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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Kajian Pustaka 

Penelitian yang menggunakan metode gamifikasi dan media tulisan, gambar, 

dan juga video untuk melakukan pembelajaran pada sebuah materi sudah banyak 

dilakukan. Dalam penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, menunjukan 

bahwa penggunaan metode gamifikasi dan penggunaan media tulisan, gambar dan 

juga video dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam mempelajari suatu materi 

tertentu.  

Penelitian dengan judul “Pengembangan Learning Management System 

(LMS) dengan Menerapkan Video Based Learning dan Gamification Dalam 

Meningkatkan Motivasi dan Keterlibatan Mahasiswa” yang dilakukan oleh 

Paradise dan Merlinda Wibowo pada tahun 2021. Penelitian tersebut bertujuan 

untuk meningkatkan proses pembelajaran yang efektif dan maksimal dengan 

menggunakan metode video based learning dan metode gamification untuk 

meningkatkan pemahaman materi yang mendalam, motivasi dalam belajar, serta 

keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui Learning Management 

System (LMS). Dalam penyampaian materi pembelajarannya diberikan dalam 

bentuk video yang lebih interaktif serta dengan menggunakan Code.org sebagai 

media gamifikasinya. Hasil dari penelitian tersebut yaitu terdapat pengaruh pada 

penerapan video based learning dan gamification pada LMS untuk meningkatkan 

motivasi dan keterlibatan mahasiswa pada mata kuliah Berpikir Komputasi. Dan 

juga terdapat peningkatan pengaksesan pada LMS oleh mahasiswa pada mata 

kuliah tersebut [16]. 

Penelitian dengan judul “Penggunaan System Usability Scale (SUS) Sebagai 

Evaluasi Website Berita Mobile” yang dilakukan oleh Abdurrahman Sidik pada 

tahun 2018. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengadaptasi SUS dan melakukan 

uji validitas dan reliabilitas dari SUS, sehingga bisa diterapkan untuk menilai 

kegunaan dan fungsi dari website berita mobile. Objek dari penelitian ini yaitu 

website berita DetikCom. Sedangkan subjek penelitian berjumlah 55 orang (N=55) 
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yang dimana usia responden minimum 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Hasil uji 

reliabilitas dan validitas bahwa penggunaan kuesioner SUS memiliki tingkat 

reliabilitas yang cukup baik [18].  

Penelitian yang berjudul “Gamifikasi Pembelajaran Sosiologi Materi Ragam 

Gejala Sosial Sebagai Inovasi Pembelajaran Sosiologi Yang Aktif dan 

Menyenangkan” yang dilakukan oleh Luis Rumianda, Yerry Soepriyanto, dan 

Zainul Abidin pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu menciptakan 

pembelajaran Sosiologi pada materi Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat yang 

aktif dan menyenangkan, dengan menggunakan prinsip-prinsip game antara lain 

misi, tantangan, level, poin, lencana bintang, dan leaderboard yang ditujukan 

kepada para siswa kelas X IPS 4 SMA Negeri 1 Tumpang. Hasil penelitian tersebut, 

bahwa pembelajaran menggunakan prinsip gamifikasi pada mata pelajaran 

Sosiologi Ragam Gejala Sosial menyatakan bahwa pembelajaran ini dinyatakan 

valid dan layak digunakan. Sedangkan hasil respon dari 31 responden para siswa 

kelas X IPS 4 SMA Negeri 1 Tumpang menghasilkan respon sebesar 4,41% dari 

maksimal respon yang diharapkan 5,0% atau 88,3% dari 100%. Artinya bahwa 

dengan menggunakan desain pembelajaran ini, pembelajaran sosiologi menjadi 

lebih aktif dan menyenenangkan bagi para siswa, selain itu para siswa menjadi lebih 

mudah dalam memahami materi tersebut [19].  

Penelitian dengan judul “Implementasi Gamifikasi Sebagai Manajemen 

Pendidikan Untuk Motivasi Pembelajaran” yang dilakukan oleh Untung Rahardja, 

Qurotul Aini, dan Alfiah Khoirunisa pada tahun 2019. Penelitian tersebut bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh dengan diterapkannya metode gamifikasi manajemen 

edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar para 

mahasiswa di Perguruan Tinggi Raharja. Karena penggunaan metode pembelajaran 

sebelumnya masih terbilang belum efektif untuk meningkatkan motivasi dan 

keaktifan dalam belajar seorang mahasiswa, sehingga diperlukan sebuah metode 

alternatif dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada pada saat ini.  

Penerapan metode gamifikasi pada perguruan Tinggi Raharja diterapkan pada 

media pembelajaran yang sudah pernah digunakan sebelumnya, diantaranya yaitu 

iDu (iLearning Education), iMe (iLearning Media), serta Rinfo (Raharja Info). 
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Elemen-elemen gamifikasi yang dibuat pada media pembelajaran tersebut sama 

seperti game yang sedang berkembang pada saat ini, yaitu berupa pemberian 

reward yang berguna bagi mahasiswa. Jika mahasiswa ingin menambah nilai atau 

menutup nilai yang kosong, mahasiswa bisa menggunakan point dari reward 

tersebut. Selain itu, dosen juga bisa memantau mahasiswa yang antusias dalam 

mengikuti mata kuliah yang diampuh dengan memberikan reward, dimana 

mahasiswa yang memiliki point terbanyak akan berada di peringkat teratas. Hasil 

yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu dengan penerapan metode gamifikasi 

pada sistem iLearning menunjukkan bahwa proses pembelajaran menjadi lebih aktif 

dan efisien, dosen juga dapat mengetahui mahasiswa yang aktif di kelas [20].  

Penelitian dengan judul “Perancangan Kualitas Dokumen Berbasis Website 

di STIK Siti Khadijah dengan Pengujian Metode System Usability Scale (SUS)” 

yang dilakukan oleh M Rudi Sanjaya, Annisa Khoiriah, Dedy Kurniawan pada 

tahun 2021. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas dari website STIK 

Siti Khadijah. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara, kuesioner 

dan observasi dengan menggunakan kriteria pengujian metode SUS yang terdiri 

dari 10 instrumen pertanyaan. Responden dari penelitian ini yaitu para pengguna 

website STIK Siti Khadijah yang terdiri dari para mahasiswa dan dosen. Dari 

penelitian ini didapatkan hasil dimana nilai rata-rata usability yang diperoleh oleh 

dosen adalah 81,64 yang menandakan nilai usability website ketika digunakan oleh 

dosen tergolong sangat baik dan yang diperoleh oleh mahasiswa adalah 82,5 yang 

menandakan nilai usability website ketika digunakan oleh mahasiswa juga 

tergolong sangat baik [21]. 
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Ringkasan penelitian yang relevan ditunjukan pada Tabel 2.1 di bawah. 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No. Judul Comparing Contrasting Criticize Synthesize Summarize 

1.   Pengembangan Learning 

Management System 

(LMS) dengan Menerapkan 

Video Based Learning dan 

Gamification Dalam 

Meningkatkan Motivasi 

dan Keterlibatan 

Mahasiswa [16]. 

Penelitian ini 

dilakukan terhadap 

pengembangan 

proses 

pembelajaran pada 

Learning 

Management 

System (LMS) 

dengan 

menerapkan video 

based learning dan 

metode 

gamification 

kepada 

mahasiswa. 

Penelitian ini 

dilakukan untuk 

mengubah proses 

pembelajaran yang 

lebih efektif dan 

maksimal. Dengan 

menggunakan 

metode video based 

learning dan 

metode 

gamification untuk 

meningkatkan 

motivasi belajar, 

pemahaman yang 

lebih mendalam  

Data hasil 

penyebaran 

kuesioner kepada 

responden tidak 

ditampilkan. 

Penelitian dilakukan 

dengan 

mengidentifikasi 

masalah, kemudian 

studi pustaka. 

Kemudian 

melakukan 

pengumpulan data 

kuisioner awal. 

Selanjutnya 

melakukan 

pembangunan dan 

penerapan metode 

video based learning  

Pada penelitian 

tersebut terdapat 

pengaruh pada 

penerapan video 

based learning dan 

gamification pada 

LMS untuk 

meningkatkan 

motivasi dan 

keterlibatan 

mahasiswa pada 

mata kuliah 

Berpikir 

Komputasi. Dan  
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No. Judul Comparing Contrasting Criticize Synthesize Summarize 

   pada suatu materi, 

dan keterlibatan 

mahasiswa pada 

saat proses 

pembelajaran 

melalui Learning 

Management 

System (LMS). 

 dan metode 

gamification pada 

Learning 

Management System 

(LMS). Kemudian 

dilakukan 

pengumpulan data 

kuesioner akhir, serta 

melakukan evaluasi 

dan validasi untuk 

melihat keberhasilan 

dari penggunaan 

metode atau model 

tersebut. 

juga terdapat 

peningkatan 

Pengaksesan pada 

LMS oleh 

mahasiswa pada 

mata kuliah 

tersebut. 

2.  Penggunaan System 

Usability Scale (SUS)  

Penelitian ini 

dilakukan terhadap 

pengujian validitas  

Penelitian ini 

dilakukan untuk 

mengadaptasi dan  

Tahapan penelitian 

tidak digambarkan 

dengan jelas. 

Penelitian dilakukan 

dengan 

mengidentifikasi  

Pada penelitian 

tersebut hasil uji 

reliabilitas dan  
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No. Judul Comparing Contrasting Criticize Synthesize Summarize 

 Sebagai Evaluasi Website 

Berita Mobile [18]. 

dan reliabilitas dari 

SUS, sehingga 

dapat diterapkan 

untuk menilai 

fungsi suatu 

kegunaan dari 

suatu website 

berita mobile di 

Indonesia. 

mengetahui tingkat 

validitas dari SUS 

yang dimana 

Website berita 

DetikCom dipilih 

sebagai objek dari 

penelitian ini. 

 masalah, kemudian 

studi literatur. 

Membagikan 

kuesioner kepada 

responden. 

Melakukan uji 

validitas dari hasil 

kuesioner dan 

melakukan 

penarikan 

kesimpulan. 

validitas bahwa 

penggunaan 

kuesioner SUS 

memiliki tingkat 

reliabilitas yang 

cukup baik. 

3.  Gamifikasi Pembelajaran 

Sosiologi Materi Ragam 

Gejala Sosial Sebagai 

Inovasi Pembelajaran 

Sosiologi Yang Aktif dan 

Menyenangkan [19]. 

 Penelitian ini 

dilakukan terhadap 

desain 

pembelajaran 

menggunakan 

prinsip gamifikasi 

Penelitian ini 

dilakukan untuk 

menciptakan 

pembelajaran 

Sosiologi pada 

materi Ragam 

Penggunaan unsur-

unsur gamifikasi 

hanya terbatas pada 

poin dan level saja. 

Penelitian dilakukan 

dengan menganalisis 

hal yang terjadi 

dilapangan untuk 

mendapatkan  

Pada penelitian 

tersebut 

penggunaan prinsip 

gamifikasi pada 

mata pelajaran 



13 
 

 

 

No. Judul Comparing Contrasting Criticize Synthesize Summarize 

  pada mata 

pelajaran 

Sosiologi materi 

Ragam Gejala 

Sosial kepada 

siswa kelas X IPS 

4 di SMA Negeri 1 

Tumpang. 

materi Ragam 

Gejala Sosial dalam 

Masyarakat yang 

aktif dan 

menyenangkan, 

dengan 

menggunakan 

prinsip-prinsip 

game antara lain 

misi, tantangan, 

level, poin, lencana 

bintang, dan 

leaderboard yang 

ditujukan kepada 

para siswa kelas X 

IPS 4 SMA Negeri 

1 Tumpang. 

 informasi. 

Melakukan tahap 

desain terhadap 

rancangan penelitian 

tersebut. Setelah itu, 

merealisasikan 

desain yang sudah 

dibuat. Kemudian 

pengimplementasian 

terhadap objek 

penelitian, dan 

melakukan evaluasi. 

Sosiologi materi 

Ragam Gejala 

Sosial 

mendapatkan hasil 

respon dari 31 

responden para 

siswa kelas X IPS 4 

SMA Negeri 1 

Tumpang, 

menghasilkan 

respon sebesar 

4,41% dari 

maksimal respon 

yang diharapkan 

5,0% atau 88,3% 

dari 100%. Artinya 

bahwa dengan  



14 
 

 

 

No. Judul Comparing Contrasting Criticize Synthesize Summarize 

      menggunakan 

desain 

pembelajaran ini, 

pembelajaran 

sosiologi menjadi 

lebih aktif dan 

menyenenangkan 

terutama bagi para 

siswa. 

No. Judul Comparing Contrasting Criticize Synthesize Summarize 

4.  Implementasi Gamifikasi 

Sebagai Manajemen 

Pendidikan Untuk Motivasi 

Pembelajaran [20]. 

Penelitian ini 

dilakukan terhadap 

penggunaan 

metode gamifikasi 

pada sistem 

pembelajaran yang 

diterapkan pada  

Penelitian ini 

dilakukan untuk 

mengetahui 

pengaruh dengan 

diterapkannya 

metode gamifikasi 

sebagai manajemen  

Tidak ditampilkan 

data dari hasil 

pengujian terhadap 

penggunaan 

gamifikasi pada 

iLearning tersebut. 

 

Penelitian dilakukan 

dengan 

mengidentifikasi 

masalah, kemudian 

studi literatur. 

Selanjutnya 

melakukan analisa  

Pada penelitian 

tersebut terdapat 

pengaruh dengan 

diterapkannya 

metode gamifikasi 

pada sistem 

iLearning,  
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No. Judul Comparing Contrasting Criticize Synthesize Summarize 

  iDu (iLearning 

Education), iMe 

(iLearning Media), 

dan Rinfo yang 

terdapat di 

Perguruan Tinggi 

Raharja untuk 

memberikan 

motivasi belajar 

kepada 

mahasiswa. 

edukasi yang 

bertujuan untuk 

meningkatkan 

keaktifan dan 

motivasi belajar 

para mahasiswa di 

Perguruan Tinggi 

Raharja. Metode 

gamifikasi tersebut 

diterapkan pada iDu 

(iLearning 

Education), iMe 

(iLearning Media), 

dan Rinfo. 

 data. Melakukan 

perancangan dan 

pengembangan 

sistem. Yang terakhir 

melakukan 

pengujian dan 

penarikan 

kesimpulan. 

menunjukkan 

bahwa proses 

pembelajaran 

menjadi lebih 

interaktif dan 

efisien, dosen juga 

dapat mengetahui 

mahasiswa yang 

aktif di kelas. 

5.  Perancangan Kualitas 

Dokumen Berbasis Website 

di STIK Siti  

Penelitian ini 

dilakukan untuk 

mengukur kualitas  

Penelitian ini 

dilakukan untuk 

mengetahui kualitas  

Terdapat kesalahan 

pada aturan 

perhitungan 

Penelitian dilakukan 

dengan melakukan 

wawancara,  

Pada penelitian 

tersebut 

pengukuran  
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No. Judul Comparing Contrasting Criticize Synthesize Summarize 

 Khadijah dengan Pengujian 

Metode System Usability 

Scale (SUS) [21]. 

pada website yang 

digunakan oleh 

mahasiswa dan 

dosen pad STIK 

Siti Khadijah. 

pada website STIK 

Siti Khadijah 

dengan 

menggunakan SUS. 

kuesioner SUS. pengamatan dan 

kuesioner 

menggunakan 

google form. 

Kuesioner tersebut 

diberikan kepada 

dosen dan 

mahasiswa yang 

menggunakan 

website STIK Siti 

Khadijah. 

kualitas website 

STIK Siti Khadijah 

dengan 

menggunakan 

metode SUS 

mendapatkan nilai 

81,64 yang 

diperoleh dari 

dosen, dan 82,5 

nilai yang 

didapatkan dari 

mahasiswa. 
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Berdasarkan kajian terdahulu yang sudah dijabarkan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pemilihan metode gamifikasi pada sebuah proses pembelajaran 

memiliki dampak yang sangat baik karena mampu meningkatkan motivasi 

seseorang untuk mempelajari suatu materi [16]. Penggunaan metode gamifikasi 

juga mempengaruhi para siswa menjadi lebih aktif dan menyenangkan dalam 

mempelajari suatu meteri [19]. Pemilihan website sebagai media pembelajaran 

karena terbukti penggunaan website pembelajaran dengan menggunakan metode 

gamifikasi menunjukan bahwa pembelajaran lebih interaktif dan efisien [20]. 

Kelebihan website juga bisa diakses kapan saja dan dimana saja asalkan pengguna 

terkoneksi dengan internet [22]. Evaluasi pada rancangan media pembelajaran 

tersebut menggunakan SUS, karena penggunaan kuesioner SUS memiliki tingkat 

reliabilitas dan validitas yang cukup baik untuk menguji suatu sistem [18]. 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1.  Cyberbullying 

Cyberbullying merupakan tindakan mengintimidasi dengan menggunakan 

media atau perangkat elektronik. Cyberbullying juga bisa diartikan sebagai 

tindakan perundungan di media sosial, yaitu merupakan tindakan yang disengaja 

oleh pelaku dengan maksud atau tujuan yang menyebabkan kerugian dan tindakan 

tersebut bisa dilakuakan secara konsisten atau berulang. Cyberbullying dilakukan 

oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain melalui pesan teks, 

gambar atau foto, dan video yang cenderung merendahkan dan melecehkan [23]. 

Kemudian dampak yang ditimbulkan dari adanya cyberbullying yaitu bisa 

menimbulkan efek jangka panjang bagi korban, seperti depresi, sedih yang berlarut-

larut, frustasi, hilangnya kepercayaan diri. Pada kondisi mental yang lemah dapat 

menyebabkan kegagalan dalam sekolah, sampai bunuh diri. Cyberbullying sendiri 

dapat merusak jiwa dan kondisi psikologis seseorang [1]. 

Potensi cyberbullying banyak terjadi di kalangan remaja, hal ini disebabkan 

oleh tingginya frekuensi penggunaan jejaring sosial, rendahnya empati dan juga 

pengalaman menjadi korban bullying [10]. Masa remaja merupakan masa peralihan 

dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dalam bahasa latin, pemuda berasal 

dari kata “Adolescence”, yang berarti pemuda yang kondisinya telah mengalami 
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ketenangan. Secara biologis, remaja berusia antara 12 dan 21 tahun [10]. Transisi 

ke masa remaja meliputi beberapa perubahan biologis, kognitif dan sosial 

emosional [24].  

Masa pertumbuhan menjadi remaja dan dewasa merupakan fase yang 

menyenangkan menurut sebagian orang, karena pada saat itu seseorang dapat lebih 

mengeksplorasi dirinya, menemukan jati dirinya dan menemukan hal-hal baru. Fase 

remaja merupakan fase dimana seseorang aktif dalam menemukan sesuatu, berpikir 

kritis dan menikmati hal dan pengalaman baru [10].  

2.2.2.  Gamifikasi 

Gamifikasi adalah model pembelajaran yang menerapkan unsur-unsur 

permainan pada hal-hal di luar permainan dengan tujuan untuk meningkatkan 

motivasi pengguna dalam memecahkan suatu masalah. Penggunaan metode 

gamifikasi mencakup berbagai elemen seperti poin, level, papan peringkat, lencana, 

dan tantangan [16].  

Dalam dunia pendidikan, gamifikasi digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar yang bertujuan untuk mengembangkan kemauan belajar siswa sehingga 

dapat memperoleh poin untuk setiap tantangan dan soal yang mereka selesaikan. 

Tantangan dan pertanyaan dirumuskan oleh gurunya agar siswa dapat mencapai 

prestasi [14]. 

Metode gamifikasi sangat cocok digunakan dalam proses belajar mengajar, 

karena dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, dan juga dapat mengubah 

perilaku siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan semakin tumbuhnya 

motivasi belajar maka sangat berpengaruh terhadap peningkatan nilai siswa. Hasil 

belajar dengan menerapkan metode gamifikasi dapat meningkatkan motivasi 

seseorang untuk mempelajari suatu materi. Penggunaan metode gamifikasi dalam 

pembelajaran menyebabkan peningkatan grafik pengaksesan pada platform media 

pembelajaran [16]. 

2.2.3.  Media Visual  

Media visual adalah media yang berfungsi sebagai pendistribusian suatu 

pesan, dimana pada saat pendistribusian pesan tersebut disampaikan melalui simbol 

komunikasi visual. Agar pengiriman pesan berhasil dan efisien, simbol harus 
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dipahami dengan benar. Fungsi dari adanya media visual adalah untuk menarik 

perhatian, memperjelas penyajian ide, menghiasi suatu fakta yang dapat dengan 

cepat diabaikan atau dilupakan jika tidak dijelaskan [25].  

Media visual atau gambar memiliki bentuk dua dimensi karena hanya 

memiliki panjang dan lebar. Media gambar meliputi gambar, foto, grafik, tabel atau 

diagram, kartun dan lain-lain [25]. Media visual juga dapat digunakan sebagai 

bahan pembelajaran. Pada hakikatnya belajar adalah suatu proses yang harus diatur, 

diorganisasikan di lingkungan sekitar siswa atau peserta didik, sehingga dapat 

menumbuhkan dan memotivasi siswa atau peserta didik untuk dapat melaksanakan 

proses belajar tersebut [26]. Pembelajaran juga merupakan proses belajar mengajar 

atau kegiatan menerapkan kurikulum lembaga pendidikan, sehingga dapat 

mempengaruhi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah 

dilaksanakan [27].  

Keuntungan menggunakan media visual sebagai proses pembelajaran adalah 

dapat memperjelas suatu masalah, bersifat konkrit karena menggunakan media 

visual lebih realistis untuk menampilkan suatu masalah daripada media verbal saja, 

sehingga dengan menggunakan media visual juga dapat mempermudah seseorang 

dalam memahami suatu materi [25]. 

2.2.4.  Unified Modelling Language (UML) 

Unified Modelling Language (UML) yaitu standar bahasa yang berfungsi 

untuk merancang, menganalisis, dan juga menggambarkan arsitektur sebuah sistem 

atau software. UML sendiri merupakan pengganti metode analisis berorientasi 

objek dan desain berorientasi objek yang muncul pada tahun 80an. UML terbentuk 

dari gabungan metode Booch, Rumbaugh (OMT) dan Jacobson. Tetapi cakupan 

UML lebih luas dibandingkan dengan object oriented analysis and design. Pada 

waktu pengembangan UML, dilakukan sebuah proses standarisasi dengan OMG 

(Object Management Group) yang diharapkan UML dapat menjadi bahasa standar 

pemodelan di masa yang akan datang [28]. Pada perancangna UML terdiri dari 

beberapa diagram, yaitu use case diagram, Sequence Diagram, sequence diagram, 

dan class diagram 
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Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang terdapat pada sebuah 

sistem. Use case mempresentasikan interaksi antara aktor dengan sistem. Contoh 

dari use case yaitu login ke sistem, membuat sebuah daftar belanja. Aktor 

merupakan sebuah entitas yang dapat berupa manusia atau mesin yang memiliki 

tugas berinteraksi dengan sistem agar dapat melakukan pekerjaan tertentu [29]. 

Terdapat beberapa simbol-simbol yang ada pada use case diagram ditunjukkan 

pada tabel 2.2. 

Tabel 2.  2 Simbol-Simbol Use Case Diagram [30] 

Simbol Keterangan 

 Aktor: Mewakili peran orang, sistem yang 

lain, atau alat ketika berkomunikasi 

dengan use case. 

 Use Case: Menggambarkan 

fungsionalitas yang disediakan pada 

sebuah sistem. 

 Association: Abstraksi dari penghubung 

antara aktor dengan use case. 

 

  Sequence Diagram menggambarkan proses aktivitas dari sistem yang 

sedang berjalan. Penggunaan Sequence Diagram berfungsi untuk menjelaskan 

kegiatan program tanpa memperhitungkan pengkodean dan tampilan program [28]. 

Terdapat beberapa simbol-simbol yang ada pada Sequence Diagram ditunjukkan 

pada tabel 2.3. 

Tabel 2.  3 Simbol-Simbol Sequence Diagram [30] 

Simbol Keterangan 

 Start Point: Terletak pada pojok 

kiri atas dan merupakan awal 

aktivitas. 

 End Point: Status akhir aktivitas. 
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Simbol Keterangan 

 Activities: Menggambarkan 

aktivitas yang dilakukan oleh 

sistem 

 Decision: Percabangan dimana 

terdapat pilihan aktivitas yang lebih 

dari satu. 

 Line: Digunakan untuk 

menghubungkan satu simbol 

dengan simbol lainnya. 

 

Sequence diagram merupakan salah satu diagram yang terdapat pada UML. 

Definisi sequence diagram adalah diagram yang menunjukkan kolaborasi dinamis 

antar berbagai objek. Sequence diagram berguna untuk menunjukkan urutan pesan 

yang dikirim antar objek dan juga interaksi antar objek. Sequence diagram juga 

digunakan untuk menggambarkan interaksi antara berbagai objek dalam urutan 

waktu tertentu [28]. Terdapat beberapa simbol-simbol yang ada pada sequence 

diagram ditunjukkan pada tabel 2.4. 

Tabel 2.  4 Simbol Simbol Sequence Diagram [30] 

Simbol Keterangan 

 Actor: Menggambarkan orang yang 

sedang berinteraksi dengan sistem. 

 Entity Class: Berisi gambaran untuk 

menyusun basis data. 

 Boundary Class: Berisi kumpulan 

kelas yang menjadi interfaces atau 

interaksi antara satu atau lebih aktor 

dengan sistem, seperti tampilan form 

entry dan form cetak. 
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Simbol Keterangan 

 Control Class: Menggambarkan 

hubungan antara interface/objek 

dengan database, melalui 

fungsi/method yang ada dalam sistem 

dengan perantara message. 

 Message: Mengirim pesan antar class. 

 A focus of Control & A Life Line: 

Menggambarkan tempat mulai dan 

berakhirnya message.  

 Note: Menunjukan catatan untuk 

komentar dari suatu pesan. 

 

Class diagram adalah model yang menggambarkan struktur dan deskripsi 

class serta dapat untuk menghubungkan dengan class yang lain. Class diagram juga 

memiliki sejumlah fungsi, yaitu dapat memberikan gambaran mengenai sistem atau 

perangkat lunak serta relasi-relasi yang terkandung di dalamnya. Komponen yang 

terdapat pada class diagram yaitu kelas, atribut, operasi, dan hubungan antar objek 

[31]. Terdapat beberapa simbol-simbol yang ada pada sequence diagram 

ditunjukkan pada tabel 2.5. 

Tabel 2.  5 Simbol-Simbol Class Diagram [32] 

Simbol Keterangan 

 

 

Class: Menggambarkan kelas yang 

ada pada struktur sistem. 

 Association: Sebuah relationship 

paling umum antar class dan 

dilambangkan oleh sebuah garis 

yang menghubungkan antar class. 
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Simbol Keterangan 

 Nary Association: Merupakan upaya 

dalam menghindari asosiasi yang 

melebihi dua objek. 

 

2.2.5.  Website 

Website adalah kumpulan halaman web yang telah dipublikasikan di internet 

dan memiliki domain atau URL (Uniform Resource Locator), semua pengguna 

internet dapat mengakses situs web jika pengguna mengetikkan alamatnya. Pada 

umumnya website berisi dokumen yang ditulis dalam format Hyper Text Markup 

Language (HTML) yang dapat diakses melalui HTTP. HTTP adalah protokol yang 

digunakan untuk mengirimkan berbagai informasi yang berasal dari server website 

sehingga dapat dilihat oleh pengguna melalui web browser [33].  

Website juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang terdiri dari 

beberapa halaman yang berisi berbagai jenis informasi dalam bentuk digital, audio 

dan animasi, yang disampaikan melalui koneksi internet [34]. Salah satu kelebihan 

website adalah sistem dapat diakses kapan saja, di mana saja, selama pengguna 

terhubung dengan internet. Sedangkan jika menggunakan aplikasi desktop, hanya 

dapat mengaksesnya secara individual dan lokal [22].  

2.2.6.  UI/UX 

User Interface (UI) dan User Experience (UX) merupakan tampilan visual 

yang ada pada sebuah aplikasi atau digital marketing tool berupa website atau 

aplikasi yang dapat meningkatkan brand yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau 

bisnis. User Interface atau sering disebut UI, adalah ilmu yang berkaitan dengan 

desain grafis suatu aplikasi atau situs web. Hal-hal yang termasuk dalam antarmuka 

pengguna adalah tombol yang akan diklik pengguna, gambar, teks, bidang input 

teks dan semua elemen yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Tata letak, 

transisi, animasi, dan semua interaksi kecil itu juga disertakan dalam antarmuka 

pengguna. User Interface mendesain semua elemen visual yang ada pada aplikasi 

atau web, mulai dari bagaimana pengguna berinteraksi langsung dengan halaman 

web atau aplikasi, dan apa yang ditampilkan pada halaman web atau aplikasi 
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tersebut. Terdapat beberapa elemen visual yang perlu ditangani oleh seorang 

desainer UI, antara lain skema warna, menentukan bentuk tombol, bahkan bisa 

menentukan font yang digunakan dalam teks. Desainer UI juga harus bisa membuat 

tampilan yang bagus dan menarik untuk meningkatkan loyalitas penggunanya. 

Selanjutnya pengertian User Experience atau sering disingkat UX. UX 

berfokus pada proses pembuatan produk hingga mampu mendapatkan pengalaman 

kemudahan dari user. Dalam menyelesaikan tugas mereka, desainer UX meminta 

dukungan dari tim lain untuk menemukan kesamaan antara kebutuhan pengguna, 

tujuan bisnis, dan kemajuan teknologi. Hasil dari meeting point tersebut kemudian 

menjadi produk yang beguna, bermanfaat dan bermakna. Yang menentukan 

kemudahan dan kesulitan user experience atau interaksi dengan web ditentukan 

oleh desain yang dibuat oleh desainer UX. Keterampilan dasar yang harus dimiliki 

seorang desainer UX adalah dapat membuat wireframe atau mendesain mockup 

web atau aplikasi [35]. 

2.2.7.  Prototype 

Prototype merupakan sebuah metode yang digunakan dalam pengembangan 

perangkat lunak untuk mendefinisikan kebutuhan awal dari perangkat lunak. 

Prototype berupa sebuah model fisik kerja dari sebuah sistem dan mempunyai 

fungsi sebagai versi awal dari sistem yang sedang dibuat. Dengan menggunakan 

metode prototyping akan menghasilkan sebuah prototype yang menjembatani 

antara pembuat perangkat lunak dengan pengguna perangkat lunak dan akan saling 

memberikan manfaat. Hal ini dilakukan agar ada komunikasi antara pengguna dan 

pengembang dalam kegiatan pengembangan perangkat lunak sehingga pada 

tahapan pengembangan perangkat lunak yang selanjutnya pengembang sudah 

mendapatkan masukan dari pengguna secara langsung. Harapan utama dari 

penggunaan prototype adalah agar proses pengembangan berjalan dengan baik dan 

tertata. Prototyping dapat digunakan dalam pembangunan perangkat lunak baik 

dengan skala besar maupun kecil. Prototype sudah mampu untuk mendefinisikan 

kebutuhan dari perangkat lunak, dengan harapan dapat dikembangkan oleh peneliti 

selanjutnya [36]. Adapun tahap-tahap pada pembuatan prototype ditunjukkan pada 

gambar 2.1. 
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Gambar 2. 1 Tahap-tahap Pembuatan Prototype [36] 

 

2.2.8.  System Usability Scale (SUS) 

Usability merupakan sebuah proses optimasi interaksi antara pengguna 

dengan sistem yang bisa dilakukan dengan interaktif. Usability menjadi hal yang 

penting didalam keberhasilan suatu website. Usability sangat berdampak pada 

pengalaman pengunjung yang sangat mendasar, mengacu dengan bagaimana 

seseorang dapat menggunakan website tersebut dengan mudah, terlebih bagi 

seseorang yang baru pertama kali menggunakan atau mengunjungi website tersebut. 

Untuk dapat mengetahui seberapa besar keberhasilan sebuah website, 

memerlukan sebuah pengukuran untuk mengukur usability pada website. Salah satu 

metode pengukuran yang ada untuk mengukur usability yaitu System Usability 

Scale (SUS). SUS merupakan sebuah alat ukur yang berfungsi untuk menilai 

usability suatu produk.  

Terdapat beberapa karakteristik dari SUS yang membuat menarik dan 

berbeda dari kuesioner yang lainnya. Pertama, SUS terdiri dari sepuluh pertanyaan, 

sehingga dapat mempermudah dan mempercepat bagi responden untuk 

menyelesaikannya. Kedua, SUS menggunakan teknologi agnostik, yang artinya 

bisa digunakan secara luas dan dapat mengevalusai hampir semua jenis interface, 

diantaranya website, smartphone, respon suara interaktif (IVR), system (touch-tone 

dan speech), TV, dan lain-lain. Ketiga, hasil yang diperoleh dari kuesioner tersebut 
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adalah tunggal, mulai dari skor 0 sampai 100, dan relatif mudah untuk dipahami 

oleh berbagai disiplin, baik individu maupun kelompok [18].  

Kuesioner SUS terdiri dari 10 pertanyaan mengenai usability dari sistem yang 

telah dirancang. Pada kuesioner SUS masing-masing pertanyaan memiliki skala 5 

poin yaitu terdiri dari “Sangat Tidak Setuju (STS)”, “Tidak Setuju (TS)”, “Ragu-

ragu (R)”, “Setuju (S)”, dan “Sangat Setuju (SS)” berdasarkan dari penilaian yang 

subjektif dari responden [18]. Perhitungan kuesioner dengan metode SUS 

dilakukan dengan mengikuti beberapa aturan sebagai berikut, yaitu setiap 

pernyataan dengan nomor ganjil maka skala jawaban responden dikurangi 1 (X-1). 

Setiap pernyataan dengan nomor genap maka 5 dikurangi dengan skala jawaban 

responden (5-X). Kemudian menjumlahkan skala jawaban responden dan dikali 

dengan 2,5 [37]. Kemudian menentukan rata-rata jawaban dengan menggunakan 

rumus [38]: 

 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 = ∑  

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖

𝑁
 

Keterangan: 

xi  = Nilai skor responden. 

N = Jumlah responden. 

n = Batas atas penjumlahan. 

i = Indeks penjumlahan. 

Skor SUS dianalisis dan diinterpretasikan menggunakan kategori penerimaan 

(acceptability), skala nilai (grade scale), dan adjective rating. Kategori penilaian 

SUS akan ditampilkan pada tabel 

Tabel 2.  6 Kategori Penilaian SUS [39] 

Grade SUS Adjective Rating Acceptable 

A+ 84.1 - 100 Best Imaginable Acceptable 

A 80.8 – 84.0  

Excellent A- 78.9 – 80.7 

B+ 77.2 – 78.8 
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Grade SUS Adjective Rating Acceptable 

B 74.1 – 77.1 

B- 72.6 – 74.0 

C+ 71.1 – 72.5 Good 

C 65.0 – 71.0 Marginal 

C- 62.7 – 64.9 

D 51.7 – 62.6 OK 

 

 

 


