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                                                                                Abstrak 

 

Penggunaan teknologi yang tepat-guna seperti aplikasi-aplikasi pembelajaran dengan menggunakan 

komputer dapat memberikan motivasi yang baik kepada siswa yang untuk menghilangkan kejenuhan 

terhadap proses belajar mengajar yang monoton. Peningkatan kualitas pembelajaran dapat terjadi jika 

interface yang ditampilkan sesuaia dengan keinginan penggunanya. Maka dari itu peru diperhatikan 

kebutuhan perangkat ajar yang sesuai dengan siswa SD sehingga materi yang disampaikan akan mudah 

ditangkap. Penyampaian materi dalam sebuah perangkat ajar haruslah mengikuti tujuan interaksi yaitu 

usability goals dan user experience goals agar timbul prose afektif, persepsi, dan kognitif siswa dalam 

proses pembelajaran.  

 

Kata Kunci: Klasifikasi,  

 

1. Pendahuluan 

Hidup manusia sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Teknologi banyak menghasilkan alat-alat yang 

berguna bagi manusia. Alat-alat tersebut telah 

banyak merubah manusia mulai dari cara berpikir, 

cara kerja, hingga cara hidup. Begitu juga dengan 

pendidikan yang sekarang ini tidak bisa lepas dari 

pengaruh teknologi.  

Penggunaan telhnologi yang tepat guna seperti 

aplikasi-aplikasi pembeljaran dengan menggunakan 

komputer dapat memberikan motivasi yang baik 

kepada siswa untuk menghilangkan kejenuhan 

terhadap proses belajar mengajar yang monoton. 

Selain sebagai motivasi bagi siswa, Dr. Vernom A. 

Magnesen (1983) menyatakan kita belajar 10% dari 

apa yang dibaca, 20% dari apa yang didengar, 30% 

dari apa yang dilihat, 50% dari apa yang dilihat dan 

didengar, 70% dari apa yang dikatakan, dan 90% 

dari apa yang dilakukakn. Dilihat dari hal tersebut, 

pembelajaran dengan menggunakan teknologi 

audiovisual dapat meningkatkan kemampuan belajar 

siswa sebesar 50% dari pada tanpa menggunakan 

media, sehingga kuantitas pembelajaran pun akan 

meningkat.  

Berdasarkan lata belakang yang disampaikan, 

penulis melakukan penelitian dari penyusun skripsi 

dengan mengambil judul “Analisis Kebutuhan dan 

Pembangunan Sistem Interaksi Perangkat Ajar 

untuk Siswa Sekoah Dasar”. 

Sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 2005 Pasal 19 Ayat 1 sengenai Standart 

Proses, Proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik. dengan menata undur-

undurnya sehingga dapar mengubah perilaku siswa.  

Perangkat ajar adalah peralatan dan bahan 

yang digunakan sebagai sarana proses belajar 

mengajar berbasisa teknologi informasi dan 

multimedia. Dengan kata lain perangkat ajar dapat 

diartikan sebagai penyalur pesan (pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap) serta dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar 

sehingga secara proses belajar terjadi, bertujuan dan 

terkendali.  

Macam jenis multimedia pembalajaran dapat 

dibedakan menjadi 2 menurut Niken & Dany (2010) 

1. Multimedia Presetasi Pembelajaran 2. Multimedia 

Pembelajaran Mandiri.  

Desain Interaktif adalah merancang produk 

interaktif untuk mendukung orang dalam kehidupan 

sehari-hari dan bekerja. Perancangn yang dibuat 

dapat meningkatkan pengalaman pengguna serta 

meningkatkan kinerja pemakai sehingga dapat 

berkomunikasi dan berinteraksi baik dengan 

program.    

 

2. Tinjauan Pustaka 

 

2.1 Rancang Bangun  

Rancangan merupakan serangkaian prosedur 

untuk menerjemahkan hasil analisa dari sebuah 

sistem ke dalam Bahasa pemograman untuk 

mendeskripsikan dengan detail bagaimana 
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komponen- komponen sistem diimplementasikan 

(Pressman,2002). 

Waterfall 

Metode Waterfall adalah suatu proses 

pembuatan situs web secara terstruktur dan 

berurutan dimulai dari penentuan maslah, analisa 

kebutuhan, perancangan implemensi, integrasi, uji 

coba sistem, penempatan situs web pemeliharaan 

(Pressman,2002).   

 

A. Diagram Konteks 

Menurut referensi (Fadlil dkk,2008)  bahwa diagram 

konteks merupakan diagram yang menggambarkan 

kondisi sitem yang ada baik input maupun output 

serta menyertakan terminator yang terlibat dalam 

penggunaan sistem. Diagram ini akan memberikan 

gambaran tentnag keseluruhan sistem. Sistem 

dibatasi oleh boundary( dapat digambarkan dengan 

garis putus-putus). Dalam diagram konteks hanya 

ada satu proses, tidak boleh ada store dalam diagram 

konteks. 

 

B. Data Flow diagram 

Data flow diagram (DFD) adalah gambaran grafis 

yang memperlihatkan aliran data dari sumbernya 

dalam obyek kemudian melewati suatu proses yang 

mentranformasikan ke tujuan yang lain, yang ada 

pada objek lain. Dengan demikian data flow diagram 

adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan 

aliran data melalui sistem dan kerja atau pengolahan 

yang dilakukan oleh sistem tersebut (Wijaya,2007). 

Tabel 2.1 

Simbol-simbol DFD 

No Simbol Keterangan Pengertian 

1.  Arus data Mengalir 

diantara 

proses,simpanan 

dan kesatuan 

luar 

2.  Proses  Kegiatan atau 

kerja yang di 

lakukan oleh 

mesin atau 

computer dari 

hasil suatu arus 

3.  Penyimpan 

Data 

Simpanan dari 

data yang dapat 

berubah suatu 

file atau  data 

base di 

komputer  

4.  Entitas Luar Simbol 

penunjuk arah 

 

C. ER-DIAGRAM 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah 

suatu pemodelan konseptual yang di desain secara 

khusus untuk mengidentifikasikan entitas yang 

menjelaskan data dan hubungan antar data 

(Kroenke,2006) 

Tabel 2.2  

Simbol-simbol ERD 

Simbol Keterangan 

 

 

 

Entitas 

Entitas merupakan objek yang 

mewakili sesuatu yang nyata 

dan dapat di bedakan dari suatu 

yang lain 

 

 

 

Relasi 

Relasi yaitu hubungan antara 

sejumlah entitas yang berasal 

dari himpunan yang berbeda 

 

 

 

Antribut 

Antribut yaitu untuk 

mendeskripsikan karakteristik 

dari entitas tersebut 

 

D. HYPERTEXT PREPOCESSOR (PHP) 

Penggunaan PHP memungkinkan web dapat 

dibuat dinamis sehingga maintenance situs tersebut 

menjadi lebih mudah dan efisien. PHP ditulis 

dengan menggunakan Bahasa C 

(Paranginangin,2006). 

 

E. CASCADING STYLE SHEETS (CSS) 

CSS atau Cascading style sheets secara sederhana 

adalah sebuah cara memisahkan struktur sebuah 

dokumen dari presentation dokumen tersebut,yang 

kemudian membuat CSS memungkinkan tampilan 

yang jauh lebih kaya dan menarik dari pada yang 

bias diberikan oleh HTML,serta juga menghemat 

waktu karna kita bias mengubah tampilan seluruh 

halaman dari satu tempat saja.dan dengan ukuran 

yang rlatif kecil,CSS memungkinkan untuk 

pembuatan halaman yang lebih cepat (Meyer,2006). 

 

B. Analisa dan Perancangan 

3.1 Analisis Masalah 
Dalam sistem yang berjalan saat ini perjanjian 

kontrak kerja karyawan masih dilakukan secara 

manual sehingga dalam pengisisian form perjanjian 

kontrak kurang efektif dalam pengelolaanya 

3.2  Analisis Flowmap Sistem berjalan 
Berikut ini gambar 1 flowmap prosedur sistem 

pengelolaan kontrak kerja karyawan yang berjalan. 
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Gambar 1 Flowmap Prosedur Pengolahan Kontrak 

Kerja yang berjalan 

 

3.2 Perancangan Flowmap Sistem Usulan 

Berikut ini gambar 2 flowmap prosedur usulan 

sistem aplikasi pengelolaan kontrak kerja karyawan 

yang berjalan. 

 
Gambar 2 Flowmap Prosedur Pengolahan Kontrak 

Kerja yang diusulkan 

 

3.3 Diagram Konteks 

Diagram Konteks menggambarkan sistem secara 

umum yang mewakili seluruh proses yang terjadi 

dan menggambarkan bagaimana hubungan antara 

proses utama dengan entitas yang terlibat dalam 

sistem. Berikut ini gambar 3 Diagram Konteks yang 

disusulkan. 

 
Gambar 3 Diagram Konteks 

 

3.4 Struktur Tabel Admin 

Struktur tabel dibuat untuk menunjukan arus data 

yang terdiri dari tiap item atau field. Berikut ini  

 

Tabel 1 Data Admin. 

 

Field Type Data 

& Lebar 

Data 

Keterangan 

Idadmin Int (20) Kode Unik Admin 

untuk Login 

Username Varchar 

(30) 

Nama admin yang 

mengelola 

Password Text Kata sandi untuk 

admin 

Level Varchar 

(10) 

Level admin 

 

3.5 Struktur Tabel Karyawan 

Struktur tabel dibuat untuk menunjukan arus data 

yang terdiri dari tiap item atau field. Berikut ini 

Tabel 2 Data Karyawan. 

 

Tabel 2 Data Karyawan 

Field 

Type 

Data & 

Lebar 

Data 

Keterangan 

Id_Karyawa

n 

Varchar(

20) 

Kode unik 

pendaftaran 

Nik_Karyaw

an 
Int(30) 

Nomor Identitas 

Penduduk 

NamaKarya

wan 

Varchar(

20) 
Nama karyawan 

Tempat_Lah

ir 

Varchar(

30) 

Tempat lahir 

karyawan 

Tanggal_lah

ir 
Date 

Tanggal lahir 

karyawan 

jk 
Varchar(

20) 

Jenis kelamin 

karyawan 

alamat Text Alamat karyawan 

Agama 
Varchar(

20) 
Agama karyawan 

Satusperkaw

inan 

Varchar(

20) 
Status karyawan 

pendidikante

rahir 

Varchar(

20) 

Pendidikan terahir 

karyawan 

Jurusan 
Varchar(

20) 

Jurusan pendidikan 

terahir 

Mulai_kontr

ak 
Date Mulai kontrak 

Selesai_kont

rak 
Date 

Pengalaman kerja 

karyawan 

Status 
Varchar(

20) 

Tanggal masuk 

karyawan 

 

3.6 Struktur Menu 
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Struktur Menu untuk memperjelas mengenai 

aplikasi pengelolaan kontrak karyawan yang akan 

dibangun, berikut ini struktur program yang akan 

dibangun agar lebih mengetahui proses tahapan 

yang dilakukan. Berikut ini Gambar 4 Struktur 

Menu. 

 
Gambar 4 Struktur Menu 

 

3.7 Perancangan Tampilan Login 

      Perancangan Menu Login dilakukan oleh admin 

untuk mendapatkan akses ke halaman yang telah 

ditentukan. Berikut ini Gambar 5 Desain Tampilan  

 

Form Login. 

 

Gambar 5 Desain Tampilan Form Login 

 

3.8 Perancangan Tampilan Menu Utama 

Perancangan Menu Utama yaitu menampilkan sub-

menu yang ada pada halaman pertama sesudah 

login. Berikut ini Gambar 6 Desain Tampilan Form  

 

Menu Utama. 

 

Gambar 6 Desain Tampilan Form Menu Utama 

3.9 Implementasi Tampilan Halaman Login 

     Tampilan halaman awal untuk admin pada saat 

mengakses aplikasi dan belum melakukan proses 

login. Pada tampilan halaman terdapat kolom untuk 

memasukan Username dan Password. Berikut ini 

Gambar 7  Tampilan Halaman Login Admin 

 
Gambar 7 Halaman Login Admin 

 

3.10 Implementasi Tampilan Halaman Utama 

Admin 

       Tampilan halaman utama untuk admin yang 

telah melakukan proses login. Berikut ini Gambar 8 

Tampilan Halaman Menu Utama Admin. 

 

 
Gambar 8 Halaman Utama Admin 

 

3.11 Kasus dan Hasil Pengujian  Login 

        Berikut ini Tabel 3 Pengujian login sebagai 

admin 

Tabel 3 Pengujian login sebagai admin 

Kasus dan Hasil Uji(Data Normal) 

Data Masukan 

username : gondi; password : 

gondi 

Yang 

diharapkan 

Data Login dimasukkan dan 

klik login maka dilakukan 

proses pengecekan data 

login.Apabila login benar 

maka admin mendapatkan 

haknya sebagai pengolah data 

dengan akses penuh. Klik 

batal untuk membatalkanya.  

Pengamatan 

Dapat mengisi datalogin 

admin sebagai administrator 

dan tombol login dapat 

berfungsi. Sesuai dengan 

yangdiharapkan. 

Kesimpulan Diterima 
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3.12 Kasus dan Hasil Pengujian  Data 

Perusahaan Klien 

Berikut ini Tabel 4 Pengujian Data Perusahaan 

Klien 

Tabel 4 Pengujian data perusahaan klien 

Kasus dan Hasil Uji(Data Normal) 

Data 

Masukan 

Mengisi field data perusahaan 

klien baru yang telah disediakan 

Yang 

diharapk

an 

Data Proses pemasukan selesai 

dilakukan. Klik simpan, data yang 

baru akan masuk ke database, 

maka akan langsung ditampilkan 

pada tabel data perusahaan klien.  

Pengama

tan 

Data Perusahaan klien tetap sukses 

dimasukkan setelah klik tombol 

simpan.Sesuai yang diharapkan. 

Kesimpu

lan Diterima 

 

 

4.0 Kesimpulan dan Saran  

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah penulis jelaskan 

pada BAB sebelumnya maka diperoleh kesimpulan. 

Bahwa dalam merancang kebutuhan perangkat ajar 

interaktif yang dapat meningkatkan kualitas dan 

efektifitas pengajaran untuk siswa SD harus 

memperhatikan tujuan dari desain interaksi yaotu 

perangkat ajar harus dapat membawa hasil pada 

prose pembelajaran menjadi ;ebih baik, dapat 

menjalankan tugasnya dengan tepat, tidak 

menimbulkan kerusakan saat digunakan, dan mudah 

digunakan dengan pendesainan simple seperti 

menggunakan menu datar yang memudahkan 

mengetahui fungsi suatu tombol.  

 

 

4.2 Saran 

Hasil yang telah dicapai saat ini masih 

mempunyai beberapa kekurangan, disarankan untuk 

menambah fitur-fitur yang dapat melengkapi. 
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