa 

5. credit Int  Jumlah kredit semester 

tersebut 

 

4. Nama Tabel : jadwal 

Fungsi : menyimpan data mengenai jadwal pertemuan kelas harian dan 

jadwal ujian. 

Primary Key : pic_id 

Foreign Key : client_id 
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Tabel 3.4 Struktur Tabel Jadwal 

No. Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1. id Int  ID jadwal, auto increment 

2. kelas_id Int  ID kelas yang terkait 

3. tanggal Datetime  Tanggal dan jam pertemuan 

4. status Int  Status kelas dibatalkan atau 

tidak 

5. ruangan Text  Ruangan kelas 

6. ujian Tinyint  Penanda apakah jadwal temu 

adalah ujian atau kelas biasa 

 

5. Nama Tabel : Kelas 

Fungsi : menyimpan data mengenai kelas-kelas dari mata pelajaran yang 

tersedia pada setiap semester. 

Primary Key : id 

Foreign Key : id_mapel, nip 

Tabel 3.5 Struktur Tabel Kelas 

No. Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1. id Int  Id kelas, auto increment 

2. id_mapel Int  Id mata pelajaran yang terkait 

3. kode_kelas Text  Kode kelas 

4. nip Text  Nomor induk pengajar terkait 

5. hari Text  Nama hari diadakan nya 

kelas 

6. jam Datetime  Jam diadakan nya kelas 

7. ruangan Text  Ruangan tempat kelas 

diadakan 

8. semester Text  Semester berlangsungnya 

kelas 

9. tahun Text  Tahun ajaran berlangsungnya 

kelas 

 

6. Nama Tabel : krs 

Fungsi : menyimpan data transaksi antara kelas dengan siswa. 

Primary Key : id 

Foreign Key : kelas_id, nis 
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Tabel 3.6 Struktur Tabel Krs 

No. Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1. id Int  ID krs, auto increment 

2. kelas_id Int  ID kelas yang terkait 

3. nis Text  Nomor induk siswa yang 

terkait 

4. semester Int  Semester siswa saat 

mengambil kelas 

5. UTS Float  Nilai UTS mata pelajaran 

6. Tugas Float  Nilai Tugas mata pelajaran 

7. UAS Float  Nilai UAS mata pelajaran 

8. final_score Float  Nilai akhir mata pelajaran 

9. active Tinyint  Status mata pelajaran masih 

berlangsung atau tidak 

 

7. Nama Tabel : mata_pelajaran 

Fungsi : menyimpan data mengenai mata pelajaran yang ada 

Primary Key : id 

Foreign Key : connected_mapel_id 

Tabel 3.7 Struktur Tabel Mata_pelajaran 

No. Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1. id Int  ID mata pelajaran, auto 

increment 

2. kode_mapel Text  Kode mata pelajaran 

3. nama Text  Nama mata pelajaran 

4. semester Int  Semester umum dimana 

mata pelajaran ada 

5. sks Int  Jumlah sks mata pelajaran 

6. connected_mapel_id Int  ID mata pelajaran yang 

berhubungan 

7. bobot_uts Int  Jumlah bobot nilai UTS 

8 bobot_tugas Int  Jumlah bobot nilai tugas 

9 bobot_uas Int  Jumlah bobot nilai UAS 
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8. Nama Tabel : news 

Fungsi : menyimpan data mengenai berita seputar akademisi 

Primary Key : id 

Foreign Key : - 

Tabel 3.8 Struktur Tabel News 

No. Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1. id Int  ID news, auto increment 

2. title Text  Judul news 

3. content Text  Isi news 

4. date Datetime  Waktu news dibuat 

 

9. Nama Tabel : notifikasi 

Fungsi : menyimpan data mengenai pengumuman untuk siswa 

Primary Key : id 

Foreign Key : - 

Tabel 3.9 Struktur Tabel Notifikasi 

No. Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1. id Int  ID pengumuman, auto 

increment 

2. type Text  Tipe pengumuman 

3. related_code Text  Target dari pengumuman 

(berdasarkan tipe) 

4. related_desc Int  Penjelasan dari target 

5. title Int  Judul pengumuman 

6. content Int  Isi dari pengumuman 

7. date Int  Tanggal dikirimnya 

pengumuman 

 

10. Nama Tabel : pengajar 

Fungsi : menyimpan data diri pengajar 

Primary Key : id 

Foreign Key : - 
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Tabel 3.10 Struktur Tabel Pengajar 

No. Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1. id Int  ID pengajar, auto increment 

2. nip Text  Nomor induk pengajar 

3. password Text  Password untuk login 

pengajar 

4. nama Int  Nama pengajar 

5. email Int  Email pengajar 

 

11. Nama Tabel : profile 

Fungsi : menyimpan data profil lengkap siswa 

Primary Key : id 

Foreign Key : nis 

Tabel 3.11 Struktur Tabel Profile 

No. Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1. id Int  ID profile, auto increment 

2. nis Text  Nomor induk siswa terkait 

3. title_id Int  Nomor dari title yang 

digunakan 

4. profile_image_path Text  Lokasi gambar profile 

5. level Int  Angka level siswa 

6. Exp Int  Jumlah exp siswa 

7. skkm Int  Jumlah point SKKM 

8. points Int  Jumlah point bonus 

 

12. Nama Tabel : quest 

Fungsi : menyimpan data quest yang tersedia 

Primary Key : id 

Foreign Key : nip 
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Tabel 3.12 Struktur Tabel Quest 

No. Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1. id Int  ID quest, auto increment 

2. title Text  Judul quest 

3. type Text  Jenis target quest 

4. related_code Text  Target quest (berdasarkan 

tipe) 

5. related_desc Text  Deskripsi target quest 

6. Description Text  Deskripsi quest 

7. attachment Text  Lokasi file tambahan / 

lampiran 

8. start_date Datetime  Waktu dimulainya quest 

9. end_date Datetime  Waktu berakhirnya quest 

10. nip Text  Nomor induk pengajar terkait 

11. important Tinyint  Penanda quest wajib atau 

tidak wajib 

12. exp Int  Jumlah hadiah experience 

13. point_reward Int  Jumlah hadiah point 

 

13. Nama Tabel : quest_answer 

Fungsi : menyimpan data quest yang diambil siswa beserta jawaban nya 

Primary Key : id 

Foreign Key : quest_id, nis 

Tabel 3.13 Struktur Tabel Quest_answer 

No. Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1. id Int  ID quest answer, auto 

increment 

2. quest_id Int  ID quest terkait 

3. nis Text  Nomor induk siswa terkait 

4. content Text  Isi jawaban 

5. attachment Text  Lokasi data lampiran 

jawaban 

6. status Int  Status dari jawaban (belum 

dijawab/sudah dijawab/sudah 

di approve/sudah di ambil 

hadiah) 

7. post_time Text  Waktu pengumpulan jawaban 
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14. Nama Tabel : registrasi_event 

Fungsi : menyimpan data pendaftaran event 

Primary Key : id 

Foreign Key : event_id 

Tabel 3.14 Struktur Tabel Registrasi_event 

No. Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1. id Int  ID registrasi event, auto 

increment 

2. event_id Int  ID event terkait 

3. nis Text  Nomor induk siswa terkait 

 

15. Nama Tabel : rewards 

Fungsi : menyimpan data hadiah-hadiah yang dapat ditukar dengan point 

Primary Key : id 

Foreign Key : - 

Tabel 3.15 Struktur Tabel Rewards 

No. Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1. id Int  ID reward, auto increment 

2. nama Text  Nama hadiah 

3. lokasi_penukaran Text  Tempat penukaran hadiah 

4. harga Int  Jumlah point yang perlu 

ditukar 

5. image_path Text  Lokasi data gambar hadiah 

 

16. Nama Tabel : siswa 

Fungsi : menyimpan data diri siswa 

Primary Key : id 

Foreign Key : - 
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Tabel 3.16 Struktur Tabel Siswa 

No. Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1. id Int  ID siswa, auto increment 

2. nama Text  Nama siswa 

3. email Text  Email pengajar 

4. nis Text  Nomor induk siswa 

5. password Text  Password untuk login siswa 

6. semester Int  Semester siswa 

7, angkatan Text  Angkatan siswa 

8, jurusan Text  Jurusan yang diambil siswa 

9, active Tinyint  Penanda siswa masih aktif 

dalam kegiatan belajar 

mengajar atau tidak 

 

17. Nama Tabel : user_badges 

Fungsi : menyimpan data pencapaian badge dari siswa 

Primary Key : id 

Foreign Key : nis 

Tabel 3.17 Struktur Tabel User_badges 

No. Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1. id Int  ID user_badges, auto 

increment 

2. nis Text  Nomor induk siswa terkait 

3. badge_id Int  Nomor badge terkait 

4. status Int  Penanda badge sudah 

didapatkan atau belum 

 

3.6 Desain Tampilan Antar Muka 

Dalam pembuatan sistem informasi akademik gamifikasi ini dibuat suatu 

desain standar untuk tampilan antar muka secara garis besar. Berikut gambaran 

desain tampilan antar muka yang telah dibuat. 

Begitu aplikasi dijalankan, maka halaman login yang akan ditampilkan. 

Halaman login dapat dilihat pada gambar 3.27. 
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Gambar 3.27 Rancangan Tampilan Halaman Login 

 Halaman login memiliki dua field dan dua tombol field tersebut adalah 

field id dan field password, sedangkan tombol yang ada adalah tombol toggle 

siswa/pengajar untuk memilih akan login sebagai apa, dan juga tombol login 

untuk melakukan proses login.  

3.6.1 Tampilan User Siswa 

 Setelah user login dengan memasukkan id dan password, pengguna akan 

dibawa ke tampilan menu utama aplikasi. Jika pengguna aplikasi masuk sebagai 

siswa maka tampilan yang akan ditampilkan adalah sebagai berikut. 
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.  

Gambar 3.28 Rancangan Tampilan Dasar Siswa 

 Lembar kerja dibagi menjadi dua bagian, bagian atas berisi tombol back, 

tombol help, nama dan level, serta title dari siswa. Di atas juga diberi gambar 

background untuk membuat nuansa aplikasi lebih menyerupai suatu permainan. 

Bagian bawah adalah bagian kerja aplikasi. Semua menu dan data yang akan 

ditampilkan akan berada di bagian tersebut. 

 Menu yang pertama kali ditampilkan kepada siswa adalah menu utama 

yang dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 3.29 Rancangan Menu Utama Siswa 
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Menu utama terdiri dari delapan tombol yang dibagi dalam dua kolom, menu 

tersebut adalah menu courses, menu news, menu quest, menu events, menu profile, 

menu social, menu reward, dan menu about. Kedelapan menu tersebut diletakkan 

di dalam container yang dapat di-scroll. 

A.  Desain Tampilan Menu Courses 

 

Gambar 3.30 Rancangan Tampilan Menu Courses Siswa 

Menu pertama dari siswa adalah menu courses. Menu ini berisikan enam 

tombol yang masing-masing digunakan untuk menampilkan data tertentu sesuai 

dengan menu yang dipilih. Keenam tombol tersebut adalah agenda, classes, 

notification, exam schedule, scores, dan academic report. 
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A.1 Agenda 

 

Gambar 3.31 Rancangan Daftar Agenda Siswa 

Menu ini menampilkan data kelas yang ada pada hari ini, data ditampilkan 

dalam sebuah list. Data yang ditampilkan adalah data nama mata pelajaran, 

ruangan, dan juga jam dimulainya kelas. 

A.2 Classes 

 

Gambar 3.32 Rancangan Daftar Kelas Siswa 
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Mirip dengan agenda, menu classes menampilkan data mata pelajaran 

yang tengah diikuti semester ini. Data yang ditampilkan adalah data mata 

pelajaran, ruangan, jam, nama pengajar, dan juga nilai dari mata pelajaran tersebut 

saat ini. 

A.3 Notification 

 

Gambar 3.33 Rancangan Daftar Pengumuman  

Menu notifikasi berisi list notifikasi yang diurutkan berdasarkan waktu 

kemunculan. Notifikasi yang ditampilkan berupa judul notifikasi dan penjelasan 

singkat berupa data mengapa menerima notifikasi dan kapan notifikasi diterima. 

Item notifikasi tersebut juga berperan sebagai tombol yang jika diklik akan 

menampilkan detail dari notifikasi. 
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Gambar 3.34 Rancangan Detail Pengumuman 

Detail notifikasi ditampilkan melalui suatu pop-up yang berisi judul 

notifikasi, deskripsi, dan sebuah tombol close untuk menutup pop-up. 

A.4 Exam Schedule 

Halaman exam schedule berisi daftar jadwal ujian yang akan dan sedang 

berlangsung. 

 

Gambar 3.35 Rancangan Daftar Jadwal Ujian 

Tampilan halaman exam schedule adalah sama dengan tampilan halaman 

agenda. Perbedaan hanya pada jadwal yang ditampilkan adalah jadwal kelas ujian. 

Rancang Bangun ..., Henry Setiana, FTI UMN, 2015



 

 

50 

 

A.5 Scores 

 

Gambar 3.36 Rancangan Daftar Nilai Mata Pelajaran 

Ketika tombol scores ditekan, user akan dibawa ke halaman score list. 

Halaman ini menampilkan daftar mata kuliah yang diambil semester ini dan grade 

(nilai huruf) dari mata pelajaran yang bersangkutan. Ketika data tersebut ditekan, 

maka akan menampilkan detail dari nilai mata pelajaran yang bersangkutan. 

Tampilan detail nilai dapat dilihat pada gambar 3.37. 

 

Gambar 3.37 Rancangan Detail Nilai 
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Detail nilai mata pelajaran dibagi menjadi dua bagian (tiga bagian jika ada 

kelas praktek). Bagian pertama berisi data mata pelajaran yaitu nilai total, grade,  

ranking siswa, dan juga sebuah tombol untuk menampilkan daftar ranking siswa 

untuk mata pelajaran yang bersangkutan. Bagian kedua berupa detail nilai 

pelajaran seperti nilai UTS, Tugas, dan UAS serta total masing-masing bagian. 

Jika mata pelajaran memiliki kelas praktek akan ditampilkan detail nilai untuk 

mata pelajaran praktek di bagian ketiga. 

 

Gambar 3.38 Rancangan Daftar Ranking Kelas 

A.6 Academic Report 

 

Gambar 3.39 Rancangan Daftar Histori Akademik 
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Halaman report akademis berisi daftar semester yang telah diselesaikan 

siswa dan setiap item berisi data jumlah credit, akumulasi credit, IP, dan IPK 

masing-masing semester. Jika suatu semester ditekan, maka akan dibawa ke 

halaman daftar nilai semester yang bersangkutan seperti pada gambar 3.33 

sebelumnya. 

A. Halaman News 

 

Gambar 3.40 Rancangan Halaman News 

 Halaman news digunakan untuk menampilkan daftar berita-berita seputar 

akademisi. News yang ditekan akan menampilkan detail dari berita yang 

bersangkutan. Detail berita akan ditampilkan sebagai sebuah pop-up 

dengansebuah tombol untuk menutup pop-up tersebut. Gamber rancangan detail 

news dapat dilihat pada gambar 3.41. 
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Gambar 3.41 Rancangan Detail News 

B. Halaman Quest Siswa 

 Melalui menu quest siswa dapat melihat, mengambil, dan mengerjakan 

tugas-tugas dan kemudian memperoleh reward (hadiah) ketika sudah selesai 

mengerjakan tugas-tugas yang bersangkutan. 

 

 

Gambar 3.42 Rancangan Halaman Quest 
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Data quest siswa terbagi menjadi dua bagian, yaitu available quest yang 

berisi daftar quest yang dapat diambil siswa  dan my quest yang berisi daftar quest 

yang sedang dikerjakan (sudah diambil dan dalam proses). Kedua tombol tersebut 

menampilkan halaman yang sama, yaitu halaman list quest, hanya saja quest yang 

ditampilkan berbeda kategorinya. 

 

Gambar 3.43 Rancangan Daftar Quest 

 Setiap item quest yang ditampilkan berisi sebuah icon yang menunjukkan 

status dari quest, judul, pembuat, batas waktu, dan juga tingkat kepentingan 

apakah quest tersebut wajib atau tidak diambil. Ketika ditekan, maka akan muncul 

detail dari quest yang ditekan. 

 Rancangan detail quest digambarkan pada gambar 3.44. Data yang 

ditampilkan berupa judul, client, deadline, importance, reward, dan deskripsi 

quest. 
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Gambar 3.44 Rancangan Detail Quest Siswa 

Ada lima jenis status yang berpengaruh pada quest yang ditampilkan, icon 

dari quest, dan tombol kedua pada bagian detail. Lima status tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1. Quest Baru 

Berarti quest dapat diambil, tombol yang ditampilkan pada detail quest adalah 

tombol accept quest. 

2. Sudah Diambil 

Berarti quest sudah diambil namun belum dijawab, tombol yang ditampilkan pada 

detail quest adalah tombol submit answer. 

3. Sudah Dijawab 

Berarti quest sudah dijawab dan pengajar sudah dapat melakukan approve, tombol 

yang ditampilkan pada detail quest adalah tombol re-submit answer. 

4. Sudah Di-approve 
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Berarti jawaban sudah diterima oleh pengajar dan siswa dapat mengambil hadiah 

(reward), tombol yang ditampilkan pada detail quest adalah tombol claim reward. 

5. Selesai 

Berarti quest sudah selesai dan hadiah sudah diambil, quest tidak ditampilkan lagi 

di daftar. 

 

Gambar 3.45 Rancangan Lembar Submit Jawaban 

Gambar 3.45 adalah desain tampilan ketika tombol submit answer ditekan 

dari detail quest. Pada pop-up yang muncul siswa akan memasukkan deskripsi 

jawaban dan dapat menyertakan file data. Terdapat tiga tombol di tampilan ini 

yaitu tombol attach file untuk menambah lampiran, submit answer untuk 

mengirim dan menyimpan jawaban, dan close untuk menutup pop-up dan kembali 

ke halaman detail quest. 
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Gambar 3.46 Rancangan Pop-up Level Up 

 Ketika tombol claim reward dari detail quest ditekan maka akan dilakukan 

kalkulasi penambahan point dan exp. Hasilnya akan dimunculkan dalam suatu 

dialog box. Jika siswa naik level maka akan menampilkan pop-up pemberitahuan 

bahwa pengguna telah naik level. 

C.  Halaman Events Siswa 

 Halaman event berisi daftar acara-acara yang diadakan seputar akademisi. 

Daftar tersebut terbagi menjadi tiga kategori, yaitu event hari ini, event yang akan 

datang (hingga 1 bulan ke depan), dan event dimana siswa sudah terdaftar. 

Tampilan awal halaman ini berisi tiga tombol untuk memilih akan menampilkan 

kategori event yang mana. 
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Gambar 3.47 Rancangan Halaman Menu Events 

 Setelah memilih kategori, maka pengguna aplikasi akan dibawa kepada 

tampilan daftar event berikut. 

 

Gambar 3.48 Rancangan Daftar Events 

 Halaman event list menampilkan daftar event sesuai kategori yang dipilih, 

data yang ditampilkan berupa nama event dan penjelasan singkat di bawahnya. 
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Ketika salah satu anggota daftar tersebut ditekan maka pengguna akan 

diperlihatkan detail dari event yang ditekan. 

 

Gambar 3.49 Rancangan Detail Event 

 Pada tampilan detail event ini pengguna diberikan data event, tanggal, 

batas waktu pendaftaran, dan deskripsi event. Pengguna juga diberikan dua 

tombol, yaitu tombol join untuk mendaftarkan diri pada event yang bersangkutan 

dan tombol close untuk menutup pop-up detail event. Tombol join akan menjadi 

tidak aktif jika pengguna sudah terdaftar dalam event atau jika waktu pendaftaran 

sudah berlalu. 

D.  Halaman Profile Siswa 

 Halaman profile berguna untuk menampilkan data siswa, seperti level, 

experience, points, data statistik jumlah quest, event, dan badges yang diperoleh. 

Tampilan halaman tersebut dapat dilihat pada gambar 3.50. 
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Gambar 3.50 Rancangan Halaman Profile Siswa 

 Pada halaman profile juga terdapat sebuah tombol show badges untuk 

menampilkan daftar badge yang ada. 

 

Gambar 3.51 Rancangan Daftar Badges 

 Daftar badge menampilkan badge-badge yang ada, badge yang sudah 

dimiliki akan tampil berwarna sedangkan badge yang belum dimiliki akan 

berwarna abu-abu. Badge yang digunakan sebagi Title akan diberi border khusus. 

Jika badge ditekan maka akan ditampilkan detail dari badge yang bersangkutan. 
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Gambar 3.52 Rancangan Tampilan Detail Badge 

 Pop-up detail badge berisi nama badge dan cara mendapatkannya. 

Terdapat dua tombol pada tampilan ini, tombol pertama berguna untuk 

menggunakan title di profile siswa dimana tombol ini hanya akan aktif jika siswa 

sudah memiliki badge yang bersangkutan, dan tombol kedua untuk menutup pop-

up detail badge. 

E. Halaman Social 

 

Gambar 3.53 Rancangan Halaman Social 
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 Halaman social berguna untuk mencari dan melihat profile siswa lain. 

Terdapat field dan tombol search di bagian atas untuk melakukan pencarian 

berdasarkan nama atau id dari siswa. Pada bagian tengah ditampilkan hasil 

pencarian dan pada bagian bawah terdapat tombol untuk menampilkan daftar 

siswa-siswa dengan level tertinggi. Ketika data hasil pencarian ditekan maka akan 

ditampilkan profile dari siswa yang dipilih. Tampilan profile sama dengan 

halaman profile siswa, hanya saja tombol change title tidak aktif jika melihat 

profile orang lain. 

F. Halaman Reward 

 

Gambar 3.54 Rancangan Halaman Reward 

 Halaman reward menampilkan daftar hadiah yang dapat ditukar oleh siswa 

menggunakan point yang didapat dari menyelesaikan quest. Data yang 

ditampilkan berupa nama, tempat penukaran dan harga dari hadiah yang 

bersangkutan. Ketika hadiah ditekan, maka akan menampilkan detail dari hadiah 

yang dipilih. 
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Gambar 3.55 Rancangan Tampilan Detail Reward 

 Pada halaman detail ini terdapat dua tombol, yang pertama adalah tombol 

claim reward yang berguna untuk mengambil hadiah tersebut. Tombol ini harus 

ditekan oleh pemberi hadiah dan bukan oleh siswa saat hadiah akan diberikan 

dikarenakan tombol ini berguna untuk memotong point siswa sesuai harga hadiah 

yang diambil. Tombol kedua adalah tombol close yang berguna untuk menutup 

pop-up detail hadiah. 

G. Halaman About 

 Halaman about berisi penjelasan aplikasi seperti spesifikas minimum dan 

data diri pembuat aplikasi. Rancangan halaman about dapat dilihat pada gambar 

3.56. 
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Gambar 3.56 Rancangan Tampilan About 

3.6.2  Tampilan User Pengajar 

 Jika pengguna aplikasi masuk sebagai pengajar, maka tampilan yang akan 

ditampilkan adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 3.57 Rancangan Tampilan Dasar Pengajar 

 Tampilan dasar pengajar mirip dengan siswa. Pengajar memiliki tujuh 

buah menu pada menu utama. Tampilan menu utama bagi pengguna pengajar 

adalah seperti digambarkan pada gambar 3.58. 

Rancang Bangun ..., Henry Setiana, FTI UMN, 2015



 

 

65 

 

 

Gambar 3.58 Rancangan Menu Utama Pengajar 

A. Menu Courses Pengajar 

 Sama dengan siswa, pengajar juga memiliki menu courses yang berisi 

data-data seputar mata pelajaran yang diajar. Tampilan menu courses kurang lebih 

sama dengan siswa dan memiliki enam menu. 

 

Gambar 3.59 Rancangan Halaman Courses Pengajar 
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A.1 Halaman Agenda Pengajar 

 

Gambar 3.60 Rancangan Daftar Agenda Pengajar 

Sama dengan menu agenda siswa, menu ini menampilkan data kelas yang 

ada pada hari ini. Data ditampilkan dalam sebuah list. Data yang ditampilkan 

adalah data nama mata pelajaran, ruangan, dan juga jam dimulainya kelas. 

A.2 Halaman Classes Pengajar 

 

Gambar 3.61 Rancangan Daftar Kelas Pengajar 
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Menu classes pengajar menampilkan data mata pelajaran yang menjadi 

tanggung jawab pengajar pada semester ini. Data yang ditampilkan adalah data 

mata pelajaran, ruangan, jam, dan juga nilai dari mata pelajaran tersebut saat ini. 

A.3 Halaman Create Announcement Pengajar 

 

Gambar 3.62 Rancangan Tampilan Pembuatan Pengumuman 

 Tombol create announcement akan menampilkan sebuah pop-up kepada 

pengguna untuk membuat pengumuman kepada siswa. Field yang disediakan 

adalah target, title, dan deskripsi. Tombol yang tersedia adalah tombol select type 

yang berguna untuk memilih tipe penerima pengumuman. Tipe ini terbagi menjadi 

lima, yaitu kelas, angkatan, jurusan, perorangan, ataupun semua. Tipe ini akan 

berpengaruh kepada field target dimana field target harus diisi berdasarkan tipe. 

Sebagai contoh jika tipe adalah „angkatan‟ maka target dapat diisi „2011‟, dan lain 

sebagainya. Field title diisi dengan judul pengumuman dan field description diisi 

dengan deskripsi pengumuman. Terdapat dua tombol di bawah, tombol pertama 
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send untuk menyimpan dan mengirim pengumuman dan tombol kedua cancel 

untuk membatalkan pengumuman. Pengumuman yang sudah dikirim tidak dapat 

diubah ataupun dihapus. Untuk memperbaiki penguman jika ada kesalahan, 

pengguna harus membuat pengumuman baru hal ini ditujukan agar tidak ada 

terjadi kesalahan dalam pembacaan informasi pengumuman. 

 

Gambar 3.63 Rancangan Tampilan Pemilihan Tipe 

 Gambar 3.63 adalah gambar rancangan tampilan pop-up untuk memilih 

tipe pengumuman. 

 

Gambar 3.64 Rancangan Tampilan Pemilihan Kelas 
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Jika tipe adalah kelas, maka pengguna dapat menekan tombol select class 

untuk memilih kelas yang dapat digunakan sebagai target. 

A.4 Halaman Exam Schedule Pengajar 

 

Gambar 3.65 Rancangan Halaman Jadwal Ujian Pengajar 

 Sama dengan siswa, tampilan exam schedule pengajar berisi data jadwal 

ujian yang akan dan sedang berlangsung. Data yang ditampilkan berupa data mata 

pelajaran, ruangan, dan juga jam serta tanggal berlangsungnya ujian. 

A.5 Halaman Class Score Pengajar 

 

Gambar 3.66 Rancangan Daftar Kelas Halaman Statistik 
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 Menu class score berisi daftar mata pelajaran yang menjadi tanggung 

jawab pengajar, dimana jika ditekan akan menampilkan data statistik nilai dari 

kelas yang bersangkutan. 

 

Gambar 3.67 Rancangan Detail Statistik Nilai 

 Tampilan detail score adalah berupa pop-up yang berisi nilai rata-rata, 

tertinggi, dan terendah dari kelas. Selain itu, di bagian bawah juga ditampilkan 

daftar ranking siswa dalam kelas tersebut. 

A.6 Halaman Classes History Pengajar 

 

Gambar 3.68 Rancangan Daftar Histori Semester 
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Halaman classes history berisi daftar semester-semester sebelumnya yang 

ditampilkan dalam format tahun ajaran – semester genap atau ganjil. Jika daftar 

tersebut ditekan, maka pengguna akan dibawa ke tampilan class score yang berisi 

daftar mata pelajaran yang menjadi tanggung jawab pengajar pada semester 

tersebut. 

B. Halaman News Pengajar 

 Halaman news pengajar sama dengan halaman news siswa. Halaman ini 

menampilkan daftar berita seputar akademisi yang sifatnya umum. 

C. Halaman Quest Pengajar 

 

Gambar 3.69 Rancangan Halaman Menu Quest 

 Halaman quest pengajar berisi dua tombol, yaitu tombol Post New Quest 

untuk membuat quest baru dan tombol My Quest yang berisi daftar quest yang 

dibuat oleh pengajar. 
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Gambar 3.70 Rancangan Halaman Buat Quest 

 Jika pengguna memilih tombol post new quest, maka pengguna akan 

dibawa ke formulir quest seperti tampak pada gambar 3.70. Sama dengan 

pengumuman, pengguna juga diminta memilih tipe dan target dari quest yang 

dibuat. Selain itu, pengguna juga diminta memasukkan judul, deskripsi, hadiah, 

memilih apakah quest dikategorikan penting atau tidak, menentukan batas waktu 

pengumpulan jawaban, dan menambahkan lampiran. Untuk menyimpan quest 

yang telah dibuat pengguna harus menekan tombol submit, sedangkan untuk 

membatalkan pembuatan pengguna harus menekan tombol cancel. 

 

Gambar 3.71 Rancangan Daftar Quest Pengajar 
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 Jika pengguna memilih my quest, maka akan ditampilkan daftar quest yang 

dibuat pengguna. Dengan menekan quest yang ada, pengguna dapat melihat detail 

dari quest yang bersangkutan. 

 

Gambar 3.72 Rancangan Detail Quest Pengajar 

 Tampilan detail quest dari pengajar menampilkan informasi seperti judul, 

jumlah siswa yang mengambil quest, jumlah jawaban yang sudah terkumpul, 

jumlah jawaban yang sudah diterima, batas waktu pengumpulan, dan hadiah. 

Selain itu, pengguna dapat pula mengunduh lampiran dengan menekan tombol 

download, melihat jawaban-jawaban yang sudah terkumpul dengan menekan 

tombol show answer, mengubah quest dengan menekan tombol edit, dan menutup 

pop-up detail dengan menekan tombol close. 

 Jika pengguna melihat daftar jawaban yang terkumpul, maka pengguna 

akan dibawa ke halaman berikut. 
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Gambar 3.73 Rancangan Daftar Jawaban Siswa 

 Jawaban yang belum diterima (approved) berwarna putih, sedangkan yang 

sudah akan berwarna hijau. Ketika salah satu jawaban ditekan, maka akan 

ditampilkan detail dari jawaban tersebut 

 

Gambar 3.74 Rancangan Detail Jawaban Siswa 
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 Melalui tampilan detail jawaban ini, pengguna dapat melihat dan 

mengunduh jawaban siswa dan melakukan approve pada jawaban yang dirasa 

sudah tepat. 

D. Halaman Events Pengajar 

Rancangan halaman events pengajar sama dengan rancangan halaman 

events siswa, digunakan untuk mencari, melihat, dan mendaftarkan diri ke acara-

acara kampus. 

E. Halaman Reward Pengajar 

Rancangan halaman reward pengajar sama dengan rancangan halaman 

reward siswa, pengajar dapat melihat dan mencari hadiah-hadiah yang tersedia, 

hanya saja pengajar tidak dapat melakukan claim untuk mengambil hadiah. 

F. Halaman Social Pengajar 

Rancangan halaman social pengajar sama dengan rancangan halaman 

social siswa. Melalui halaman ini pengajar dapat mencari dan melihat profile dari 

siswa berdasarkan nama atau nomor induk, dan juga melihat daftar siswa dengan 

level tertinggi. 

G. Halaman About Pengajar 

Rancangan halaman about pengajar sama dengan rancangan halaman 

about siswa. Menu ini menampilkan data mengenai aplikasi dan juga pembuat 

aplikasi. 

3.6.3 Halaman Help 

 Pada pojok kanan atas aplikasi terdapat sebuah tombol untuk menampilkan 

petunjuk penggunaan aplikasi. Petunjuk yang ditampilkan akan berbeda-beda 
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tergantung posisi pengguna saat ini dalam aplikasi sedang berada pada halaman 

mana dan juga login sebagai siswa atau pengajar. 

 

Gambar 3.75 Rancangan Tampilan Bantuan  
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