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Abstrak 
 

Aktivitas penyampaian information dan publikasi menjadikan suatu rutinitas dalam suatu lembaga atau institusi 

tertentu, baik secara pengumuman ataupun surat. Tetapi hal ni menjadikan hambatan bagi suatu organisasi 

apabila terbatasnya ruang dan waktu, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam penyampaian.   

 

Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah penyampaian informasi dan publikasi dalam hal 

mengurangi resiko keterbatasan ruang dan waktu, sehingga aktifitas rutinitas yang dilakukan oleh suatu lembaga 

atau institusi bisa berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran. Agar dapat menyelesaikan persoalan ini, digunakan 

suatu metode pengembangan web, yang dikenal dengan istilah Web Engineering. Web Engineering meliputi 

customer communication, planning, modeling, construction, delivery and feedback.  

 

Hasil dari penelitian ini adalah informasi mengenai aktifitas yang dilakukan oleh lembaga pendidikan luar 

sekolah yang terkait dengan pengelolaan modul, administrasi siswa, administrasi keuangan, tes kemampuan 

siswa, dan proses lainnya. Semua hasil ini disajikan dalam bentuk piranti lunak berbasiskan web.  

 

Kata kunci : e-Activity, Delivery, Publication, Web Engineering 

 

 

 

1. Pendahuluan  

 

Pendidikan luar sekolah yang banyak berkembang di 

Bandung diindikasikan banyak membantu dalam 

meningkatkan kemampuan siswa dalam hal 

pengetahuan tambahan.  Mulai dari tingkat sekolah 

dasar hingga sekolah menengah umum. Tetapi yang 

sering menghambat aktifitas dalam penyampaian 

informasi menjadikan  tertundanya perihal yang 

perlu disampaikan baik kepada orang tua maupun 

siswa yang bersangkutan.  

 

Salah satu pendidikan luar sekolah adalah 

bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini merupakan 

sarana bantu untuk menambah pemahaman siswa 

dalam hal pelajaran di sekolah. Para orang tua sering 

menitipkan anak-anaknya pada lembaga bimbingan 

belajar tertentu. Hal ini tentunya akan menjadi 

hambatan bagi lembaga tersebut apabila informasi 

mengenai kemajuan siswa terlambat disampaikan. 

Penggunaan media cetak belumlah banyak 

membantu, seperti majalah dinding atau laporan 

kemajuan siswa setiap bulan.  Surat yang ditujukan 

kepada orang tua terkadang tidak sampai, sedangkan 

media majalah dinding juga dianggap kurang efektif 

[3]. Permasalahan lainnya adalah lembaga 

bimbingan belajar kurang dikenal secara luas oleh 

masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kegiatan 

publikasi yang dilakukan kurang efektif, terbatas 

oleh ruang dan waktu. 

 

Kebutuhan untuk mempercepat penyampaian 

informasi menjadi hal yang penting, sehingga perlu 

adanya sarana bantu yang bisa mereduksi hambatan 

karena ruang dan waktu.  Studi pendahuluan untuk 

mendorong kebutuhan tersebut, maka digunakan 

kuisioner. Kuisioner ini digunakan untuk mengukur 

tingkat kebutuhan akan sarana yang bisa mengelola 

penyampain informasi dan publikasi secara cepat 

dan tepat sasaran. Hasil kuisioner yang diperoleh 

pada studi pendahuluan diperoleh presentasi sebesar 

100% dari 20 responden [3]. Hal ini bisa dinyatakan 

bahwa sarana penyampaian informasi dan publikasi 

yang cepat dan tepat sasaran, menjadi suatu 

kebutuhan prioritas.  

 

Dari pemaparan paragraf di atas bisa dikatakan 

bahwa kebutuhan sarana yang bisa mereduksi 

hambatan ruang dan waktu adalah sarana elektronik 

berbantuan web. Untuk membantu mewujudkan hal 

ini maka digunakan web engineering [4].  

 

2. Metode Penelitian 
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Customer 

Communication

Planning

Modeling

Construction
Delivery & 

feedback

Software 

Increment

Sesuai dengan permasalahan yang disampaikan pada 

pendahuluan, maka untuk membantu sistematika 

penelitian diperlukan suatu metode yang sesuai 

dengan kajian. Metode yang digunakan yaitu Web 

Engineering. Web engineering (rekayasa web) 

adalah suatu proses yang digunakan untuk 

menciptakan kualitas web menjadi lebih tinggi. 

Tujuannya adalah untuk meminimalisasi resiko dan 

meningkatkan kualitas sistem berbasis web [2].  

 

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut [3]: 1) Customer Communication: 

di dalam proses web engineering, komunikasi 

customer dikategorikan oleh dua tugas utama yaitu: 

a) Analisis Bisnis, yaitu menjelaskan konteks bisnis 

secara organisasi untuk aplikasi web; b) Perumusan 

(Formulation), yaitu kegiatan pengumpulan 

kebutuhan yang melibatkan semua pemilik.  2) 

Planning  : perencanaan yang terdiri dari definisi 

tugas, batas akhir tugas, batas akhir jadwal untuk 

periode waktu yang ditentukan untuk aplikasi web. 

3) Modeling: kegiatan untuk  menentukan 

persyaratan-persyaratan teknik dan mengidentifikasi 

informasi yang akan ditampilkan pada aplikasi 

berbasis web. 4) Construction: Tools dan teknologi 

web engineering diaplikasikan untuk membentuk 

aplikasi web yang dimodelkan menggunakan PHP, 

Apache, MySQL, Macromedia Dreamweaver dan 

Adobe Photoshop 7.0. 5) Delivery & Feedback 

:aplikasi web dikonfigurasikan untuk lingkungan 

operasionalnya, dikirimkan kepada user. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Web Engineering Process [4] 

 

 

3. Hasil Penelitian 

 

Berdasarkan alur penelitian dengan menggunakan 

Web Engineering, maka hasil penelitian ini 

merupakan tahapan construction dan delivery & 

feedback.  

 

Tahapan construction menghasilkan proses yang 

diperoleh dari hasil pemodelan pada tahapan 

sebelumnya. Proses yang didapat adalah : 1) 

Mengelola modul; 2)Mengelola program bimbingan; 

3)Mengelola cabang; 4)Mengelola berita; 

5)Mengelola testimonial; 6)Mengelola operator; 

7)Ganti password; 8)Mengelola pendaftar; 

9)Mengelola data siswa; 10)Mengelola pembayaran; 

11)Mengelola absensi; 12)Mengelola nilai try out; 

13)Mengelola nilai quiz; 14)Aktivasi NIS; 

15)Melihat absensi; 16)Melihat nilai; 

17)Mendownload modul; 18)Melihat pembayaran; 

19)Ganti password; 20)Chatting; 21)Melihat profil; 

22)Melihat program bimbingan; 23)Mendaftar 

online; 24)Mengisi testimonial. 

 

Ke-24 proses ini merupakan fungsi yang dibangun 

pada EADIP.  Pada tahap ini juga dibangun tabel 

untuk penyimpanan data dari setiap aktifitas 

lembaga bimbingan belajar.  

 

Setiap tabel atau basis data mempunyai struktur file 

sesuai dengan informasi yang dikandungnya. 

Struktur file merupakan field-field (atribut) dari tabel 

yang dibuat. Untuk lebih mempermudah pembacaan 

field-field, berikut adalah tabel-tabel yang terdapat 

pada database web site.  

 

Berikut adalah construction untuk tabel pada 

EADIP. Penyelesaian ini menggunakan bahasa SQL, 

untuk mendefinisikan tabel [4]. 

 

CREATE TABLE pendaftaran ( 

Id  int 11 CONSTRAINT AS PRIMARY KEY 

no_pendaftaran char 20 

program char 20 

nama_lengkap char 30 

tempat_lahir char 20 

no_telp char 20 

sekolah char 50 

kelas char 4 

nama_ortu char 30 

alamat char 50 

rencana_pilihan char 50 

tanggal char 20 

cabang char 3 

email char 20 

tgl_lahir char 2 

bln_lahir char 10 

thn_lahir char 4 

) 

 

Tabel lainnya yang telah terbentuk antara lain : 

1)Tabel admin; 2)tabel berita; 3)tabel cabang; 

4)tabel modul; 5)tabel testimonial; 6) tabel program; 

7)tabel biaya; 8)tabel siswa_aktivasi; 9)tabel 

user_temp; 10) tabel operator; 11)tabel pendaftaran; 

12)tabel siswa; 13)tabel absensi; 14)tabel 

pembayaran; 15)tabel quiz; 16) tabel tryout. 

 

Sedangkan hasil halaman web berdasarkan proses 

yang telah dibentuk terdiri dari : 1)halaman muka; 2) 
Halaman Utama Member; 3) Halaman Nilai 
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Member. Berikut contoh halaman utama dari 

EADIP.  

 

 
Gambar 2. Halaman Utama EADIP 

 

Tampilan ini merupakan tampilan utama web site. 

Pada halaman ini terdapat menu : 1)Home, menu ini 

untuk kembali ke halaman utama; 2)Profil, pada 

menu ini terdapat sub menu sejarah yang berisi 

sejarah singkat Bimbingan Belajar, visi dan misi 

yang berisi visi dan misi, dan cabang yang berisi 

cabang-cabang Ganesha; 3)Aktivasi NIS, menu ini 

diperuntukkan bagi siswa Ganesha yang akan 

mengaktifkan NISnya agar dapat mengakses 

halaman member; 4)Program Bimbingan, pada 

menu ini terdapat sub menu SD, SMP, dan SMA, 

yang berisi program-program dan biaya program; 

5)Pendaftaran Online, adalah menu yang 

memfasilitasi siswa yang ingin mendaftar secara 

online; 6)Testimonial, adalah buku tamu bagi 

pengunjung web site. Pada halaman ini juga terdapat 

: berita/info yang menarik dan bermanfaat; polling; 

link untuk melakukan chatting; area bagi member 

untuk login. Halaman lain yaitu proses nilai siswa, 

yaitu hasil kemajuan siswa. Berikut hasil yang di 

bangun. 

 
Gambar 3. Halaman nilai Siswa EADIP 

 

4. Pembahasan Hasil Penelitian  

 

Untuk memperjelas hasil yang telah di dapat, maka 

pada sub bab ini akan dibahas mengenai perolehan 

proses dan tabel.  

 

Menurut [1], untuk memudahkan dalam 

pendefinisian setiap proses, maka diperlukan 

pengetahuan mengenai proses bisnis yang 

berlangsung pada suatu enterprise. Proses bisnis ini 

di dapat dari visi, misi dan tujuan enterprise. 

Adapun visi, misi dan tujuan dari lembaga ini adalah 

sebagai berikut [4] :  

 

Bimbingan Belajar Ganesha mempunyai visi sebagai 

berikut : ”menjadi pusat pembelajaran yang terbaik 

dan tersebar di seluruh Indonesia melalui berbagai 

program dan sarana penunjangnya”  

 

Sedangkan misinya adalah sebagai berikut 

:1)Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 

dan memenuhi kebutuhan intelektual, emosional dan 

spiritual; 2)Menciptakan suatu struktur organisasi 

dinamis yang mendukung dan mempercepat 

kemungkinan partisipasi pengguna jasa dan mitra 

usaha dalam tatanan menejemen yang sehat dan 

profesional; 3)Meningkatkan mutu, kualitas dan 

kinerja karyawan; 4)Mengadakan mengembangan 

organisasi dan sekaligus merancang sistem kerjanya 

secara efektif dan efisien; 5)Memperlancar 

penyelesaian masalah penting dan mendesak yang 

berkaitan dengan adanya pengembangan usaha 

(ekspansi); 6)Menciptakan rasa ketenangan bekerja 

melalui sistem imbal balik jasa yang memadai dan 

sistem pengembangan karir yang jelas. 

 

Dari visi dan misi ini dikembang untuk menemukan 

proses bisnis yang ada di lembaga tersebut. 

Mengikuti tahapan [5], maka di lakukan penemuan 

proses dimulai dari Customer Communication.  

 

4.1. Komunikasi Kostumer (Costumer 

Communication) 

 

4.1.1. Analisa Bisnis Existing 

 

Berdasarkan job description di atas dapat diuraikan 

proses-proses yang terjadi pada tiap bagian yang 

dikaji dan data yang berkaitan dengan proses 

tersebut adalah sebagai berikut : 

- Staff akademik 

Proses yang ada pada bagian ini adalah : 

o Proses pembuatan kurikulum.  

- data kurikulum diknas. 

- data kurikulum 

o Proses pembuatan silabus untuk masing-masing 

program. 

- data kurikulum diknas 

- data kurikulum.  
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- data silabus 

o Proses pembuatan jadwal bimbingan tiap 

program  

- Data pengajar 

- Data mata pelajaran 

- Data kesediaan mengajar  

- Data kelas 

- Data jadwal 

o Proses pembuatan diktat pelajaran untuk tiap 

jenjang pendidikan. 

- data kurikulum 

- data silabus 

- data mata pelajaran 

- data diktat 

o Proses pembuatan soal try out 

- Data silabus 

- Data mata pelajaran 

- Data soal try out 

- Data kunci jawaban 

o Proses pemeriksaan hasil try out:  

- data kunci jawaban 

- data nilai try out 

 

- Sekretaris Cabang 

Proses yang ada pada bagian ini adalah : 

o Proses pengelolaan data siswa 

- data siswa 

o Proses pengelolaan absensi siswa 

- data absensi siswa 

o Proses pengelolaan absensi pengajar 

- data absensi pengajar 

o Proses pengelolaan data pembayaran 

- data pembayaran 

o Proses pembagian kelas. 

- data siswa 

- data kelas 

o proses pengelolaan nilai quis 

- data nilai quis 

 

- Front Office 

Proses yang ada pada bagian ini adalah : 

o Proses pendaftaran siswa baru 

- data siswa 

o Proses pencatatan pembayaran biaya bimbingan 

- data pembayaran 

o Proses pendaftaran try out. 

- data pembayaran 

- data peserta try out 

o Proses pemberian informasi (jadwal, kehadiran, 

pembayaran, nilai TO, nilai quis) 

- data nilai quis, nilai to, data pembayaran, data 

absensi siswa 

-  

- Pengajar 

Proses yang ada pada bagian ini adalah : 

o Proses pengisian kesediaan mengajar 

-  data kesediaan mengajar 

o Proses kegiatan belajar-mengajar 

- data silabus 

- data absensi pengajar 

- data absensi siswa 

- data jadwal 

- data nilai qui 

 

Dari hasil penalaran, maka proses bisnis yang 

diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Proses pembuatan kurikulum. (P1) 

2. Proses pembuatan silabus.(P2) 

3. Proses pembuatan jadwal bimbingan (P3) 

4. Proses pembuatan diktat. (P4) 

5. Proses penyediaan soal try out (P5) 

6. Proses pemeriksaan hasil try out (P6) 

7. Proses pengelolaan data siswa (P7) 

8. Proses pengelolaan absensi siswa (P8) 

9. Proses pengelolaan absensi pengajar (P9) 

10. Proses pengelolaan data pembayaran (P10) 

11. Proses pembagian kelas (P11) 

12. Proses pengelolaan nilai(P12) 

13.  Proses pendaftaran siswa baru (P13) 

14. Proses pencatatan pembayaran (P14)  

15. Proses pendaftaran try out (P15) 

16. Proses pemberian informasi (P16) 

17. Proses pengisian kesediaan mengajar (P17) 

18. Proses kegiatan belajar-mengajar (P18) 

 

Sedangkan data dari hasil penelaran adalah sebagai 

berikut : 

1. Data kurikulum diknas (D1) 

2. Data kurikulum (D2)  

3. Data silabus (D3) 

4. Data jadwal (D4) 

5. Data mata pelajaran (D5) 

6. Data kesediaan mengajar (D6) 

7. Data diktat (D7) 

8. Data pengajar (D8) 

9. Data siswa (D9);Data kelas (D10) 

10. Data pembayaran (D11) 

11. Data absensi pengajar (D12) 

12. Data absensi siswa (D13) 

13. Data peserta try out (D14) 

14. Data nilai quis (D15)  

15. Data nilai try out (D16) 

16. Data soal try out (D17) 

17. Data kunci jawaban (D18) 

 

Untuk memperjelas hasil penalaran, maka 

diperlukan pendefinisian lebih lanjut mengenai 

hubungan antara proses dan data pada tabel 1 [5].   

 

Tabel 1. Contoh hubungan antara proses yang 

berhasil ditemukan serta data yang dibutuhkan untuk 

mendukung penyampaian informai dan publikasi 
 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

P1          

P2          

P3          

P4          

P5          
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P7          

Use case bisnis sistem existing, sesuai dengan hasil 

analisa proses bisnis existing. 

 

siswa

staff akademik

membuat kurikulum

membuat silabus

membuat jadwal

membuat diktat

membuat soal TO

memeriksa soal TO

pengajar

mengisi kesediaan

mengajar

FO

calon siswa

sekretaris cabang

mendata

pendaftaran siswa baru

mengelola data

siswa

mengelola absensi

pengajar

mengelola absensi

siswa

mengelola data

pembayaran

pembagian kelas

mendata pembayaran

biaya bimbingan

mengelola

pendaftaran TO

memberi informasi

kegiatan belajar

mengajar<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
 

Gambar 3. Halaman nilai Siswa EADIP 

 

4.2. Formulasi (Formulation) 

 

Tahapan terdiri beberapa analisa, antara lain : 

1. Analisa Pengguna : Pengguna yang akan 

menggunakan aplikasi berbasis web ini adalah 

administrator, operator, siswa/orangtua siswa, 

umum/pengunjung. Uraian pengguna sebagai 

berikut : 1)Administrator (sekretaris utama), 

adalah pengguna aplikasi dalam pengolahan 

seluruh data yang berkaitan dengan isi dari 

website. Melakukan manipulasi data (CRUD : 

Create, Read, Update, dan Delete); 2)Operator 

(sekrtaris cabang), adalah pengguna aplikasi 

alam pengolahan seluruh data yang berkaitan 

dengan siswa pada cabang yang dikelolanya; 

3)Melakukan manipulasi data (CRUD : Create, 

Read, Update, dan Delete); 4)Member (Siswa 

dan orangtua siswa), merupakan siswa dan 

orangtua siswa . 

2. Umum/pengunjung, adalah pengguna yang 

hanya mengunjungi website Planning 

 

Berdasarkan tahap customer communication  yang 

telah dilakukan, maka perlu dibuat perencanaan 

pelaksanaan pengembangan aplikasi yang berupa 

spesifikasi tugas yang dilaksanakan dan perkiraan 

waktu yang dibutuhkan. Berdasarkan tahap customer 

communication  yang telah dilakukan, maka perlu 

dibuat perencanaan pelaksanaan pengembangan 

aplikasi yang berupa spesifikasi tugas yang 

dilaksanakan dan perkiraan waktu yang dibutuhkan 

 

4.3. Modelling 
 

Analisis isi mengidentifikasi keseluruhan ruang dari 

isi yang akan disediakan oleh sebuah aplikasi web. 

Analisis isi terdiri dari pendefinisian objek isi, 

hubungan isi dan analisis kelas. 

 

Berdasarkan hasil analisa dan mengingat waktu 

penelitian yang terbatas maka hanya proses-proses 

tertentu saja yang digunakan dalam perancangan 

web ini yaitu proses yang berkaitan dengan topik 

dan proses yang sesuai dengan batasan masalah yang 

diambil. Proses-proses dan data yang berkaitan itu 

seperti yang telah dipaparkan pada subbab 

sebelumnya.  

 

Proses dan tabel yang sudah diperoleh maka di 

rancang ulang dengan menggunakan Activity 

Diagram, Class Diagram [2]. . 

 

melakukan login trace user ID dan password

menampilkan halaman admin

[valid]

[tidak valid]

memilih menu upload modul menampilkan halaman upload modul

upload/delete modul menyimpan modul

 
Gambar 4. Activity diagram EADIP 
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+ganti password()

+login()
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-nama
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-no_telp

-email
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+mengelola program()

-id_program
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+login()

-nis

-nama

-thn_ajaran

-kelas

-cabang

-no_urut

-tempat_lahir

-tgl_lahir

-bln_lahir

-thn_lahir

-program

-alamat

-telp_siswa

-alamat_ortu

-telp_ortu

siswa
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-mendownload modul()

-id

-nama_file
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-email
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pendaftaran

+mengelola program()

-melihat program bimbingan()

-id

-nama_program

-grup

-kelas

-kapasitas

-keterangan

program

+mengelola nilai quiz()

-melihat absensi dan nilai()

-nis

-nilai

-pelajaran

-pengajar

quiz

+aktivasi nis()

+ganti password()

-id

-username

-password

-email

siswa_aktivasi

+mengelola cabang()

+login()

-id

-nama

-alamat

-no_telp

-no_hp

-email
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operato
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-mengelola testimonial()

-id
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-url
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-mengelola nilai try out()

-melihat absensi dan nilai()
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Gambar 5. Activity diagram EADIP 

 

Berikut adalah struktur menu yang di desain untuk 

mempermudah dalam pencarian halaman. 

 

Menu Utama 

Umum 

Home

 

Program 

Bimbingan

Aktivasi NIS

 

Pendaftaran 

Online

Testimonial 

 

Profil 

 

Sejarah 

 

Visi dan Misi

 

Cabang 

 

SD

 

SMP

 

SMA

 

 

Gambar 6. Menu EADIP 

 

4. Simpulan 

 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas pada 

bab-bab sebelumnya dan seluruh proses yang telah 

dilalui dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan 

bahwa :  

1. Menyediakan informasi yang berhubungan 

dengan siswa, seperti jumlah kehadiran 

(absensi), nilai hasil try out dan quiz, serta 

pembayaran biaya bimbingan. 

2. Menyediakan konsultasi online dengan adanya 

fasilitas live chat 

3. Menyediakan materi-materi pelajaran dengan 

adanya fasilitas download modul 

4. Membantu mempublikasikan diri melalui media 

internet 

5. Menyediakan proses pendaftaran secara online 

6. Telah terbentuk proses sebanyak 18 proses, dan 

data sebanyak 18. 
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