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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 LPK Kampoes Inggris 

Pada bagian ini penulis menjelaskan sejarah, visi dan misi, struktur 

organisasi, dan wewenang pekerjaan tempat riset penelitian call teacher yaitu LPK 

Kampoes Inggris Pangkalpinang. 

 

4.1.1 Sejarah 

Kampoes Inggris (KI) adalah lembaga kursus Bahasa Inggris yang dibuka 

resmi pada akhir tahun 2015. Kampoes Inggris mengaplikasi metode langsung dari 

Pare (Kampung Inggris) untuk menjamin kualitas materi serta didukung dengan 

Coaches yang ahli dan berpengalaman, serta menerapkan metode English Area. 

Kampoes Inggris (KI) beralamat di Jl. Veteran No. 21 Paritlalang, Pangkalpinang 

dan Jl. Kampung Melayu No. 443 Bukit Merapin Pangkalpinang. 

 

4.1.2 Visi 

Visi dari Kampoes Inggris adalah memberikan layanan Bahasa Inggris 

terbaik dan berkualitas melalui tahap yang sederhana, fleksibel, hemat waktu dan 

terjangkau. 

 

4.1.3 Misi 

Misi Kampoes Inggris adalah menjadikan peserta didik kreatif dan percaya 

diri dengan kemampuannya, menciptakan suasana belajar yang nyaman, Serta 

materi yang mudah dimengerti dan menyenangkan, dan melatih peserta didik agar 

selalu menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. 

 

4.1.4 Struktur Organisasi 

 Adapun struktur oraganisasi yang berada di LPK Kampoes Inggris sebagai 

berikut : 
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Gambar 4.1 Struktur Management Kampoes Inggris 

 

4.1.5 Wewenang 

Dibawah ini beberapa wewenang yang dimiliki oleh staf dari LPK Kampoes 

Inggris yaitu: 

1. Pengelolah 

Tugas dan kewajiban pengelolah adalah mengolah anggota dalam suatu 

manajemen atau divisi, merencanakan setiap strategi untuk mencapai target 

Kampoes Inggris, disesuaikan dengan kebijakan.  

 

2. Treaserer 

Tugas seoarang Treaserer di Kampoes Inggris adalah bertugas untuk 

mengambil data dan memasukan data ke dalam sistem. Melakukan cash 

management agar menjamin ketersedian dana yang cukup bagi kebutuhan 

operasional. 
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3. Secretary 

Tugas Secretary adalah:  

a. Membantu dan mendampingi Pengelolah dalam menjalankan Kampoes 

Inggris. 

b. Bertanggung jawab manajemen atau pengelolaan administrasi. 

c. Pengarsipan dokumen. 

d. Pendokumentasi hasil rapat. 

e. Membantu Pengelolah dalam tugas – tugas Kampoes Inggris. 

f. Membantu kinerja pengurus lain. 

 

4. Grand Instructur 

Tugas dari Grand Instructur adalah: 

a. Melakukan evaluasi kinerja proses dan output. 

b. Mengelolah tempat belajar dan sumber belajar. 

c. Merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembinaan dan membimbing. 

d. Merencanakan program kegiatan konseling dan bimbingan. 

 

5. Instructur 

Tugas seorang Instructur adalah sebagai berikut: 

a. Bertanggung jawab melaksanakan kegiatan belajar kepada peserta. 

b. Membimbing dan mengawasi participants dalam mendapatkan 

pengetahuan dan keterampilan. 

c. Pelaksanaan evaluasi terhadap participants. 

d. Memberikan pelatihan dab produktivitas. 

e. Menyusun suatu pokok bahasan pembelajaran dalam satu paket untuk 

tingkat dasar. 

f. Mengamati kemajuan participants sesuai dengan kewenangannya. 

 

6. Participants 

a. Memahami dan mempelajari materi diajarkan instructur. 

b. Mempelajari kembali materi – materi yang diberikan Instructur. 
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c. Menuruti aturan – aturan dan perintah. 

d. Disiplin dalam belajar. 

e. Menjaga nama baik Kampoes Inggris. 

f. Baik kepada participants lainnya. 

 

4.2 Analisis Masalah Sistem Berjalan 

Pada analisa masalah peneltian ini melakukan proses evaluasi dan 

indentifikasi dari berbagai masalah, untuk menemukan masalah yang ada  serta 

melakukan perbaikan untuk mengembangkan sistem. 

Dalam pendidikan masyarakat membutuhkan proses menambah ilmu 

pengetahuan yang salah satunya disediakan LPK Kampoes Inggris, bagi 

masyarakat yang tinggal diperdalaman atau sangat jauh dari sekolah dan tempat les 

privat ada, hal ini dapat menggunakan biaya tinggi dan jangkauan masyarakat jauh 

serta mencari waktu luang untuk mendapatkan pelajaran, kemudian kurangnya 

pengajar dalam mengajarkan pelajaran, hal ini menyebabkan masyarakat sangat 

sulit dalam mencari pengajar yang tepat secara langsung, sehingga kurang optimal 

untuk mendapatkan ilmu pelajaran. 

 

4.2.1 Analisa Sistem Berjalan 

Dalam proses analisa sistem berjalan pada LPK Kampus Inggris ini terdapat 

3 proses aktifitas yang dilakukan, sebagai berikut:  

 

1. Activity Diagram Pengajar/Guru 

Calon pengajar/guru datang ke LPK Kampus inggris untuk 

mendaftarkan diri kemudian bagian admin memberikan syarat/formulir 

pendaftaran sebagai pengajar, kemudian calon pengajar mengisi dan 

melengkapi berkas untuk sesuai dengan formulir seperti riwayat hidup, 

sertifikat profesi, nilai ijazah profesi, serta memiliki pengalaman pada 

bidangnya. Bagian admin mengambil berkas dan mengkonfirmasi, 

selanjutnya calon pengajar ikut ujian penilaian presentasi dalam mengajar 

sesuai bidang yang diambil. Jika persentasi bagus dan memenuhi kriteria 
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maka akan dinyatakan lulus sebagai pengajar dibidangnya. Proses aktifitas 

bisa dilihat pada Gambar 4.1 aktifitas pendaftaran pengajar. 

 

Gambar 4. 1 Aktifitas Pendaftaran Pengajar. 

 

2. Activity Diagram Pelajar/Siswa 

Calon pelajar datang ke LPK Kampus inggris untuk mendaftarkan diri, 

selanjutnya datang ke bagian admin untuk meminta formulir pendaftaran.  

Kemudian admin memberikan formulir calon pelajar/siswa, calon pelajar 

mengisi dan melengkapi berkas untuk sesuai dengan formulir seperti data diri 

calon pengajar, alamat tinggal dan data orang tua. Bagian admin mengambil 
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berkas serta mengkonfirmasi data diri dan mata pelajaran yang diambil calon 

pelajar/siswa. Jika data dinyatakan benar maka pengajar/siswa lakukan 

pembayaran sebanyak 12 ( dua belas ) pertemuan, selajutnya bagian admin 

menerima pembayar dan memberikan kwintansi serta jadwal pembelajaran, 

pelajar akan menerima jadwal dan bisa memulai pembelajaran sesuai jadwal 

yang diberikan, proses aktifitas bisa dilihat pada Gambar 4.2 aktifitas 

pendaftaran palajar/siswa. 

 

Gambar 4. 2 Aktifitas Pendaftaran Palajar/Siswa. 
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3. Activity Diagram Bagian Admin 

Bagian admin akan membuat laporan keluaran dan laporan masukkan 

dimana laporan keluaran berupa pengeluaran yang dilakukan untuk kegiatan 

mengajar yang diperlukan pengajar sedangkan laporan masukan laporan yang 

diterima dari pelajar yang dari pembayaran pelajar, proses aktifitas bisa 

dilihat pada Gambar 4.3 aktifitas laporan masukkan perbulan dan Gambar 4.4 

aktifitas laporan keluaran perbulan. 

a. Laporan Masuk 

 

Gambar 4. 3 Aktifitas Laporan Masuk Perbulan. 

 

b. Laporan Keluaran 

 

Gambar 4. 4 Aktifitas Laporan Keluaran Perbulan. 
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Sedangkan untuk pembelajaran bisa dilakukan ditempat ( LPK Kampus 

Inggris ) atau dirumah pelajar tergantung pada kondisi yang ada. 

 

4.3 Analisis Hasil Solusi 

Berdasarkan analisa masalah dan analisa sistem berjalan yang telah 

dilakukan, peulis memberikan solusi dalam masalah yang telah dibahas, dengan 

membuat aplikasi penyedian jasa pelayanan mengajar yang disebut call teacher / 

panggil guru.  

Dalam aplikasi ini pengajar dan pelajar yang telah mendaftar dapat 

melakukan kegiatan pembelajaran tanpa harus menunggu jadwal dari bagian admin, 

serta mata pelajaran yang dibutuhkan pelajar akan tersedia dan pengajar bisa 

melakukan pembelajaran terhadap mata pelajaran yang dipilih. Sedangkan untuk 

biaya jasa pembelajaran akan tertera diaplikasi, serta lokasi yang digunakan untuk 

pembelajaran bertempat pelajar/siswa sesuai dengan alamat diaplikasi.  

 

4.4 Analisis Kebutuhan Sistem Usulan 

Analisis kebutuan bertujuan unutk mendefinisikan kebutuhan dari aplikasi 

yang akan dibuat untuk perkembangan sistem perangkat lunak. Analisis 

kebutuhhan dibedakan menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. 

 

4.4.1 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan sebuah kebutuhan dalam bentuk yang akan 

diperoleh pengguna agar sistem bisa berjalan dengan sesuai prosedur yang akan 

dibangun  

Tabel 4. 1 Kebutuhan Fungsional Pelajar 

Kebutuhan Detail Kebutuhan Deskripsi 

Login 

Pelajar mengisi data akun untuk 

bisa login/masuk ke halaman 

akun. 

Pelajar bisa masuk ke 

halaman akun. 

Akun 

Akun terdiri dari data profil 

pelajar, menu cari pengajar, 
riwayat pesan, chating. 

Pelajar bisa melihat data 

diri dan memilih menu 
yang dibutuhkan. 
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Kebutuhan Detail Kebutuhan Deskripsi 

Cari Pengajar 

Pelajar melakukan pilih jarak 

yang ditentukan untuk cari 

pengajar, dan tekan cardview 

pengajar pada halaman cari 

pengajar. 

Pelajar bisa melanjutkan 

ke halaman detail 

pengajar untuk melihat 

profil pengajar. 

Detail Pengajar 

Pelajar melihat data pengajar 

dan melakukan pilih berapa jam 

pelajaran yang diiginkan dan 

menekan tombol kembali atau 

tombol pesan. 

Pelajar bisa melajutkan 

ke halaman pesan 

pengajar dengan 

menekan tombol pesan 

atau menekan tombol 

kembali untuk ke 

halaman cari pengajar. 

Pesan Pengajar 

Pelajar melihat data pesanan 

yang sedang dipesan pelajar dan 

tombol batalkan 

Pelajar bisa 

membatalkan pesanan 

yang dilakukan. 

Riwayat Pesanan 

Jasa 

Pelajar melihat data pesanan 

yang telah dilakukan. 

pelajat melihat semua 

data pesanan yang 

pernah dilakukan oleh 

pelajar. 

 

Tabel 4. 2 Kebutuhan Fungsional Pengajar 

Kebutuhan Detail Kebutuhan Deskripsi 

Login 

Pengajar mengisi data akun 

untuk bisa login/masuk ke 

halaman akun. 

Pengajar bisa masuk ke 

halaman akun. 

Akun 

Akun terdiri dari data profil 

pengajar, cardview pesanan , 

riwayat pesan, tombol ubah 

jam, chating. 

Pengajar bisa melihat data 

diri, ubah jam pengajar, 

dan memilih menu yang 

dibutuhkan, dan 

menerima pesana dengan 

cardview yang ada unutk 

melanjutkan ke detail 

pesanan jasa atau 

membatalkan pesanaj. 

Detail Pesanan 

Jasa 

Pengajar melihat data pesanan 

yang sedang dipesan pelajar 

dan tombol konfirmasi. 

Pelajar bisa konfirmasi 

pembelajaran dengan 

menekan tombol 

konformasi. 

Riwayat Pesanan 

Jasa 

Pengajar melihat data pesanan 

jasa. 

Pengajar melihat semua 

data pesanan yang 

pengajar lakukan. 

 

Tabel 4. 3 Kebutuhan Fungsional Admin 



 

34 
 

Kebutuhan Detail Kebutuhan Deskripsi 

Login Admin mengisi data admin 

untuk bisa login/masuk ke 

halaman web 

Admin bisa masuk ke 

halaman web. 

Data Pengajar admin melakukan tambah, 

ubah, hapus data pengajar 

halaman pengajar. 

Admin memanajemen 

data pengajar pada 

halaman data pengajar 

Data Pelajar admin melakukan tambah, 

ubah, hapus data pelajar 

halaman pelajar. 

Admin memanajemen 

data pelajar pada halaman 

data pelajar 

Riwayat Pesanan Admin melihat data pesana 

yang dilakuakan dan tombol 

lokasi. 

Admin dapat melihat data 

pesanan dan melihat 

lokasi pesanan yang 

dilakukan pelajar dan 

pengajar. 

Laporan Mata 

Pelajaran 

Admin  melihat laporan mata 

perlajaran. 

Admin melihat dan 

mendapatkan data mata 

pelajarana yang sering 

dipesan oleh pelajar. 

 

4.4.2 Kebutuhan Non-Fungsional 

Analisis kebutuhan non-fungsional adalah langkah dimana peneliti 

membangun aplikasi dengan menganalisa sumber daya yang dibutuhkan untuk 

menggunakan aplikasi yang akan dibangun. Analisis ini dibagi dua tahap yaitu 

analisis kebutuhan perangkat keras dan analisis kebutuhan perangkat lunak. 

 

Tabel 4. 4 Kebutuhan Non-Fungsional 

Kebutuhan Perangkat Lunak Kebutuhan Perangkat Keras 

Pengembang : Pengembang : 

1. Android Studio 1. AMD 3020e CPU @ 1,2 GHz 

2. Java Devlopment Kit 11 2. Resolusi 1080 X 720 pixel 

3. Android SDK 3. RAM 8 GB DDR4 

4. Sublime Text 3 4. Ruang tesedia SSD sebesar 15 GB 

5. Xampp v5.8 

6. Google Crome 

5. Display AMD Radeon 4 GB 

Graphics 

  

Pengguna : Pengguna : 

Minimal Android Versi 6 

(Marshmellow). 

1. Smartphone Android 

2. Memori Internal : 32 GB 

3. Layar IPS LCD 5,5 inch, 1080 x 

1920 pixel 

4. Octa-core 2.0GHz 

Direkomendasikan Android Versi 8.0 
(Android 8.0 Oreo) atau versi 

diatasnya 
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Kebutuhan Perangkat Lunak Kebutuhan Perangkat Keras 

5. RAM 3 GB 

4.5 Analisis Sistem Usulan 

Berdasarkan hasil dari analisis sistem yang berjalan, penulis memberikan 

usulan sistem untuk solusi pada permasalahan yang ada yaitu bagaimana 

merancang dan membangun aplikasi call teacher berbasis android. Dalam sistem 

ini pengajar dan pelajar tanpa harus menuggu jadwal dan tempat yang berikan 

administrasi untuk melakukan pelajaran pribadi. 

 

4.5.1 Activity Diagram Usulan Pengajar/Guru 

Berikut activity usulan pengajar yang penulis rancang pada aplikasi call 

teacher: 

 

1. Activity Diagram Usulan Login Pengajar 

Pada aktifitas usulan login pengajar dimulai dari pengajar membuka aplikasi, 

sistem akan menjalankan tampilan splash screen lalu menampilkan halaman login, 

pengajar akan mengisi nomor hp dan password lalu menekan tombol login. nomor 

hp dan password akan dicek pada database pengajar, jika salah maka sistem 

menampilkan “Nomor HP dan password salah “, jika nomor hp dan password benar 

maka sistem akan  menampilkan halaman akun. Proses aktifitas bisa dilihat pada 

gambar 4.5 aktifitas usulan login pengajar. 
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Gambar 4. 5 Aktifitas Usulan Login Pengajar. 

 

2. Activity Diagram Usulan Akun Pengajar 

Pada aktifitas usulan akun pengajar sudah membuka aplikasi dan berada 

dihalaman login lalu menekan tombol login. Selanjutnya sistem akan mengambil 

data pengajar dari database lalu akan tampilkan halaman akun. Proses aktifitas bisa 

dilihat pada gambar 4.6 aktifitas usulan akun pengajar. 

 

Gambar 4. 6 Aktifitas Usulan Akun Pengajar 
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3. Activity Diagram Usulan Detail Pesanan 

Pada aktifitas usulan detail pesan dimulai dari pengajar membuka aplikasi, 

pengajar ada 2(dua) tombol pada card view yaitu tombol detail dan tombol batal 

dihalaman akun, jika pengajar tekan tombol detail lalu sistem akan mengambil data 

pesanan, maka sistem akan tampilkan halaman detail pesanan. Jika pengajar 

menekan tombol batal maka sistem akan memasukan data ke pembatalan pada 

database dan tampilkan halaman akun. Proses aktifitas bisa dilihat pada gambar 4.7 

aktifitas usulan akun pengajar. 

 

Gambar 4. 7 Aktifitas Usulan Detail Pesanan 

 

4. Activity Diagram Usulan Konfirmasi Pesanan 

Pada aktifitas usulan konfirmasi pesanan dimulai dari pengajar membuka 

aplikasi, pengajar klik tombol detail pada halaman akun pengajar, lalu sistem akan 

megubah data pesanan, menjalankan hitungan mundur dan menampilkan halaman 

konfirmasi pesanan, jika waktu hitung mundur habis sistem akan mengubah data 

pesanan, dan menampilkan halaman riwayat pesanan. Proses aktifitas bisa dilihat 

pada gambar 4.8 aktifitas usulan akun pengajar. 
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Gambar 4. 8 Aktifitas Usulan Konfirmasi Pesanan 

 

5. Activity Diagram Usulan Riwayat Pesan Pengajar 

Pada aktifitas usulan riwayat pesan dimulai dari pengajar sudah login dan 

pengajar akan menekan tombol riwayat pesan, lalu sistem akan mengambil kd 

pengajar dan pilih data pesanan dari database sesuai dengan kd_pengajar lalu 

menampilkan halaman riwayat pesanan. Proses aktifitas bisa dilihat pada gambar 

4.9 aktifitas usulan riwayat pesan pengajar. 

 

Gambar 4. 9 Aktifitas Usulan Riwayat Pesan Pengajar 
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4.5.2 Activity Diagram Usulan Pelajar/Siswa 

Berikut activity usulan pelajar yang penulis rancang pada aplikasi call 

teacher: 

1. Activity Diagram Usulan Login Pelajar 

Pada aktifitas usulan login dimulai dari pelajar membuka aplikasi, sistem 

akan menjalankan tampilan splash screen lalu menampilkan halaman login, pelajar 

akan mengisi nomor hp dan password lalu menekan tombol login. nomor hp dan 

password akan dicek pada database pelajar, jika salah maka sistem menampilkan 

“Nomor HP dan password salah “, jika nomor hp dan password benar maka sistem 

akan  menampilkan halaman akun pelajar. Proses aktifitas bisa dilihat pada gambar 

4.10 aktifitas usulan login pelajar. 

 

Gambar 4. 10 Aktifitas Usulan Login Pelajar. 

 

2. Activity Diagram Usulan Akun Pelajar 

Pada aktifitas usulan akun pelajar dimulai dari pelajar membuka halaman 

login dan menekan tombol login, sistem akan mengambil data pelajar dari database 
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lalu akan menjalankan halaman akun. Proses aktifitas bisa dilihat pada gambar 4.11 

aktifitas usulan akun pelajar. 

\  

Gambar 4. 11 Aktifitas Usulan Akun Pelajar 

 

3. Activity Diagram Usulan Riwayat Pesan Pelajar 

Pada aktifitas usulan riwayat pesan dimulai dari pelajar sudah login dan 

pelajar akan klik tombol riwayat pesan, lalu sistem akan mengambil data pesanan 

dari database lalu tampilkan halaman riwayat pesanan. Proses aktifitas bisa dilihat 

pada gambar 4.12 aktifitas usulan riwayat pesan pelajar. 

 

Gambar 4. 12 Aktifitas Usulan Riwayat Pesan Pelajar 
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4. Activity Diagram Usulan Cari Pengajar 

Pada aktifitas usulan cari pengajar dimulai dari pelajar menekan tombol cari 

pengajar, lalu sistem akan mengambil latitude dan longitude lalu menampilkan map 

dan marker lokasi pelajar, lalu pelajar memilih jarak yang disediakan. Selajutnya 

sistem membersihkan map dan pilih data lokasi pengajar dari database dan 

memulai perhitungan jarak pada 2 titik koordinate lalu sistem menampilkan 

kembali map yang telah memiliki koordinate pelajar dan pengajar. Proses aktifitas 

bisa dilihat pada gambar 4.13 aktifitas usulan cari pengajar. 

 

Gambar 4. 13 Aktifitas Usulan Cari Pengajar. 

 

5. Activity Diagram Usulan Detail Pengajar 

Pada aktifitas usulan detail pengajar dimulai dari pelajar menekan cardview 

mata pelajaran pada halaman cari pengajar, lalu sistem berpindah halaman detail 

pengajar secara bersamaan sistem akan pilih data berdasarkan kd_pengajar dan 

tampilkan data pengajar, lalu pelajar memilih berapa lama jam pelajaran setelah itu 

pelajar tekan tombol pesan. Proses aktifitas bisa dilihat pada gambar 4.14 aktifitas 

usulan detai pengajar. 
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Gambar 4. 14 Aktifitas Usulan Detail Pengajar 

 

6. Activity Diagram Usulan Pesan Jasa 

Pada aktifitas usulan pesan jasa dimulai dari pelajar menekan tombol pesan 

pada halaman detail pengajar, lalu sistem akan pindah ke halaman pesan jasa dan 

secara bersamaan sistem memasukkan data pesanan ke database lalu tampilkan 

pesanan pelajar, ketika pesanan dimulai maka pernghitungan mudur waktu pesanan 

dimulai lalu ketika waktu hitung habis maka sistem secara langsung mengubah 

database pesanan pelajar dan pindah ke halaman riwayat pesanan. Proses aktifitas 

bisa dilihat pada gambar 4.15  aktifitas usulan pesan jasa. 

 

Gambar 4. 15 Aktifitas Usulan Pesan Jasa.  
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4.5.3 Activity Diagram Usulan Bagian Admin 

Berikut activity usulan admin yang penulis rancang pada aplikasi web call 

teacher: 

1. Activity Diagram Usulan Login Admin 

 

Gambar 4. 16 Aktifitas Usulan Login Admin. 

 

Pada aktifitas usulan login admin dimulai dari admin membuka web call 

teacher, sistem tampil halaman login, lalu admin input username dan password lalu 

admin klik tombol login,lalu sistem mengambil data username dan password untuk 

dicek pada database, jika username dan password salah maka sistem kembali ke 

halaman login, jika username dan password benar maka sistem akan tampil 

halaman dashboard. Proses aktifitas bisa dilihat pada gambar 4.16 aktifitas usulan 

login admin. 
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2. Activity Diagram Usulan Data Pengajar 

 

Gambar 4. 17 Aktifitas Usulan Data Pengajar. 

 

Pada aktifitas usulan data pengajar, admin telah melakukan login, lalu admin 

klik halaman data pengajar, selanjutnya sistem akan mengambil data pengajar dari 

database dan tampil halaman data pengajar, Kemudian admin dapat tambah, ubah 

dan hapus data pengajar. Jika admin klik tombol tambah maka sistem akan tampil 

tambah pengajar, lalu admin mengiisi data pengajar dan klik tombol tambah, sistem 

akan tampil berhasil tambah data. Jika admin klik tombol ubah maka sistem akan 

pilih data pengajar pada database dan tampil halaman ubah pengajar, lalu admin 
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ubah data pengajar dan klik tombol ubah, sistem akan tampil halaman data 

pengajar. Jika admin klik tombol hapus maka sistem akan hapus data pengajar lalu 

tampil halaman data pengajar. Proses aktifitas bisa dilihat pada gambar 4.17 

aktifitas usulan data pangajar. 

 

3. Activity Diagram Usulan Data Pelajar 

 

Gambar 4. 18 Aktifitas Usulan Data Pelajar 

 

Pada aktifitas usulan data pelajar, admin telah melakukan login, lalu admin 

klik halaman data pelajar, selanjutnya sistem akan mengambil data pelajar dan 
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tampilkan halaman data pelajar, kemudian admin dapat tambah, ubah dan hapus 

data pelajar. Jika admin klik tombol tambah maka sistem akan tampil tambah 

pelajar, lalu admin mengiisi data pelajar dan klik tombol tambah, sistem akan 

tampil berhasil tambah data. Jika admin klik tombol ubah maka sistem akan pilih 

data pelajar dan tampilkan halaman ubah pelajar, lalu admin mengubah data pelajar 

dan klik tombol ubah, sistem akan tampil berhasil diupdate. Jika admin klik tombol 

hapus maka sistem akan hapus data pelajar lalu tampilkan halaman data pelajar. 

Proses aktifitas bisa dilihat pada gambar 4.18 aktifitas usulan data pelajar. 

 

4. Activity Diagram Usulan Mata Pelajaran (Mapel) 

 

Gambar 4. 19 Aktifitas Usulan Mata Pelajaran 
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Pada aktifitas usulan mata pelajaran, admin telah melakukan login, lalu admin 

klik halaman mapel, selanjutnya sistem akan mengambil data mata pelajaran dari 

database dan menampilkan halaman data mapel, Kemudian admin dapat tambah, 

ubah dan hapus data mapel. Jika admin klik tombol tambah maka sistem akan 

tampilkan halaman tambah mapel, lalu admin mengiisi data mata pelajaran dan klik 

tombol tambah, sistem akan tampilkan berhasil tambah mata pelajaran. Jika admin 

klik tombol ubah maka sistem akan pilih data mapel dan tampilkan halaman ubah 

mapel, lalu admin mengubah data mata pelajaran dan menekan tombol ubah, sistem 

akan tampilkan berhasil diupdate dan tampilkan halaman mapel. Jika admin klik 

tombol hapus maka sistem akan hapus data mata pelajaran lalu tampilkan halaman 

mapel. Proses aktifitas bisa dilihat pada gambar 4.19 aktifitas usulan mata 

pelajaran. 

 

5. Activity Diagram Usulan Riwayat Pesanan 

 

Gambar 4. 20 Aktifitas Usulan Riwayat Pesanan 

 

Pada aktifitas usulan riwayat pesanan, admin telah melakukan login, lalu 

admin klik halaman riwayat pesanan, lalu sistem akan  mengambil data pesanan 

dan tampilkan halaman riwayat pesanan. Proses aktifitas bisa dilihat pada gambar 

4.20 aktifitas usulan riwayat pesanan. 
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6. Activity Diagram Usulan Laporan Mata Pelajaran 

 

Gambar 4. 21 Aktifitas Usulan Laporan Mata Pelajaran. 

Pada aktifitas usulan laporan mata pelajaran. admin telah melakukan login, 

lalu admin klik laporan mata pelajaran, lalu sistem akan mengambil data mata 

pelajaran dari pesanan dan tampilkan halaman lapor mapel. Proses aktifitas bisa 

dilihat pada gambar 4.21 aktifitas usulan laporan mata pelajaran. 

 

7. Activity Diagram Usulan Logout Admin 

 

Gambar 4. 22 Aktifitas usulan Logout Admin. 

Pada aktifitas usulan logout admin. admin telah melakukan login, lalu admin 

klik username diatas kanan, lalu tekan logout, selajutnya sistem akan menghapus 

session masuk dari admin dan kembali ke halaman login. Proses aktifitas bisa 

dilihat pada gambar 4.22 aktifitas usulan logout admin. 
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4.6 Perancangan Sistem 

Pada perangacanga sistem penulis akan menjelaskan UML yang akan 

digunakan berupa use case diagram, sequence diagram, dan  class diagram. 

Berikut ini penjelasannya  

 

4.6.1 Use Case Diagram 

Berikut penjelasan use case diagram dan deskripsi use case diagram pada 

aplikasi call teacher. 

 

1. Use Case Diagram Admin 

 

 

Gambar 4. 23 Use Case Diagram Admin. 

 

 

 

 

 



 

50 
 

 

2. Use Case Diagram Pelajar 

 

Gambar 4. 24 Use Case Diagram Pelajar. 

 

3. Use Case Diagram Pengajar 

 

Gambar 4. 25 Use Case Diagram Pengajar  
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4.6.2 Deskripsi Use Case Diagram 

Deskripsi use case bertujuan untuk mendiskripsikan atau menjelaskan 

diagram use case, berikut ini adalah deskripsi use case diagram pada gambar 4.6 

use case aplikasi web: 

 

Tabel 4. 5 Deskripsi Use Case Diagram Login Admin. 

Nama Use Case Lakukan Login  

Actor Utama Admin 

Description Digunakan untuk login apliaksi web call teacher dengan 

mengisi form login 

Kondisi Awal - 

Kondisi Akhir Menampilkan halaman dashboard 

Pemicu Admin masuk ke web call teacher 

Alur Utama 

Aktor Sistem 

a. Membuka halaman web. b. Menampilkan halaman 

web. 

c. Mengisi form login berupa 

username dan password. 

 

d. Menekan tombol masuk. e. Mengambil data dari 

inputan form login dan 

cek username dan 

password. 

 f. Menampilkan halaman 

dashboard web. 

 

Tabel 4. 6 Deskripsi Use Case Diagram Data Pengajar. 

Nama Use Case Data pengajar 

Actor Utama Admin 

Description Digunakan untuk menginput, mengubah, dan menghapus 

data pengajar. 

Kondisi Awal Menampilkan halaman dashboard 

Kondisi Akhir Admin menginput, mengubah, menghapus data pengajar 

Pemicu Admin masuk ke web call teacher 

Alur Utama 

Aktor Sistem 

a. Admin klik halaman 

data pengajar 

b. Menampilkan halaman data 

pengajar. 

c. Admin klik tombol 

tambah pengajar. 

d. Menampilkan halaman 

tambah pengajar. 



 

52 
 

e. Mengisi form data 

pengajar yang telah 

disediakan lalu klik 

tombil simpan. 

f. Mengambil data dari inputan 

form data pengajar dan 

simpan data pengajar ke 

database. 

g. Kembali ke halaman data 

pengajar 

Alur Utama 

h.   

i. Admin klik tombol 

edit pada halaman 

pengajar  

Menampilkan halaman edit 

pengajar 

j. Megubah form data 

pengajar yang telah 

disediakan lalu klik 

tombil simpan. 

k. Mengambil data dari inputan 

form data pengajar dan ubah 

data pengajar ke database. 

l. Kembali ke halaman data 

pengajar 

  

 m. Admin klik tombol 

hapus 

n. Mengambil data berdasarkan 

kode pengajar dan hapus data 

pengajar dari database. 

o. Kembali ke halaman data 

pengajar 

 

Tabel 4. 7 Deskripsi Use Case Diagram Data Pelajar. 

Nama Use Case Manajemen Data pelajar 

Actor Utama Admin 

Description Digunakan untuk menginput, mengubah, dan menghapus 

data pelajar. 

Kondisi Awal Menampilkan halaman dashboard 

Kondisi Akhir Admin menginput, mengubah, menghapus data pelajar 

Pemicu Admin masuk ke web call teacher 

Alur Utama 

Aktor Sistem 

a. Admin klik 

halaman data 

pelajar 

b. Menampilkan halaman data 

pelajar. 

c. Admin klik tombol 

tambah pelajar. 

d. Menampilkan halaman 

tambah pelajar. 

 e. Mengisi form data 

pelajar yang telah 

disediakan lalu klik 

tombil simpan. 

f. Mengambil data dari inputan 

form data pelajar dan simpan 

data pelajar ke database. 

g. Kembali ke halaman data 

pelajar. 

Alur Utama 

  

h. Admin klik tombol 

edit pada halaman 

pelajar 

i. Menampilkan halaman edit 

pelajar. 
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j. Megubah form data 

pelajar yang telah 

disediakan lalu klik 

tombil simpan. 

k. Mengambil data dari inputan 

form data pelajar dan ubah 

data pelajar ke database. 

l. Kembali ke halaman data 

pelajar. 

  

Alur Utama 

Admin klik tombol 

hapus 

Mengambil data berdasarkan 

kode pelajar dan hapus data 

pelajar dari database. 

 Kembali ke halaman data pelajar 

 

Tabel 4. 8 Deskripsi Use Case Diagram Mata Pelajaran 

Nama Use Case Manajemen Mata pelajaran 

Actor Utama Admin 

Description Digunakan untuk menginput, mengubah, dan menghapus 

data mata pelajaran. 

Kondisi Awal Menampilkan halaman dashboard 

Kondisi Akhir Admin menginput, mengubah, menghapus data Mata 

pelajaran 

Pemicu Admin masuk ke web call teacher 

Alur Utama 

Aktor Sistem 

a. Admin klik halaman 

data mata pelajaran. 

b. Menampilkan halaman data 

mata pelajaran. 

c. Admin klik tombol 

tambah mata 

pelajaran. 

d. Menampilkan halaman 

tambah mata pelajaran. 

e. Mengisi form data 

Mata pelajaran yang 

telah disediakan lalu 

klik tombil simpan. 

f. Mengambil data dari inputan 

form data mata pelajaran dan 

simpan data mata pelajaran 

ke database. 

g. Kembali ke halaman data 

mata pelajara. 

Alur Utama 

  

h. Admin klik tombol 

edit pada halaman 

Mata pelajaran 

i. Menampilkan halaman edit 

mata pelajaran 

j. Megubah form data 

mata pelajaran yang 

telah disediakan lalu 

klik tombil simpan. 

k. Mengambil data dari inputan 

form data mata pelajaran dan 

ubah data mata pelajaran ke 

database. 

l. Kembali ke halaman data 

Mata pelajaran. 

  

Alur Utama 
m. Admin klik tombol 

hapus 

n. Mengambil data 

berdasarkan kode mata 
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pelajaran dan hapus data 

mata pelajaran dari database. 

o. Kembali ke halaman data 

mata pelajaran 

 

Tabel 4. 9 Deskripsi Use Case Diagram Riwayat Pesanan 

Nama Use Case Melihat Riwayat Pesanan 

Actor Utama Admin 

Description Digunakan untuk melihat pesanan yang telah dilakukan 

pelajar 

Kondisi Awal Menampilkan halaman dashboard 

Kondisi Akhir Menampikan data pesanan dan halaman riwayat pesanan 

Pemicu Admin masuk ke web call teacher 

Alur Utama 

Aktor Sistem 

a. Admin klik Riwayat 

Pesanan. 

b. Mengambil data pesanan 

dari database pesanan. 

c. Menampilkan halaman 

riwayat pesanan 

 

 

Tabel 4. 10 Deskripsi Use Case Diagram Laporan Mata Pelajaran 

Nama Use Case Melihat Laporan Mata Pelajaran 

Actor Utama Admin 

Description Digunakan untuk login apliaksi web call teacher dengan 

mengisi form login 

Kondisi Awal Menampilkan halaman dashboard 

Kondisi Akhir Menampikan data laporan mata pelajaran dan halaman 

laporan mata pelajaran 

Pemicu Admin masuk ke web call teacher 

Alur Utama Aktor Sistem 

d.  a. Admin klik laporan 

mata pelajaran. 

b. Mengambil data mata 

pelajaran berdasarkan kd 

mapel dan menghubungkan 

database pesanan. 

c. Menampilkan halaman 

lapaoran mata pelajaran 

 

Tabel 4. 11 Deskripsi Use Case Diagram Logout Admin. 

Nama Use Case Logout Admin 

Actor Utama Admin 

Description Digunakan untuk login apliaksi web call teacher dengan 

mengisi form login 

Kondisi Awal Menampilkan halaman dashboard 

Kondisi Akhir Berhasil keluar dan menampilkan halaman login 
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Pemicu Admin berhasil melakukan login 

Alur Utama 

Aktor Sistem 

a. Admin tekan tombol 

gambar profil. 

b. Menampilkan nav-down. 

c. Klik tombol logout d. Menampilkan halaman login 

 

Berikut ini adalah deskripsi use case diagram pada gambar 4.5 use case 

aplikasi call teacher pelajar: 

 

Tabel 4. 12 Deskripsi Use Case Diagram Login Pelajar 

Nama Use Case Lakukan Login pelajar 

Actor Utama Pelajar 

Description Digunakan untuk login aplikasi call teacher android dengan 

mengisi form login dan masuk halaman akun 

Kondisi Awal - 

Kondisi Akhir Menampilkan halaman akun 

Pemicu Pelajar masuk ke call teacher android 

Alur Utama 

Aktor Sistem 

a. Membuka aplikasi 

call teacher android. 

b. Menampilkan halaman 

splash screen . 

c. Menampilkan halaman login. 

d. Mengisi form login 

berupa nomor 

handphone dan 

password. 

e. Menekan tombol 

login. 

f. Mengambil data form login 

dan cek nomor handphone 

dan password. 

g. Menampilkan halaman akun. 

 

Tabel 4. 13 Deskripsi Use Case Diagram Akun Pelajar. 

Nama Use Case Melihat akun pelajar 

Actor Utama Pelajar 

Description Digunakan untuk melihat masuk halaman akun 

Kondisi Awal Menampilkan halaman login 

Kondisi Akhir Menampilkan data pelajar dan halaman akun 

Pemicu Pelajar masuk ke call teacher android 

Alur Utama 

Aktor Sistem 

a. Tekan tombol login. b. Mengambil cek data pelajar . 

 c. Mengambil data pelajar 

berdasarkan kd pelajar. 

d. Menampilkan data pelajar 

dan halaman akun 

 

Tabel 4. 14 Deskripsi Use Case Diagram Riwayat Pesanan Pelajar. 

Nama Use Case Melihat riwayat pesanan 
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Actor Utama Pelajar 

Description Digunakan untuk melihat data pesanan pada riwayat pesanan 

Kondisi Awal Menampilkan halaman akun 

Kondisi Akhir Menampilkan data pesanan dan halaman riwayat pesanan 

Pemicu Pelajar masuk ke call teacher android 

Alur Utama 

Aktor Sistem 

a. Tekan tombol 

riwayat pesanan.  

b. Mengambil data pesanan 

pelajar dari database 

berdasarkan kd pelajar. 

c. Menampilkan data pesanan 

dan tampikan halaman 

riwayat pesanan. 

 

Tabel 4. 15 Deskripsi Use Case Diagram Cari Pengajar. 

Nama Use Case MelakuCari pengajar 

Actor Utama Pelajar 

Description Digunakan untuk melihat halaman cari pengajar dan  cari 

lokasi pengajar 

Kondisi Awal Menampilkan halaman akun 

Kondisi Akhir Menampilkan data pelajar dan halaman cari pengajar 

Pemicu Pelajar masuk ke call teacher android 

Alur Utama 

Aktor Sistem 

a. Menekan tombol 

login. 

b. Mengambil cek data pelajar 

. 

 c. Mengambil data pelajar 

berdasarkan kd pelajar. 

d. Menampilkan data pelajar 

dan halaman akun 
 

Tabel 4. 16 Deskripsi Use Case Diagram Detail Jasa. 

Nama Use Case Melihat Detail jasa 

Actor Utama Pelajar 

Description Digunakan untuk melihat halaman detail jasa 

Kondisi Awal Menampilkan halaman cari pengajar. 

Kondisi Akhir Menampilkan data pengajar dan halaman detail jasa 

Pemicu Pelajar masuk ke call teacher android 

Alur Utama 

Aktor Sistem 

a. Menekan card view 

jasa pengajar. 

b. Mengambil kd pengajar. 

c. cek data pada database 

pengajar berdasarkan kd 

pengajar 

d. Menampilkan data pengajar 

dan halaman detail jasa. 
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Tabel 4. 17 Deskripsi Use Case Diagram Pesan Jasa. 

Nama Use Case Melakukan Pesan jasa 

Actor Utama Pelajar 

Description Digunakan untuk melihat halaman pesan jasa 

Kondisi Awal Menampilkan halaman detail jasa. 

Kondisi Akhir Menampilkan data pesanan dan halaman pesan jasa. 

Pemicu Pelajar masuk ke call teacher android 

Alur Utama 

Aktor Sistem 

a. Memilih lama jam 

pelajaran. 

b. Menghitung jam pesan. 

c. Menekan tombol 

pesan. 

d. Mengambil data pesanan 

pelajar. 

 e. Memasukan data ke dalam 

database pesanan. 

f. Tampilkan data pesanan dan 

halaman pesan jasa 

 

Berikut ini adalah deskripsi use case diagram pada gambar 4.5 use case 

aplikasi call teacher pengajar: 

 

Tabel 4. 18 Deskripsi Use Case Diagram Login Pengajar. 

Nama Use Case Login pengajar 

Actor Utama Pengajar 

Description Digunakan untuk login aplikasi call teacher ( for teacher ) 

android dengan mengisi form login dan masuk halaman akun 

Kondisi Awal - 

Kondisi Akhir Menampilkan halaman akun 

Pemicu Pengajar masuk ke call teacher ( for teacher ) android 

 Aktor Sistem 

Alur Utama 

a. Membuka aplikasi 

call teacher ( for 

teacher ) android. 

b. Menampilkan halaman 

splash screen . 

c. Menampilkan halaman login. 

  

d. Mengisi form login 

berupa nomor 

handphone dan 

password dan 

Menekan tombol 

login. 

e. Mengambil data form login 

dan cek nomor handphone 

dan password. 

f. Menampilkan halaman akun 

 

Tabel 4. 19 Deskripsi Use Case Diagram Akun Pengajar. 

Nama Use Case Akun pengajar 

Actor Utama Pengajar 
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Description Digunakan untuk melihat masuk halaman akun 

Kondisi Awal Menampilkan halaman login 

Kondisi Akhir Menampilkan data pengajar dan halaman akun 

Pemicu Pengajar masuk ke call teacher ( for teacher ) android 

Alur Utama 

Aktor Sistem 

a. Tekan tombol login. b. Mengambil cek data pengajar . 

 c. Mengambil data pengajar 

berdasarkan kd pengajar. 

 d. Menampilkan data pengajar 

dan halaman akun 

 

Tabel 4. 20 Deskripsi Use Case Diagram Detail Pesanan Pengajar. 

Nama Use Case Detail pesanan 

Actor Utama Pengajar 

Description Digunakan untuk melihat pesanan dari pelajar  pada halaman 

detail pesanan 

Kondisi Awal Menampilkan halaman akun 

Kondisi Akhir Menampilkan data pesanan pada halaman detail pesanan 

Pemicu Pengajar masuk ke call teacher ( for teacher )  android 

Alur Utama 

Aktor Sistem 

a. Tekan tombol detail.  b. Mengambil data pesanan 

pelajar dari database 

berdasarkan kd pesanan. 

 c. Menampilkan data pesanan  

d. tampilkan halaman detail 

pesanan. 

 

Tabel 4. 21 Deskripsi Use Case Diagram Konfirmasi Pesanan. 

Nama Use Case Konfirmasi Pesanan 

Actor Utama Pengajar 

Description Digunakan untuk menerima pesanan dan menghitung 

mundur pelajaran 

Kondisi Awal Menampilkan halaman detail pesanan 

Kondisi Akhir Menampilkan data pesanan dan konfirmasi pesanan  

Pemicu Pengajar masuk ke call teacher ( for teacher )  android 

 Aktor Sistem 

Alur Utama 

a. Tekan tombol 

terima.  

b. Menampilkan halamam 

konfirmasi pesanan. 

c. Memulai hitungan mundur 

pesanan 

 d. Update status data pesanan pada 

database. 
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Tabel 4. 22 Deskripsi Use Case Diagram Riwayat Pesanan Pengajar. 

Nama Use Case Riwayat pesanan 

Actor Utama Pengajar 

Description Digunakan untuk melihat data pesanan pada riwayat pesanan 

Kondisi Awal Menampilkan halaman akun 

Kondisi Akhir Menampilkan data pesanan dan halaman riwayat pesanan 

Pemicu Pengajar masuk ke call teacher ( for teacher )  android 

Alur Utama 

Aktor Sistem 

a. Tekan tombol riwayat 

pesanan.  

b. Mengambil data pesanan 

pengajar dari database 

berdasarkan kd pengajar. 

 c. Menampilkan data pesanan 

dan tampikan halaman 

riwayat pesanan. 

 

4.6.3 Sequence Diagram 

Berikut penjelasan Sequence diagram dari pelajar, pengajar dan administrator 

pada aplikasi call teacher. 

1. Sequence Diagram Pelajar 

a. Sequence Diagram Splash Screen Pelajar 

 

Gambar 4. 26 Sequence Diagram Splash Screen Pelajar. 

 

Pada gambar 4.26 sequence diagram splash screen pelajar, diatas 

menjelaskan bahwa pelajar sudah menginstal aplikasi call teacher ( for student ) 
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lalu pelajar membuka aplikasi, selanjutnya sistem akan membuka aplikasi dan 

menampilkan splash screen dan dalam hitungan 3 detik aplikasi akan menampilkan 

halaman login. 

 

b. Sequence Diagram Login Pelajar 

 

Gambar 4.27 Sequence Diagram Login Pelajar. 

 

Pada gambar 4.27 sequence diagram login pelajar, proses diatas 

menjelaskan bahwa pelajar membuka halaman login terlebih dahulu dan sistem 

menampilkan halaman login, lalu pelajar mengisi nomor handphone dan password 

dan menekan tombol login. Selanjutnya sistem akan mengambil data tabel pelajar 

dan mengecek data, jika berhasil maka sistem akan menampilkan halaman utama 

pelajar, jika gagal maka sistem akan menampilkan pesan “ nomor handphone dan 

password salah”. 
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c. Sequence Diagram Halaman Utama Pelajar 

 

Gambar 4.28 Sequence Diagram Halaman Utama Pelajar. 

 

Pada gambar 4.28 sequence diagram halaman utama pelajar, proses diatas 

menjelaskan bahwa pelajar membuka halaman utama pelajar lalu sistem membuka 

halaman utama dan mengambil data tabel pelajar dan menampilkan halaman utama 

pelajar. 

 

d. Sequence Diagram Riwayat Pesanan Pelajar 

 

Gambar 4. 29 Sequence Diagram Riwayat Pesanan Pelajar. 
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Pada gambar 4.29 sequence diagram riwayat pesanan pelajar, proses diatas 

menjelaskan bahwa pelajar menekan card view riwayat pesanan, selanjutnya sistem 

akan membuka halaman riwayat pesanan lalu mengambil data tabel pesanan, tabel 

mata pelajaran, tabel pengajar dan menampilkan halaman riwayat pesanan. 

 

e. Sequence Diagram Cari Pengajar 

 

Gambar 4. 30 Sequence Diagram Cari Pengajar. 

 

Pada gambar 4.30 sequence diagram cari pengajar, proses diatas menjelaskan 

bahwa pelajar membuka halaman cari pengajar, maka sistem membukan halaman 
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cari pengajar dan mengambil lattitude dan longitude pelajar lalu menampilkan 

halaman cari pengajar, selanjutnya pelajar pilih jarak pada kotak  secara langsung 

sistem akan ambil nilai jarak lalu membersihkan maps dan ambil data tabel 

pengajar, tabel lokasi, tabel dapat, tabel mata pelajaran. Setelah itu sistem 

melakukan perhitungan jarak dengan kedua titik lokasi pengajar dan pelajar dan 

menampilkan maps dan titik pengajar berserta data pengajar . 

 

f. Sequence Diagram Detail Pengajar 

 

Gambar 4. 31 Sequence Diagram Detail Pengajar. 

 

Pada gambar 4.31 sequence diagram detail pengajar, proses diatas 

menjelaskan bahwa pelajar menekan card view pada halaman cari pengajar, maka 

sistem membuka halaman detail pengajar lalu sistem mengambil data tabel 

pengajar, tabel dapat dan tabel mata pelajaran serta menampilkan halaman detail 

pengajar.  
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g. Sequence Diagram Pesan Jasa 

 

Gambar 4. 32 Sequence Diagram Pesan Jasa 

 

Pada gambar 4.32 sequence diagram pesan jasa, proses diatas menjelaskan 

bahwa pelajar pilih jam pesan pada halaman pengajar lalu menekan tombol pesan, 

maka sistem akan mengambil data pesanan lalu memasukan data ke tabel pesanan. 

Selanjutnya sistem membuka halaman pesan jasa dan menampilkan halaman pesan 

jasa, lalu memulai hitungan mundur waktu ketika waktu habis sistem langsung 

mengubah data pada tabel pesanan dan membuka riwayat pesanan.  
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2. Sequence Diagram Pengajar 

a. Sequence Diagram Splash Screen Pengajar 

 

Gambar 4. 33 Sequence Diagram Splash Screen Pengajar 

 

Pada gambar 4.33 sequence diagram splash screen pengajar, diatas 

menjelaskan bahwa pengajar sudah menginstal aplikasi call teacher ( for teacher ) 

lalu pengajar membuka aplikasi, selanjutnya sistem akan membuka aplikasi dan 

menampilkan splash screen dan dalam hitungan 3 detik aplikasi akan menampilkan 

halaman login.  
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b. Sequence Diagram Login Pengajar 

 

Gambar 4. 34 Sequence Diagram Login Pengajar. 

 

Pada gambar 4.34 sequence diagram login pengajar, proses diatas 

menjelaskan bahwa pengajar membuka halaman login terlebih dahulu dan sistem 

menampilkan halaman login, lalu pengajar mengisi nomor handphone dan 

password dan menekan tombol login. Selanjutnya sistem akan mengambil data 

tabel pengajar dan mengecek data, jika berhasil maka sistem akan menampilkan 

halaman akun pengajar, jika gagal maka sistem akan menampilkan pesan “ nomor 

handphone dan password salah”.  
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c. Sequence Diagram Akun Pengajar 

 

Gambar 4. 35 Sequence Diagram Akun Pengajar 

 

Pada gambar 4.35 sequence diagram akun pengajar, proses diatas 

menjelaskan bahwa pengajar membuka halaman akun pengajar lalu sistem 

membuka halaman akun pengajar dan mengambil data tabel pengajar dan 

menampilkan halaman akun pengajar. Selanjutnya pengajar dapat mengubah jam 

mengajar dengan pilih jam lalu menekan tombol update maka sistem proses tombol 

update lalu sistem ubah data tabel lokasi dan tampilkan halaman akun pengajar.  
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d. Sequence Diagram Detail Pesanan Pelajar 

 

Gambar 4. 36 Sequence Diagram Detail Pesanan Pelajar 
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Pada gambar 4.36 sequence diagram detail pesanan pelajar, proses diatas 

menjelaskan bahwa pengajar menekan tombol detail di card view pesanan pada 

halaman akun pengajar maka sistem membuka halaman detail pesanan dan 

mengambil data tabel pesanan, tabel dapat, tabel mata pelajaran, tabel pelajar serta 

tampilkan halaman detail pesanan. Selanjutnya pengajar menekan tombol batal di 

card view pesanan pada halaman akun pengajar maka sistem proses batal pesanan 

lalu masukkan data ke tabel pembatalan dan tampilkan halaman akun pengajar. 

 

e. Sequence Diagram Konfirmasi Pesanan 

 

Gambar 4. 37 Sequence Diagram Konfirmasi Pesanan 

 

Pada gambar 4.37 sequence diagram konfirmasi pesanan, proses diatas 

menjelaskan bahwa pengajar menekan tombol terima pada halaman detail pesanan 

maka sistem proses tombol terima pesanan lalu sistem ubah data tabel pesanan. 

Selanjutnya sistem mengambil data tabel pesanan dan tampilkan halaman 

konfirmasi pesanan lalu menghitung mundur waktu ketika waktu habis maka 

tampilkan halaman riwayat pesanan. 
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f. Sequence Diagram Riwayat Pesanan Pengajar 

 

Gambar 4. 38 Sequence Diagram Riwayat Pesanan Pengajar. 

 

Pada gambar 4.38 sequence diagram riwayat pesanan pengajar, proses diatas 

menjelaskan bahwa pengajar menekan card view riwayat pesanan, selanjutnya 

sistem akan membuka halaman riwayat pesanan pengajar lalu mengambil data tabel 

pesanan, tabel mata pelajaran, tabel pelajar dan menampilkan halaman riwayat 

pesanan. 
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3. Sequence Diagram Admin 

a. Sequence Diagram Login Admin 

 

Gambar 4. 39 Sequence Diagram Login Admin 

 

Pada gambar 4.39 sequence diagram login admin, proses diatas menjelaskan 

bahwa admin membuka halaman login pada web admin maka sistem akan 

membuka halaman login lalu menampilkan halaman login. Kemudian admin akan 

mengisi informasi berupa username dan password dan menekan tombol login, 

maka sistem akan proses tombol login lalu sistem ambil data tabel admin dan 

mengecek username dan password admin, jika berhasil maka sistem akan 

tampilkan halaman dashboard. 
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b. Sequence Diagram Data Pengajar 

 

Gambar 4. 40 Sequence Diagram Data Pengajar. 
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Pada gambar 4.40 sequence diagram manajemen data pengajar, proses diatas 

menjelaskan bahwa admin membuka halaman data pengajar maka sistem akan  

membuka halaman data pengajar lalu sistem mengambil data dari tabel pengajar, 

tabel mata_pelajaran, tabel dapat, tabel data _lain serta tampilkan halaman data 

pengajar. Berikut penjelasan tombol tambah, ubah, hapus data pengajar: 

1. admin klik tombol tambah maka sistem akan proses tombol tambah lalu 

tampilkan halaman tambah pengajar, kemudian admin mengisi form 

data pengajar yang tersedia dan klik tombol simpan lalu sistem akan 

memasukan data ke tabel pengajar, tabel mata_pelajaran, tabel dapat, 

tabel data_lain, tabel lokasi seta tampilkan halaman data pelajar. 

2. admin klik tombol ubah maka sistem akan proses tombol ubah lalu 

tampilkan halaman ubah pengajar, lalu sistem akan mengambil data 

tabel pengajar, tabel mata_pelajaran, tabel dapat, tabel data_lain, tabel 

lokasi. Kemudian admin mengubah data tertentu dan menekan tombol 

ubah, maka sistem akan mengubah data ke tabel dapat, tabel data_lain, 

tabel lokasi dan tampilkan halaman data pengajar. 

3. admin klik tombol hapus maka sistem akan proses tombol hapus lalu 

maka sistem akan proses tombol hapus dan menghapus data tabel 

pengajar, tabel dapat, tabel data_lain, tabel lokasi lalu sistem tampilkan 

halaman data pengajar. 
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c. Sequence Diagram Data Pelajar 

 

Gambar 4. 41 Sequence Diagram Data Pelajar. 
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Pada gambar 4.41 sequence diagram manajemen data pelajar, proses diatas 

menjelaskan bahwa admin membuka halaman data pelajar maka sistem akan  

membuka halaman data pelajar lalu sistem mengambil data dari tabel pelajar, tabel 

serta tampilkan halaman data pelajar. Berikut penjelasan tombol tambah, ubah, 

hapus data pelajar: 

1. admin klik tombol tambah maka sistem akan proses tombol tambah lalu 

tampilkan halaman tambah pelajar, kemudian admin mengisi form data 

pelajar yang tersedia dan klik tombol simpan lalu sistem akan 

memasukan data ke tabel pelajar. 

2. admin klik tombol ubah maka sistem akan proses tombol ubah lalu 

tampilkan halaman ubah pelajar, lalu sistem akan mengambil data tabel 

pelajar. Kemudian admin mengubah data tertentu dan menekan tombol 

ubah, maka sistem akan mengubah data ke tabel pelajar dan tampilkan 

halaman data pelajar. 

3. admin klik tombol hapus maka sistem akan proses tombol hapus lalu 

maka sistem akan proses tombol hapus dan menghapus data tabel 

pelajar lalu sistem tampilkan halaman data pelajar. 
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d. Sequence Diagram Mata Pelajaran 

 

Gambar 4. 42 Sequence Diagram Mata Pelajaran. 
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Pada gambar 4.42 sequence diagram manajemen data mata pelajaran, proses 

diatas menjelaskan bahwa admin membuka halaman data mapel maka sistem akan  

membuka halaman data mapel lalu sistem mengambil data dari tabel 

mata_pelajaran, tabel dapat dan tampilkan halaman data mapel. Berikut penjelasan 

tombol tambah, ubah, hapus data mata pelajaran: 

1. admin klik tombol tambah maka sistem akan proses tombol tambah lalu 

tampilkan halaman tambah mapel, kemudian admin mengisi form data 

mapel yang tersedia dan klik tombol simpan lalu sistem akan 

memasukan data ke tabel mata_pelajaran, tabel dapat dan tampilkan 

halaman data mapel. 

2. admin klik tombol ubah maka sistem akan proses tombol ubah lalu 

tampilkan halaman ubah mapel, lalu sistem akan mengambil data tabel 

tabel mata_pelajaran, tabel dapat. Kemudian admin mengubah data 

informasi dan menekan tombol ubah, maka sistem akan mengubah data 

tabel mata_pelajaran, tabel dapat dan tampilkan halaman data mapel. 

3. admin klik tombol hapus maka sistem akan proses tombol hapus lalu 

maka sistem akan proses tombol hapus dan menghapus data tabel 

mata_pelajaran lalu sistem tampilkan halaman data mapel. 
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e. Sequence Diagram Riwayat Pesanan 

 

Gambar 4. 43 Sequence Diagram Riwayat Pesanan 

Pada gambar 4.43 sequence diagram riwayat pesanan, proses diatas 

menjelaskan bahwa admin membuka halaman riwayat pesanan maka sistem akan  

membuka halaman riwayat pesanan kemudian sistem mengambil data dari tabel 

pesanan, tabel mata_pelajaran, tabel pelajar dan tampilkan halaman riwayat 

pesanan. 

 

f. Sequence Diagram Laporan Mata Pelajaran 

 

Gambar 4. 44 Sequence Diagram Laporan Mata Pelajaran 
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Pada gambar 4.44 sequence diagram laporan mata pelajaran, proses diatas 

menjelaskan bahwa admin membuka halaman laporan mata pelajaran maka sistem 

akan  membuka halaman laporan mata pelajaran kemudian sistem mengambil data 

dari tabel pesanan, tabel mata_pelajaran dan tampilkan halaman laporan mata 

pelajaran. 

 

g. Sequence Diagram Logout Admin 

 

Gambar 4. 45 Sequence Diagram Logout Admin 

Pada gambar 4.45 sequence diagram logout admin, proses diatas menjelaskan 

bahwa admin klik dropdown menu yang bertuliskan nama admin kemudian sistem 

akan menampilkan dropdown menu selanjutnya admin klik tombol logout maka 

sistem akan menghapus semua sesi kunjungan admin dan tampilkan halaman login. 
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4.6.4 Class Diagram 

Berikut ini merupakan class diagram unutk aplikasi permintaan software call teacher: 

 

Gambar 4. 46 Class Diagram Call teacher. 
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Tabel 4. 23 Struktur Tabel Admin 

Field Tipe Data Lebar Keterangan 

id_admin varchar 20 Kode admin 

username varchar 30 Nama admin 

password varchar 55 Password akun admin 

alamat text - Alamat admin 

tgl_lahir date - Tanggal lahir admin 

 

Tabel 4. 24 Struktur Tabel Pelajar 

Field Tipe Data Lebar Keterangan 

id_pelajar int 11 Kode pelajar 

ktp_nisn varchar 20 Nomor KTP atau NISN 

atau NIM Pelajar 

nm_pelajar varchar 40 Nama Pelajar 

tgl_lahir date - Tanggal lahir pelajar 

no_hp_pelajar varchar 15 Nomor handphone 

pelajar 

alamat_pelajar text - Alamat pelajar 

email_pelajar text - Email pelajar 

password_pelajar varchar 55 Password akun pelajar 

image_pelajar text - Foto pelajar  

blokir enum ‘TIDAK’, 

’YA’,’BELUM 

DIVERIFIKASI’ 

Status akun pelajar untuk 

melakukan login 

 

Tabel 4. 25 Struktur Tabel Pesanan 

Field Tipe Data Lebar Keterangan 

id_pesan int 11 Kode pelajar 

Tgl_pesan date 20 Tanggal pesanan yang 

dilakukan 

jam_pesan varchar 40 Berapa jam Pembelajaran 

dilakukan 

harga_pesan date - Total harga yang dipesan 

lat_pesan varchar 15 Titik bujur pada map untuk 

lokasi pembelajaran 

long_pesan text - Titik lintang pada map 

untuk lokasi pembelajaran 

status enum ‘Dipesan’,’Sudah’ Pada status pesanan yang 

sedang dilakukan 

konfirm enum ‘Tidak,’Terima’ Pada konfim untuk 

mengetahui bahwa pesanan 

diterima 
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Field Tipe Data Lebar Keterangan 

status_belajar enum ‘Belum,’Selesai’ Pada status belajar untuk 

memulai hitung mundur 

pada aplikasi pengajar 

Tabel 4. 26 Struktur Tabel Pengajar 

Field Tipe Data Lebar Keterangan 

id_ pengajar int 11 Kode pengajar 

ktp_nisn 

_pengajar 

varchar 20 Nomor KTP atau NISN 

atau NIM pengajar 

nm_pengajar varchar 40 Nama pengajar 

tgl_lahir_ 

pengajar 

date - Tanggal lahir pengajar 

no_hp_pengajar varchar 15 Nomor handphone 

pengajar 

alamat_pengajar text - Alamat pengajar 

image_pelajar text - Foto pengajar 

email_ pengajar text - Email pengajar 

password_pelajar varchar 255 Password akun pengajar 

blokir enum ‘TIDAK’, 

’YA’,’BELUM 

DIVERIFIKASI’ 

Status akun pengajar 

untuk melakukan login 

Status_pengajar enum ‘TIDAK’, 

’DIPESAN’ 

Keterangan pengajar 

sedang mengajar atau 

tidak 

 

Tabel 4. 27 Struktur Tabel Mata Pelajaran 

Field Tipe Data Lebar Keterangan 

id_mapel varchar 20 Kode mata pelajaran 

nm_mapel varchar 20 Kode nama pelajaran 

harga_mapel int 11 Harga mata pelajaran 

 

Tabel 4. 28 Struktur Tabel Dapat 

Field Tipe Data Lebar Keterangan 

id_pengajar varchar 20 Kode mata pelajaran 

id_mapel varchar 20 Kode nama pelajaran 

keterangan_mapel text - Keterangan pelajaran 

 

Tabel 4. 29 Struktur Tabel Riwayat 

Field Tipe Data Lebar Keterangan 

id_riwayat int 11 Kode riwayat 

id_pesanan varchar 20 Kode pesanan 

ulasan text - Keterangan dari pelajar 

untuk pengajar 
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Field Tipe Data Lebar Keterangan 

ranting int 1 Penilaian untuk pengajar 

dari pelajar 

 

 

Tabel 4. 30 Struktur Tabel Lokasi 

Field Tipe Data Lebar Keterangan 

id_lokasi int 11 Kode lokasi 

id_pengajar varchar 20 Kode pengajar 

lat_pengajar double - Titik bujur pada pengajar 

long_pengajar double - Titik lintang pada 

Pengajar 

jam_awal varchar 2 Jam aktif pengajar per 

1/jam 

 

Tabel 4. 31 Struktur Tabel Data Lain 

Field Tipe Data Lebar Keterangan 

id_image varchar 20 Kode foto berkas pengajar 

id_pengajar varchar 20 Kode pengajar 

image_data text - Foto berkas pengajar 

keterangan text - Keterangan berkas 

pengajar 

 

Tabel 4. 32 Struktur Tabel Pembatalan 

Field Tipe Data Lebar Keterangan 

id_pembatalan varchar 20 Kode pembatalan 

id_pesanan varchar 20 Kode pesanan 

alasan_batal text - Alasan pembatalan 

pesanan 
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4.7 Rancangan Layar  

4.7.1 Rancangan Layar Web Admin 

Berikut penjelasan beserta gambar dari rancangan aplikasi website pada 

aplikasi call teacher. 

a. Rancangan Layar Login Web Admin 

 

Gambar 4. 47 Rancangan Layar Login Web admin. 

 

Pada gambar 4.47 rancangan layar login web admin, yang memiliki 

inputan berupa username dan password dan tombol login untuk masuk ke 

web admin.  
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b. Rancangan Layar Manajemen Data Pengajar  

1. Tampilan Data Pengajar 

 

Gambar 4. 48 Rancangan Layar Manajemen Data Pengajar. 

 

Pada gambar 4.48 rancangan layar manajemen data pengajar, 

yang memiliki tampilan data pelajar berupa nama pengajar, email 

pengajar, mata pelajaran, foto pengajar, serta tombol tambah , hapus 

dan ubah. 
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2. Tambah Data Pengajar 

 

Gambar 4. 49 Rancangan Layar Tambah Data Pengajar. 

 

Pada gambar 4.49 rancangan layar tambah data pengajar, yang 

memiliki inputan berupa : nomor ktp/nisn/nim, nama pengajar, email 

pengajar, mata pelajaran, password, foto pengajar, sertifikat pengajar 

dan tombol tambah untuk simpan data pengajar.  
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3. Ubah Data Pengajar 

 

Gambar 4. 50 Rancangan Layar Ubah Data Pengajar. 

 

Pada gambar 4.50 rancangan layar ubah data pengajar, yang 

memiliki tampil data pengajar dan beberapa data yang dapat diubah 

seperti status atau password baru dan tombol ubah untuk mengubah 

data pengajar. 
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c. Rancangan Layar Manajemen Data Pelajar 

1. Tampilan Manajemen Data Pelajar 

 

Gambar 4. 51 Rancangan Layar Manajemen Data Pelajar. 

 

Pada gambar 4.51 rancangan layar manajemen data pelajar, yang 

memiliki tampilan data pelajar berupa nama pelajar, email pelajar, foto 

pelajar, serta tombol tambah , hapus dan ubah. 

 

2. Tambah Data Pelajar 

 

Gambar 4. 52 Rancangan Layar Tambah Data Pelajar. 
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Pada gambar 4.52 rancangan layar tambah data pelajar, yang 

memiliki inputan berupa : nomor ktp/nisn/nim, nama pelajar, email 

pelajar, password, foto pelajar dan tombol tambah untuk simpan data 

pelajar. 

 

3. Ubah Data Pelajar 

 

Gambar 4. 53 Rancangan Layar Ubah Data Pelajar. 

 

Pada gambar 4.53 rancangan layar ubah data pelajar, yang 

memiliki tampil data pelajar dan beberapa data yang dapat diubah 

seperti status atau password baru dan tombol ubah untuk mengubah 

data pelajar. 
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d. Rancangan Layar Manajemen Mata Pelajaran 

1. Tampilan Data Mata Pelajaran 

 

Gambar 4. 54 Rancangan Layar Manajemen Mata Pelajaran. 

Pada gambar 4.54 rancangan layar manajemen data mata 

pelajaran, yang memiliki tampilan data mata pelajaran berupa nama 

mata pelajaran, harga mata pelajaran, serta tombol tambah , hapus dan 

ubah. 

 

2. Tambah Data Mata Pelajaran 

 

Gambar 4. 55 Rancangan Layar Tambah Mata Pelajaran. 

 

Pada gambar 4.55 rancangan layar tambah data mata pelajaran, 

yang memiliki inputan berupa : nama mata pelajaran, harga mata 

pelajaran dan tombol tambah untuk simpan data mata pelajaran. 
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3. Ubah Data Mata pelajaran 

 

Gambar 4. 56 Rancangan Layar Ubah Mata Pelajaran. 

Pada gambar 4.56 rancangan layar ubah data mata pelajaran, yang 

memiliki tampil data mata pelajaran dan data yang dapat diubah seperti 

nama mata pelajaran, harga mata pelajaran dan tombol ubah untuk 

mengubah data mata pelajaran. 

 

e. Rancangan Layar Riwayat Pesanan 

 

Gambar 4. 57 Rancangan Layar Riwayat Pesanan 

 

Pada gambar 4.57 rancangan layar riwayat pesanan,hanya 

menampilkan data pesanan yang sudah dilakukan oleh pelajar tampilan 

data berupa: nomor pelajar, nama pelajar, nama pengajar, mata 

pelajaran, jam pesan, total pesan, status pesan. 
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f. Rancangan Layar Laporan Mata Pelajaran 

 

Gambar 4. 58 Rancangan Layar Laporan Mata Pelajaran. 

Pada gambar 4.58 rancangan layar laporan mata pelajaran, hanya 

menampilkan data mata pelajaran yang sudah dilakukan oleh pelajar 

tampilan data berupa: nama mata pelajaran, harga mata pelajaran, 

jumlah minat mata pelajaran. 

 

g. Rancangan Layar Logout Admin 

 

Gambar 4. 59 Rancangan Layar Logout Admin. 

 

Pada gambar 4.59 rancangan layar logout admin, hanya 

menampilkan dropdown menu yang mempunyai tombol logout untuk 

keluar dari web admin. 
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4.7.2 Rancangan Layar Android Pelajar 

Berikut penjelasan beserta gambar dari rancangan aplikasi android pada 

aplikasi call teacher. 

a. Rancangan Splash Screen Pelajar 

 

Gambar 4. 60 Rancangan Splash Screen Pelajar. 

 

b. Rancangan Halaman Login Pelajar 

 

Gambar 4. 61 Rancangan Login Pelajar. 
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c. Rancangan Halaman Utama Pelajar 

 

Gambar 4. 62 Rancangan Halaman Utaman Pelajar. 

 

d. Rancangan Halaman Cari Pengajar 

        

Gambar 4. 63 Rancangan Halaman Cari Pelajar. 
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e. Rancangan Pesan Jasa 

 

Gambar 4. 64 Rancangan Pesan Jasa Pelajar. 

 

f. Rancangan Halaman Riwayat Pesanan Pelajar 

 

Gambar 4. 65 Rancangan Halaman Riwayat Pesanan Pelajar. 
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4.7.3 Rancangan Layar Android Pengajar 

Berikut penjelasan beserta gambar dari rancangan aplikasi android pada 

aplikasi call teacher. 

a. Rancangan Splash Screen Pengajar 

 

Gambar 4. 66 Rancangan Splash Screen Pengajar. 

 

b. Rancangan Halaman Login Pengajar 

 

Gambar 4. 67 Rancangan Login Pengajar. 
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c. Rancangan Halaman Akun Pengajar 

 

Gambar 4. 68 Rancangan Akun Pengajar. 

 

d. Rancangan Halaman Konfirmasi Pesanan 

    

Gambar 4. 69 Rancangan Halaman Konfirmasi Pesanan. 
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e. Rancangan Halaman Riwayat Pesanan Pengajar 

 

Gambar 4. 70 Rancangan Riwayat Pesanan Pengajar. 
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4.8 Impelmentasi Hasil Aplikasi 

4.8.1 Implementasi Aplikasi Web Admin 

Berikut penjelasan beserta gambar dari hasil aplikasi website pada aplikasi 

call teacher. 

1. Halaman Login 

 

Gambar 4. 71 Tampilan Halaman Login Admin. 

 

2. Halaman Dashboard 

 

Gambar 4. 72 Tampilan Halaman Dashboad Web. 
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3. Halaman Manajemen Data Pelajar 

 

Gambar 4. 73 Tampilan Halaman Manajemen Pelajar. 

 

 

 

4. Halaman Tambah Pelajar 

 

Gambar 4. 74 Tampilan Halaman Tambah Pelajar. 
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5. Halaman Ubah Pelajar 

 

Gambar 4. 75 Tampilan Halaman Ubah Pelajar. 

 

 

6. Halaman Data Pengajar 

 

Gambar 4. 76 Tampilan Halaman Manajemen Pengajar. 
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7. Halaman Tambah Pengajar 

 

Gambar 4. 77 Tampilan Halaman Tambah Pengajar. 

 

 

 

8. Halaman Ubah Pengajar 

 

Gambar 4. 78 Tampilan Halaman Ubah Pengajar. 
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9. Halaman Data Mata Pelajaran 

 

Gambar 4. 79 Tampilan Halaman Manajemen Mata Pelajaran. 

 

 

 

10. Halaman Tambah Mata Pelajaran 

 

Gambar 4. 80 Tampilan Halaman Tambah Mata Pelajaran. 
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11. Halaman Ubah Mata Pelajaran 

 

Gambar 4. 81 Tampilan Halaman Ubah Mata Pelajaran. 

 

 

\ 

12. Halaman Riwayat Pesanan 

 

Gambar 4. 82 Tampilan Halaman Riwayat Pesanan . 
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13. Halaman Laporan Mata Pelajaran 

 

Gambar 4. 83 Tampilan Halaman Laporan Mata Pelajaran. 

 

 

 

14. Halaman Logout 

 

Gambar 4. 84 Tampilan Halaman Logout. 
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4.8.2 Implementasi Aplikasi Android Pelajar 

Berikut penjelasan beserta gambar dari hasil aplikasi android pelajar pada 

aplikasi call teacher. 

1. Splash Screen Pelajar 

 

Gambar 4. 85 Tampilan Splash Screen Pelajar. 

 

2. Halaman Login Pelajar 

 

Gambar 4. 86 Tampilan Login Pelajar. 
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3. Halaman Utama Pelajar 

 

Gambar 4. 87 Tampilan Utama Pelajar. 

 

4. Halaman Cari Pengajar 

 

Gambar 4. 88 Tampilan Cari Pengajar. 
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Gambar 4. 89 Tampilan Setelah Pilih Jarak Cari Pengajar. 

 

5. Pesanan Pesan Jasa 

 

Gambar 4. 90 Tampilan Pesan Jasa. 
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6. Halaman Riwayat Pesanan Pelajar 

 

Gambar 4. 91 Tampilan Riwayat Pesanan Pelajar. 
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4.8.3 Implementasi Aplikasi Android Pengajar 

Berikut penjelasan beserta gambar dari hasil aplikasi android pengajar pada 

aplikasi call teacher. 

1. Splash Screen Pengajar 

 

Gambar 4. 92 Tampilan Splash Screen Pengajar. 

 

2. Halaman Login Pengajar 

 

Gambar 4. 93 Tampilan Login Pengajar. 
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3. Halaman Akun Pengajar 

 

Gambar 4. 94 Tampilan Akun Pengajar. 

 

4. Halaman Konfirmasi Pesanan 

 

Gambar 4. 95 Tampilan Konfirmasi Pesanan. 

 



 

112 
 

 

Gambar 4. 96 Tampilan Hitung Mundur Pesanan. 

 

5. Halaman Riwayat Pesanan 

 

Gambar 4. 97 Tampilan Riwayat Pesanan Pengajar.  
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4.9 Pengujian Sistem Aplikasi Android dan Web 

Pada bagian ini penulis menjelaskan beberapa pengujian aplikasi web dan 

android yang dijalankan ke beberapa handphone android. 

Tabel 4. 33 Pengujian Aplikasi Web Admin. 

No. Pengujian 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Keterangan 

1 Pengujian 

Login 

Menampilkan halaman 

login dapat 

memasukan username 

dan pessword serta 

tombol yang berfunsi 

masuk ke halaman 

utama. 

Sistem menampilkan 

halaman login dan 

kolom username dan 

password dapat diisi dan 

diakses sesuai dengan 

rancangan. 

Berhasil 

2 Pengujian 

Halaman 

Utama 

Menampilkan halaman 

Utama dan 

menampilkan nama 

user yang login. 

Sistem menampilkan 

halaman utama dan 

menampilkan nama user 

yang mengakses sesuai 

dengan rancangan. 

Berhasil 

3 Pengujian 

Manajemen 

Data Pelajar 

Menampilkan halaman 

manajemen data 

pelajar dan 

menampilkan data 

pelajar yang sudah 

tersimpan di database. 

Sistem menampilkan 

halaman manajemen 

data pelajar dan 

menampilkan data 

pelajar yang sudah 

tersimpan pada database 

sesuai dengan 

rancangan. 

Berhasil 

4 Pengujian 

Tambah 

Pelajar 

Menampilkan halaman 

tambah data pelajar dan 

dapat menambahkan 

pelajar baru 

Sistem menampilkan 

halaman tambah data 

pelajar sesuai dengan 

rancangan dan dapat 

menambahkan pelajar 

baru 

Berhasil 

5 Pengujian 

Ubah 

Pelajar 

Menampilkan halaman 

ubah data pelajar dan 

menampilkan data 

pelajar dan dapat 

mengubah data pelajar 

Sistem menampilkan 

halaman ubah data 

pelajar sesuai dengan 

rancangan dan sistem 

menampilkan data 

pelajar serta bisa 

mengubah data pelajar 

ketika diklik tombol 

ubah 

Berhasil 

6 Pengujian 

Hapus 

Pelajar 

Menampilkan halaman 

manajemen data 

pelajar dan bisa 

Sistem menampilkan 

halaman manajemen 

data pelajar dan sistem 

Berhasil 
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No. Pengujian 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Keterangan 

menghapus data pelajar 

dengan klik tombol 

hapus 

bisa menghapus data 

pelajar dengan klik 

tombol hapus 

7 Pengujian 

Manajemen 

Data 

Pengajar 

Menampilkan halaman 

manajemen data 

pelajar dan 

menampilkan data 

pengajar yang sudah 

tersimpan di database. 

Sistem menampilkan 

halaman manajemen 

data pengajar dan 

menampilkan data 

pengajar yang sudah 

tersimpan pada database 

sesuai dengan 

rancangan. 

Berhasil 

8 Pengujian 

Tambah 

Pengajar 

Menampilkan halaman 

tambah data pelajar dan 

dapat menambahkan 

pengajar baru 

Sistem menampilkan 

halaman tambah data 

pengajar sesuai dengan 

rancangan dan dapat 

menambahkan pengajar 

baru 

Berhasil 

9 Pengujian 

Ubah 

Pengajar 

Menampilkan halaman 

ubah data pengajar dan 

dapat mengubah data 

pengajar 

Sistem menampilkan 

halaman ubah data 

pengajar sesuai dengan 

rancangan dan sistem 

bisa mengubah data 

pengajar ketika diklik 

tombol ubah 

Berhasil 

10 Pengujian 

Hapus 

Pengajar 

Menampilkan halaman 

manajemen data 

pengajar dan bisa 

menghapus data 

pengajar dengan klik 

tombol hapus 

Sistem menampilkan 

halaman manajemen 

data pengajar dan sistem 

bisa menghapus data 

pengajar dengan klik 

tombol hapus 

Berhasil 

11 Pengujian 

Manajemen 

Data Mata 

Pelajaran 

Menampilkan halaman 

manajemen data mapel 

dan menampilkan data 

mata pelajaran yang 

sudah tersimpan di 

database. 

Sistem menampilkan 

halaman manajemen 

data mata pelajaran dan 

menampilkan data mata 

pelajaran yang sudah 

tersimpan pada database 

sesuai dengan 

rancangan. 

Berhasil 

12 Pengujian 

Tambah 

Mata 

Pelajaran 

Menampilkan halaman 

tambah data mata 

pelajaran dan dapat 

menambahkan mata 

pelajaran baru 

Sistem menampilkan 

halaman tambah data 

mata pelajaran sesuai 

dengan rancangan dan 

dapat menambahkan 

mata pelajaran baru 

Berhasil 
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No. Pengujian 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Keterangan 

13 Pengujian 

Ubah Mata 

Pelajaran 

Menampilkan halaman 

ubah data mata 

pelajaran dan dapat 

mengubah data mata 

pelajaran 

Sistem menampilkan 

halaman ubah data mata 

pelajaran sesuai dengan 

rancangan dan sistem 

bisa mengubah data 

mata pelajaran ketika 

diklik tombol ubah 

Berhasil 

14 Pengujian 

Hapus Mata 

Pelajaran 

Menampilkan halaman 

manajemen data mata 

pelajaran dan bisa 

menghapus data mata 

pelajaran dengan klik 

tombol hapus 

Sistem menampilkan 

halaman manajemen 

data mata pelajaran dan 

sistem bisa menghapus 

data mata pelajaran 

dengan klik tombol 

hapus 

Berhasil 

15 Pengujian 

Riwayat 

Pesanan 

Menampilkan halaman 

riwayat pesanan dan 

menampilkan data 

pesanan yang telah 

dilakukan oleh pelajar  

Sistem tampilkan 

halaman riwayat 

pesanan dan data 

pesanan yang telah 

dilakukan oleh pelajar 

sesuai dengan rancangan 

Berhasil 

16 Pengujian 

Laporan 

Mata 

Pelajaran 

Menampilkan halaman 

laporan mata pelajaran 

dan menampilkan data 

mata pelajaran yang 

sudah pernah dipesan 

oleh pelajar  

Sistem tampilkan 

halaman laporan mata 

pelajaran dan tampilkan 

data mata pelajaran yang 

sudah pernah dipesan 

oleh pelajar sesuai 

dengan rancangan 

Berhasil 

17 Pengujian 

Logout 

Menampilkan 

dropdown menu pada 

web dan terdapat 

tombol logout untuk 

keluar dari aplikasi 

web 

Sistem menampilkan 

dropdown menu dan 

tombol logout dapat 

diklik serta keluar dari 

aplikasi dan sistem 

menampilkan halaman 

login kembali 

Berhasil 

 

Tabel 4. 34 Daftar Pengujian Aplikasi Pada Beberapa Handphone Android. 

No 
Merek 

Handphone 

OS 

Version 

Android 

Version 
Pengujian Masalah 

1 Vivo Y91C Funtousch 

OS 

V8.1.0  

( Oreo ) 

Behasil Tidak Ada Masalah 

2 Redmi Note 

7 

MIUI 

Global 

11.0.9 

V9 ( Pie ) 

PKQ1.1809

04.001 

Berhasil Tidak Ada Masalah 
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3 Redmi S2 MIUI 

Global 

12.0.2 

V9 ( Pei ) 

PKQ1.1812

03.001 

Behasil Tidak Ada Masalah 

4 Himax Pure 

3S 

Android 

OS 

V5.1  

( Lolipop ) 

Gagal Kerena minimal 

sistem aplikasi dan 

google support maps 

yaitu android V6.0 

 

Tabel 4. 35 Pengujian Aplikasi Android Call Teacher ( For Student). 

No. Pengujian Hasil Yang Diharapkan Hasil Pengujian Keterangan 

1 Pengujian 

Splash 

Screen 

Sistem menampilkan 

splash screen 

Tampil halaman splash 

screen sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

2 Pengujian 

Login 

Menampilkan halaman 

login dan menginput 

informasi pelajar dan 

menekan tombol login 

Tampil halaman login 

dan menginput nomor 

handphone dan 

password dan menekan 

tombol login sesuai 

yang diharapkan  

Berhasil 

3 Pengujian 

Halaman 

Utama 

Pelajar 

Menampilkan halaman 

utama dan 

menampilkan informasi 

pelajar  yang sesuai 

dengan login 

Sistem menampilkan 

halaman utama dan 

informasi pelajar sesuai 

dengan data login 

pelajar. 

Berhasil 

4 Pengujian 

Halaman 

Cari 

Pengajar 

Menampilkan halaman 

cari pengajar , google 

maps, titik lokasi 

pelajar, bulatan radius, 

dan menampilkan data 

pengajar berupa titik 

lokasi pengajar, card 

view pengajar yang 

berada dalam radius 

yang dipilih. 

Sistem menampilkan 

titik pelajar serta 

mengubah radius, dan 

menampilkan data 

pelajar berupa titik 

lokasi pengajar dan 

card view pengajar 

dalam radius yang 

dipilih. 

Berhasil 

5 Pengujian 

Halaman 

Detail 

Pengajar 

Menampilkan halaman 

detail pengajar dan data 

pengajar, mata 

pelajaran serta 

melakukan pesanan 

sesuai berapa lama jam 

yang dipilih dan tampil 

total harga pesanan. 

Sistem menampilkan 

halaman detail pengajar 

dan data  pengajar dan 

mata pelajaran serta 

sistem dapat menjumlah 

total pesanan dan 

menampilkan harga 

pesanan 

Berhasil 
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No. Pengujian Hasil Yang Diharapkan Hasil Pengujian Keterangan 

6 Pengujian 

Halaman 

Pesan Jasa 

Menampilkan halaman 

pesan jasa dan tampil 

countdown jam pesan 

dan data pengajar. 

Sistem menampilkan 

halaman pesan jasa dan 

menampilkan informasi 

pengajar serta waktu 

jam pesan. 

Berhasil 

7 Pengujian 

Halaman 

Riwayat 

Pesanan 

Menampilkan halaman 

riwayat Jasa pesanan 

dan menampilkan 

informasi pesanan 

pelajar sudah dilakukan 

Sistem menampilkan 

halaman riwayat jasa 

pesanan dan sistem 

informasi pesanan 

pelajar yang telah 

dilakukan 

Berhasil 

 

Tabel 4. 36 Pengujian Aplikasi Android Call Teacher ( For Teacher). 
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No. Pengujian Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian Keterangan 

1 Pengujian 

Splash 

Screen 

Sistem menampilkan 

splash screen 

Sistem Menapilkan 

halaman splash screen 

sesuai yang diharapkan 

Berhasil 

2 Pengujian 

Login 

Menampilkan halaman 

login dan menampilkan 

informasi pengajar  

sesudah melakukan 

login 

Tampil halaman login 

dan data pelajar sesuai 

dengan data login pelajar 

yang diharapkan 

Berhasil 

3 Pengujian 

Halaman 

Akun 

Menampilkan halaman 

akun dan terdapat 

combobox jam dan 

tombol update untuk 

mengubah jam 

mengajar dan 

menampilkan 

informasi pengajar. 

Sistem menampilkan 

halaman akun serta 

combobox jam dapat 

dipilih dan tombol 

update dapat mengubah 

jam mengajar dan sistem 

menampilkan informasi 

pengajar yang sesuai 

dengan rancangan 

Berhasil 

4 Pengijian 

Halaman 

Konfirmasi 

Pesanan 

Menampilkan 

informasi pesanan jasa, 

tombol terima pesanan, 

menghitung mundur 

waktu pesanan   

Sisitem menampilkan 

halaman konfirmasi 

pesanan dan menerima 

pesanan serta 

menghitung mundur 

waktu pesanan 

Berhasil 

5 Pengujian 

halaman 

Riwayat 

Pesanan 

Menampilkan halaman 

riwayat jasa pesanan 

dan menampilkan 

informasi pesanan 

pengajar yang sudah 

dilakukan 

Sistem menampilkan 

halaman riwayat jasa 

pesanan dan sistem 

emanmpilkan  informasi 

pesanan pengajar yang 

telah dilakukan 

Berhasil 
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4.10 Perhitungan Haversine Formula Pada Aplikasi Android  

 
Gambar 4. 98 Script Haversine Formula bagian 1. 

 
Gambar 4. 99 Script Haversine Formula bagian 2. 
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Gambar 4. 100 Hasil Haversine Formula Yang Diproses Melalui Browser. 

 


