
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia membuat kebijakan meliburkan seluruh lembaga Pendidikan untuk 

beraktifitas di kelas bersama secara offline. Akan tetapi seluruh perguruan tinggi 

diminta menerapkan teknologi pembelajaran untuk perkuliahan via online. Hal ini 

bertujuan sebagai upaya mencegah penularan covid-19. Hal ini bukan menjadi sebuah 

masalah bagi beberapa perguruan tinggi yang memiliki sistem akademik berbasis 

daring. Namun akan menjadi masalah bagi perguruan tinggi yang belum memiliki 

akademik berbasis daring. Kuliah dengan sistem online bertujuan memberikan 

kesempatan kepada seluruh warga Negara Indonesia untuk dapat menikmati proses 

pembelajaran dimana saja berada. Hal ini pernah diprediksikan oleh Thomas L. 

Friedman bahwa kedepan perkuliahan mahasiswa cukup duduk di depan komputer 

yang tersambung dengan jaringan internet dimana saja, sudah bisa melakukan proses 

perkuliahan walaupun tidak menyatakan secara spesifik akibat covid-19. Hanya 

komentar yang sangat terkenal darinya yaitu pernyataan bahwa “The World is Flat”. 

Hal ini menunjukkan semakin lama, border suatu negara dengan negara lain semakin 

menghilang.Termasuk pendidikan dapat dirasakan oleh semua orang, melalui proses 

belajar mengajar melalui internet, salah satunya kuliah online ini, sehingga 

mendorong para dosen dan mahasiswa lebih kreatif, efektif serta membangun jejaring 

yang luas dengan berbagai orang baik sebidangnya maupun interbidangnya 

diberbagai belahan dunia. 

Suatu proses pembelajaran yang terjadi di sekolah, di tempat kursus, bahkan di 

perguruan tinggi tidak dapat terlepas ataupun terpisahkan dengan bahan ajar, karena 

bahan ajar merupakan salah satu sumber belajar bagi peserta didik dalam memperoleh 

materi yang dipelajarinya. Terdapat beberapa bahan ajar yang dapat digunakan dalam 

membantu memperlancar proses pembelajaran, khususunya di perguruan tinggi, 

menghitung: 1. bahan ajar yang berbentuk visual, seperti: buku, modul, lembar kerja 

mahasiswa, leaflet, brosur, foto/gambar, dan lainnya yang sejenis; 2. bahan ajar 

berbentuk audio, seperti: radio, kaset, CD audio, dan lainnya yang sejenis; 3. bahan 
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ajar berbentuk audio visual, seperti CD dan film pembelajaran; dan 4. bahan ajar 

multimedia interaktif, seperti: computer assisted instruction, web based learning 

materials, dan multimedia pembelajaran interaktif. Dari semua bentuk bahan ajar 

tersebut, ternyata tidak semuanya mampu disediakan oleh seluruh perguruan tinggi di 

Indonesia dengan alasan yang sama yaitu terkendala pembiayaan dan sarana 

prasarana penunjangnya. 

Namun sampai saat ini bentuk bahan ajar yang masih sangat membantu proses 

pembelajaran dan masih relevan digunakan oleh sebagian besar perguruan tinggi 

karena mudah untuk disediakan dan pembiayaannya terjangkau adalah bahan ajar 

yang berupa buku (terutama buku cetak). “Tersedianya buku ajar yang relevan akan 

sangat membantu proses belajar mengajar di sekolah” (Sigit Priyanto 2010:11).  

Seiring perkembangan teknologi informasi, penggunaan bentuk buku cetak 

dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi sudah sedikit demi sedikit mulai 

bergeser ke arah pemanfaatan buku digital. Kendatipun buku digital menjadi salah 

satu bahan ajar yang cocok dan baik digunakan dalam menunjang proses 

pembelajaran di perguruan tinggi, namun ternyata kenyataan di lapangan 

menunjukkan bahwa masih banyak dijumpai buku digital yang tidak sesuai dengan 

harapan yang digariskan oleh kurikulum yang telah ditetapkan. Buku digital yang 

bertebaran di internet tidak semuanya up to date dan berisikan materi yang sesuai 

dengan yang dikehendaki dalam kurikulum pada tiap tahun ajaran yang sedang 

berjalan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya keterlibatan langsung peran dosen 

dalam membuat buku digital yang disesuaikan dengan mata kuliah yang diampunya, 

sehingga konten/isi materi yang ada pada buku digital tersebut menjadi lebih efektif 

dan selaras dengan kurikulum yang dijalankan. Dengan adanya kebutuhan akan 

keterlibatan dosen dalam membuat buku digital terkait mata kuliah yang diampunya, 

justru menimbulkan permasalahan baru yaitu keterbatasan kemampuan yang dimiliki 

oleh dosen tersebut dalam membuat buku digital.  
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Buku digital yang bertebaran di internet tidak semuanya up to date dan 

berisikan materi yang sesuai dengan yang dikehendaki dalam kurikulum pada tiap 

tahun ajaran yang sedang berjalan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya keterlibatan 

langsung peran dosen dalam membuat buku digital yang disesuaikan dengan mata 

kuliah yang diampunya, sehingga konten/isi materi yang ada pada buku digital 

tersebut menjadi lebih efektif dan selaras dengan kurikulum yang dijalankan. Dengan 

adanya kebutuhan akan keterlibatan dosen dalam membuat buku digital terkait mata 

kuliah yang diampunya, justru menimbulkan permasalahan baru yaitu keterbatasan 

kemampuan yang dimiliki oleh dosen tersebut dalam membuat buku digital.  

Pentingnya buku digital dalam menunjang proses pembelajaran, tidaklah 

cenderung menjadikan kewajiban untuk mengharuskan setiap mata kuliah untuk 

dibuatkan bahan ajar berbentuk buku digital. Perlu atau tidaknya dibuatkan buku 

digital untuk suatu mata kuliah tertentu, dilihat/ ditinjau dari beberapa aspek penting.  

Dilihat dari tinjauan aspek penting kegunaan dan kekompleksitasan konten materi 

pada suatu mata kuliah yang diajarkan kepada mahasiswa yang disesuaikan dengan 

bidang keilmuan/jurusan yang diambil oleh mahasiswa tersebut, maka tidak serta 

merta semua mata kuliah harus dibuatkan bahan ajar berbentuk buku digital. Pada 

perguruan tinggi, seperti Universitas Cokroaminoto Palopo ada beberapa mata kuliah 

khusus konsentrasi multimedia yang penting diketahui dan harus diambil oleh semua 

mahasiswa yang mengambil konsentrasi multimedia salah satunya yaitu Perancangan 

Analisis Sistem. 

Tujuan utama dan pentingnya matakuliah Perancangan Analisis Sistem 

diberikan pada mahasiswa adalah agar mahasiswa memiliki perancangan analisis 

system yang baik karena materi didalamnya yaitu tentang atau membahas tentang 

konsep dasar system, stakeholder system informasi, metodologi pengembangan 

perangkat lunak, tahapan analisis, dan tahapan perancangan analisis sistem. Mata 

kuliah Perancangan Analisis Sistemmerupakan mata kuliah fiksasi dengan substansi 

materi yang kompleks, namun harus diselesaikan dalam 1 semester dengan beban 3 

sks. Oleh karena keterbatasan waktu dan kompleksitas konten mata kuliah Analisis 

Perancangan Sistem yang harus diajarkan kepada mahasiswa, maka sangat tepat dan 
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cocok jika dibuatkan bahan ajar berbentuk digital, sehingga bahan ajar yang tercipta 

menjadi lebih sederhana, interaktif, menarik, dan mudah dipahami oleh mahasiswa 

dan tentunya dapat memperlancar proses pembelajaran, buku digital ini juga 

merupakan inovasi baru untuk media pembelajaran yang ada di Universitas 

Cokroaminoto Palopo. 

 Berdasarkan permasalahan yang ditemukan tersebut, maka perlu dicarikan 

solusi/terobosan yang tepat untuk mengatasinya. Adapun terobosan yang digunakan 

yaitu “Pengembangan Buku Digital Berbasis Multimedia Pada Matakuliah 

Perancangan Analisis Sistem Di Prodi Informatika Universitas Cokroaminoto 

Palopo”  Alasan penggunaan flipbook untuk membuat buku terkomputerisasi untuk 

mata kuliah Konfigurasi Investigasi Kerangka adalah karena aplikasi ini memberikan 

fitur yang memudahkan klien untuk membuat diri mereka sendiri dalam membuat 

buku-buku canggih yang menarik dan intuitif, karena dilengkapi dengan kantor yang 

memudahkan untuk menyematkan gambar, suara, aktivitas dan lain-lain. sehingga 

bundling buku yang terkomputerisasi dapat menambah energi para pelajar untuk 

membutuhkan dan merasa nyaman dalam membaca buku di mana pun dan di mana 

pun mereka berada. 

1.2  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah adalah bagaimana membuat buku digital mata kuliah   

perancangan analisis system berbasis multimedia diprodi informatika Universitas 

Cokroaminoto Palopo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah bertujuan untuk membuat dan 

mengembangkan buku digital berbasis multimedia pada mata kuliah Perancangan 

Analisis Sistem di Prodi Informatika Universitas Cokroaminoto Palopo. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dimana dalam penelitian buku digital yang berbasis multimedia menggunakan 

aplikasi flipbook pada pada mata kuliah perancangan analisis system yang dibuat 

diharapkan dapat bermanfaat, diantarnya: 

1. Manfaat bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah 

Mahasiswa lebih mudah menangkap materi dengan menggunakan buku digital  

seperti ini karena lebih efektif dan praktis.  

2. Manfaat bagi Dosen Mata Kuliah  

Dengan buku digital ini memudahkan penyampaian materi dimana pun dan 

kapan pun, dan juga memudahkan dosen dalam mengavaluasi. 

3. Manfaat terhadap dunia akademik 

 Manfaat yang didapat Bagian skolastik dari eksplorasi ini adalah untuk 

menentukan kemampuan siswa untuk menguasai materi dan menerapkan 

informasi yang diperoleh selama jangka waktu bicara.



 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.2 Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran  

Media sebagai teknik yang digunakan untuk lebih mengefektifan 

komunikasi antara pengajar dan siswa lebih berhasil dalam pendidikan dan 

pengajaran. Media pembelajaran adalah perantara atau alat untuk memudahkan 

proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan yaitu pembelajaran secara efektif 

dan efesien. Sebagaimana ditunjukkan oleh Hamalik (2001:7) Belajar adalah 

interaksi atau tindakan yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

peralatan, dan sistem yang saling mempengaruhi antara guru dan siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Pemanfaatan media yang tepat dan bagus dalam 

proses pembelajaran dapat membangkitkan rasa rindu dan semangat siswa untuk 

belajar. Demikian juga media pembelajaran juga siap untuk membangun inspirasi 

dan dorongan latihan pembelajaran, serta memperoleh dampak mental siswa yang 

positif tentunya. 

Dengan demikian media pembelajaran dapat diartikan sebagai segala 

sesuatu yang digunakan dalam latihan pembelajaran untuk menjiwai sikap, 

latihan, minat dan pertimbangan siswa sehingga interaksi keterkaitan dalam 

pembelajaran terjadi dengan sukses. Pemanfaatan media dalam proses 

pembelajaran memiliki beberapa kapasitas dan keunggulan, antara lain: 1. 

Memberikan jawaban atas keterbatasan wawasan siswa, diumpakan bahwa dengan 

asumsi siswa tidak dapat dibawa ke objek secara langsung, pemanfaatan media 

memungkinkan objek untuk dibawakepada siswa, 2. Melampaui hambatan di 

ruang belajar, yang berarti penggunaan media yang sesuai, memungkinkan semua 

objek dalam siklus pembelajaran untuk diperkenalkan kepada siswa, 3. 

Memungkinkan komunikasi langsung siswa dengan lingkungan, 4. Menumbuhkan 

kosep dasar yang benar, bijaksana, dan ide-ide mendasar yang substansial, 5 

Mewujudkan kerinduan dan keutamaan siswa dalam belajar, dan 6. Menciptakan 

inspirasi dan penyemangat siswa untuk beradaptasi secara bebas.  

Multimedia merupakan bentuk adalah jenis perbaikan media pembelajaran 

yang disiapkan dengan hati-hati memanfaatkan peran teknologi dan informasi 
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(Ivers dan Ann 2002:22). Multimedia merupakan perpaduan dari komponen teks, 

gambar, desain, suara, keaktifan, dan video yang telah dikontrol dengan cermat 

dan secara digital (Russel 2002:81). 

Vaughan (2011:14), menyatakan bahwa multimedia yang interaktif yang 

cerdas mengacu pada media yang dapat secara efektif mengontrol media yang 

sedang digunakan. Istilah interaktif yang cerdas mengacu pada kontrol yang 

dilakukan oleh pengguna. Artinya, sebuah multimedia dapat dianggap interaktif 

jika dapat ditampilkan sesuai keinginan pengguna. 

Bedasarkan pengertia tersebut, penulis menyimpulkan bahwa multimedia 

interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan 

suara. Menyampaikan data atau informasi melalui media elektronik seperti PC dan 

gadget elektronik lainnya. 

2. Pengertian Analisis Sistem  

Analisis sistem merupakan adalah tahap paling cepat dari perbaikan 

pengembangan sistem yang merupakan penetapan untuk memutuskan pencapaian 

dan keberhasilan sistem informasi yang dihasilkan kemudian. Analisis sistem 

adalah istilah yang secara kolektif menggambarkan tahap awal dari pergantian 

peristiwa awal. 

Menurut Al-Fatah (2001:6) Analisa sistem adalah penguraian dari suatu 

sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud 

untuk mengindentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang 

diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Analisis sistem 

sengaja mensurvei bagaimana kapasitasnya dengan memperhatikan interaksi 

informasi dan informasi ukuran hasil data untuk membantu peningkatan proses 

organisasional. Dengan ini, analisis sistem mempunyai tiga bagian penting, 

khususnya: 1. Sebagai spesialis, 2. Sebagai master pendukung, 3. Sebagai master 

perubahan. 

Sesuai dengan pengertian di atas, Menurut Taufiq (2013:153), pengujian 

analisis sistem adalah suatu gerakan untuk merenungkan dan mempelajari sistem 

(baik sistem manual maupun sistem yang sudah komuterisasi) secara menyeluruh 

mulai dari penguraian sistem, investigasi masalah, rencana rasional, dan 

menentukan pilihan dari analisis tersebut. 
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Dari pengertian diatas bahwa bisa disimpulkan suatu tehnik atau metode 

pemecahan masalah dengan menggambarkan sistem kedalam bagian-bagian 

penyusunanya untuk menemukan bagaimana segmen-segmen ini berfungsi dan 

terhubung satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem. 

3. Perancangan Analisis Sistem  

Perancangan sistem adalah penggambaran setengah jalan, penataan dan 

penggambaran atau rencana dari beberapa komponen yang terpisah menjadi satu 

kesatuan yang utuh dan bekerja. Seperti yang dikemukakan oleh Soetam Rizky 

(2011: 140) perancangan adalah sebuah interaksi untuk mencirikan sesuatu yang 

akan diselesaikan dengan menggunakan strategi yang berbeda dan itu mencakup 

penggambaran bagian desain dan detail serta batasan-batasan yang akan diketahui 

tentang pengerjaannya. 

Sistem juga dapat diartikan sebagai suatu kerangka dari prosedur-prosedur 

yang saling terkait yang didalangi dalam suatu rencana lengkap untuk pelaksanaan 

suatu tindakan atau kapasitas prinsip suatu organisasi (Baridwan, 2009:4). 

Menurut Al Fatta (2007:24), Tahapan perancangan memiliki tujuan untuk 

merencanakan sistem lain yang dapat menangani masalah-masalah yang dilihat 

oleh organisasi yang didapat dari penentuan sistem pilihan terbaik. Analisis dan 

design sistem informasi adalah kompleks otoritatif di mana sistem informasi 

berbasis PC diimplementasikan. 

4. Software Flipbook 

Menurut Nurseto (2011:14), FlipBook adalah software khusu untuk 

membuat buku digital canggih, e-book, e-catalog, e-brousher, e-presentation 

dengan cukup mudah. Dengan software ini, kita dapat menambahkan dokumwn 

PDF, JPG, PNG, BMP, atau berbagai jenis rekaman dalam format SWF, MP4, 

atau lainnya, kemudian mengelolahnya dengan template yang telah disediakan 

untuk menghasilkan suatu flipbook yang menarik untuk diperkenalkan. Flipbook 

memberikan pendekatan ahli serta sederhana untuk merencanakan halaman 

distribusi 3D yang hidup dari PDF, laporan Microsoft Office, gambar, dan film 

flash. 

FlipBook juga dapat diumpakan dengan program majalah tingkat lanjut 

untuk memberikan kreasi penebitan digital seperti majalah/buku elektronik (buku 
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digital), atau yang berupa katalog dalam meningkatkan presentasi online. Produk 

ini memungkinkan transformasi PDF ke HTML, halaman majalah, flippable 

dengan kemiripan tinggi dengan semua ponsel mainstream, seperti iPhone, iPad, 

iPod touch, Android atau gadget lainnya. 

Selanjutnya, pembaca dapat membaca dengan teliti buku digital yang 

interaktif dengan komponen tambahan seperti video, gambar, atau suara pada satu 

waktu. Flipbook dapat mengubah gambar, SWF, flash video, dan dokumen 

dokumen biasa (PDF, Word, Excel, Power point) untuk majalah 3D dinamis yang 

juga diterbitkan secara online. Software flipbook ini memungkinkan pengguna 

untuk tidak perlu menyadari konten script flash untuk membuat online e-

magazine profesional yang mahir untuk berbagi tips, merek, produk, dan cerita 

kepada dunia. Flipbook dapat membuat halaman coretan majalah/buku yang buku 

digital menjadi flippable interaktif dengan menanamkan berbagai media seperti 

konten yang kuat, menampilkan foto, flash, video lokal, vidio youtube, 

suara/musik, atau sebagai gambar flickr, dan lain-lain. 

5. Pengertian Unified Modeling Language (UML)  

Setiap sistem yang kompleks harus dilihat dari berbagai sudut pandang yang 

berbeda-beda sehingga bisa mendapatkan kesepakatan yang menyeluruh. 

Pengertian UML adalah bahasa standar untuk membuat rencana produk (Booch 

2005:7). Pada umumnya, UML digunakan secara khusus untuk menggambarkan 

dan mengembangkan, dokumen artifak dari softwar intensive system. 

Menurut Nugroho (2010:6), pemodelan UML atau Unified Modelling 

Language adalah bahasa pemodelan yang luar biasa untuk sistem atau software 

dengan pandangan dunia yang "teratur objek". Pemodelan atau modeling 

sebenarnya digunakan khusus untuk menyederhanakan berbagai kendala yang 

kompleks sehingga nantinya tidak sulit untuk dipelajari dan dipahami. 

Menurut Herlawati (2011:11), bahwa berbagai literature yang berbeda 

menjelaskan bahwa UML memiliki 9 jenis diagram, namun ada juga orang yang 

mengatakan hanya ada 8 karena beberapa grafik yang digabungkan, misalnya 

grafik urutan, diagram komunikasi dan selanjutnya diagram waktu yang 

digabungkan kedalam diagram interaksi. 
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Dari pengertian diatas bahwa peneliti menyimpulkan bahwa Unified 

Modeling Language (UML) adalah notasi lengkap untuk membuat model 

visualisasi suatu sistem. Sistem berisi informasi dan fungsi, tetapi biasanya 

digunakan untuk memodelkan sistem komputer. Dalam pemodelan objek untuk 

mempresentasikan sistem berorientasi objek kepada orang lain, akan sangat sulit 

dilakukan jika pemodelan dilakukan dalam bentuk kode bahasa pemrograman. 

Kesulitan yang muncul adalah munculnya ambiguitas dan salah tafsir dalam 

membaca kode pemrograman untuk pemodelan objek. 

UML sendiri dapat diterapkan ke semua model pengembangan, tingkatan 

siklus sistem, dan berbagai domain yang berbeda, dalam UML ada ide semantic, 

notasi, dan aturan untuk setiap diagram. UML juga memiliki segmen statis, 

dinamis, cakupan, dan organisasional. UML berencana untuk menyatukan tehnik-

tehnik pemodelan berorientasi menjadi berstandarisasi. 

a. Manfaat Unified Modeling Language (UML) 

Saat membuat tampilan menggunakan UML, tentunya akan banyak 

keuntungan yang akan kita dapatkan. Berbagai keuntungan yang dapat diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

1)   Dapat mempermudah pengembang untuk membuat sistem yang perlu mereka 

rencanakan. 

2)  UML dapat mempermudah developer untuk mengetahui aliran atau stream   

dari suatu framework. 

3)   Dengan adanya perangkat lunak UML, akan lebih mudah untuk menemukan 

perangkat apa yang diperlukan dalam sistem yang ingin  buat. 

4)   Memudahkan app developer aplikasi untuk menjalankan proyek atau aplikasi    

yang telah dibuat 

b. Kelebihan Unified Modeling Language (UML) 

Adapun kelebihan UML adalah sebagai berikut ini: 

1)  UML telah memberikan bahasa pemodelan yang sangat ekspresif dan siap 

digunakan untuk mengembangkan serta pertukaran berbagai model yang 

berarti. 

2)  UML telah memberikan instrumen augmentasi dan spesialisasi untuk lebih 

memperluas konsep-konsep ini. 
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3) Secara konsisten mendukung spesifikasi independen bahasa 

pemrogramanserta proses pengembangan yang tertentu. 

4) Memberikan dan menyediakan basis formal yang tidak umum untuk bahasa 

pemodelan. 

5) UML memiliki kapasitas yang tidak biasa untuk menangani berbagai ide yang 

berkaitan dengan sistem perangkat lunak. 

6) Memberikan kemampuan beradaptasi yang diharapkan untuk ide-ide   

pemrograman baru. 

c. Jenis-jenis Unified Modeling Language (UML) 

1) Use Case Diagram 

 Use case diagram adalah model praktis dari sebuah sistem yang 

memanfaatkan actor dan use case (Henderi et al, 2008:54). Use case adalah 

layanan (services) atau fungsi-fungsi yang diberikan oleh sistem kepada 

pengguna-penggunanya. Use case adalah contoh atau gambar yang menunjukkan 

perilaku atau kecenderungan sistem (Henderi, 2007:13). 

Use case atau use case diagram adalah pemodelan untuk melakukan sistem 

informasi akan dibuat. Use case menggambarkan hubungan antara setidaknya satu 

actor dengan sistem informasi yang akan dibuat (Rosa dan M. Shalahudin, 

2014:155). Use case digunakan untuk mengetahui kapasitas mana yang berada 

dalam sistem informasi dan siapa yang memiliki pilihan untuk memanfaatkan 

kapasitas tersebut (Mustikasari, 2015). 

Hendini, 2016:4 (dalam Viky Ariski, 2020:11) menyatakan bahwa use 

case diagram merupakan model untuk pelaksanaan sistem informasi yang akan 

dibuat. Use case digunakan untuk menemukan kapasitas mana yang ada dalam 

situasi tersebut dan siapa yang memiliki pilihan untuk memanfaatkan kapasitas 

tersebut. 

Penulis menyimpulkan bahwa use case diagram adalah semacam bagan 

yang digunakan secara khusus untuk menampilkan semua tindakan bisnis 

tergantung pada sudut pandang pengguna sistem. Jenis grafik ini terdiri dari kasus 

pemanfaatan dan penghibur. Jenis diagram yang satu ini terdiri dari use case yang 

ingin mengerjakan sistem atau dapat dianggap sebagai individu yang bekerja sama 
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secara langsung dengan sistem aplikasi yang ingin dibuat. Untuk sementara, use 

case akan memperkenalkan setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh actor. 

 Berikut adalah simbol-simbol use case diagram: 

Tabel 1. Simbol-simbol diagram use case 

No Simbol Deskripsi 

1. Use case 

 

Use case : abstraksi dan interaksi antara system dan 

actor  

2. 

 

 

Aktor 

  

Aktor : Mewakili perang orang, system yang lain, atau 

alat ketika berintraksi dengan use case. 

3. Assosiasi/association 

 

Komunikasi antara aktor dan use case yang 

berpartisilpasi pada use case atau use case memiliki 

interaksi dengan aktor. 

4. Association 

  

Association : Abstraksi dari penghubung antara actor 

dengan use case 

 

5.    -------------> Generalisasi : Menunjukan spesialisasi actor untuk 

dapat berpartisipasi dengan use case 

6. <<include>> Menunjukan bahwa suatu use case seluruhnya 

merupakan fungsionalitas dari use case lainnya 

7. <<extend>> Menunjukan bahwa suatu use case merupakan 

tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu 

kondisi terpenuhi 

Sumber : Henderi et al, 2008 

Kemudian salah satu contoh penggunaan use case diagram dapat di lihat 

pada gambar 1 berikut ini: 

 

Gambar 1. Use case (Sumber: Henderi et al, 2008) 
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2) Activity Diagram  

Menurut Henderi et al (2008), activity diagram menggambarkan progresi 

tindakan yang berbeda dalam sebuah sistem yang sedang direncanakan, 

bagaimana setiap aliran dimulai, pilihan yang mungkin terjadi dan bagaimana 

mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan siklus yang sama 

yang mungkin terjadi dalam beberapa eksekusi. 

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram aktivitas: 

Tabel 2. Simbol-simbol activity diagram 
No Simbol Deskripsi 

1.  
 

Titik awal, Status awal aktivitas sistem, 

sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah 

status awal. 

2.  

 

Titik akhir, Status akhir yang dilakukan oleh 

sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki 

sebuah status akhir. 

3.   

 

Activity, Aktivitas yang dilakukan sistem, 

aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. 

4.   

 

Pilihan untuk pengambilan keputusan. 

5.     Fork, untuk menunjukkan kegiatan yang 

sudah dilakukan secara parallel. 

Sumber: Henderi et al, 2008 

Kemudian salah satu contoh penggunaan simbol-simbol activity diagram 

dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini: 

 

Gambar 2. Activity diagram (Sumber: Henderi et al, 2008) 
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3) Sequence Diagram 

Diagram sequence menggambarkan perilaku objek yang digunakan pada  

use case dengan menggambarkan waktu hidup dan pesan yang dikirim dan 

diterima antar objek (Rosa dan Salahuddin, 2015: 165). Peneliti mengemukakan 

pendapat bahwa sequence diagram adalah grafik yang menggambarkan kerjasama 

item dan menunjukkan (tanda atau petunjuk) komunikasi antara objek-objek 

tersebut. Sequence diagram digunakan untuk memperjelas perilaku dalam suatu 

situasi dan menggambarkan bagaimana entitas dan sistem bekerja sama, termasuk 

pesan yang digunakan selama interaksi. Semua pesan dialamatkan dalam 

permintaan di mana mereka dieksekusi. 

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram sequence : 

Tabel 3. Simbol-simbol sequence diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

LifeLine 

 

Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

2 
 

Message Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi 

tentang aktivitas yang terjadi. 

3 
 

 

Message 

 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi 

tentang aktivitas yang terjadi. 

Sumber : Rosa dan Shalahuddin (2015:165) 

Kemudian salah satu contoh penggunaan simbol-simbol sequence diagram 

dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini: 

 

Gambar 3. Sequence  diagram (Sumber: Henderi et al, 2008) 
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4) Class Diagram 

Menurut Hendini (2016), diagram class dibuat agar produser atau 

pengembang program membuat kelas seperti yang ditunjukkan oleh rencana 

dalam bagan kelas sehingga antara dokumentasi rencana dan perangkat lunak 

sinkron, kelas terdiri dari properti yang menggambarkan faktor-faktor yang 

dimiliki oleh kelas dan aktivitas atau teknik yang menggambarkan elemen kelas. 

Diagram class atau kelas diagram menggambarkan desain sistem sejauh 

mencirikan kelas yang akan dibuat untuk merakit sistem (Rosa dan Salahuddin, 

2015:141). Class diagram adalah diagram yang digunakan untuk pengembangan 

perangkat lunak tersusun objek yang menggambarkan perilaku dan terdiri dari 

berbagai kelas dan relasinya (Mulyani, 2016:114). 

Menurut Hendini, 2016:4 (dalam Viky Ariski, 2020:11) mengemukakan 

bahwa diagram class adalah hubungan antar kelas dan klarifikasi seluk beluk 

setiap kelas dalam model rencana suatus sistem , juga menunjukkan pedoman dan 

kewajiban unsur-unsur yang menentukan pelaksanaansistem. Class diagram juga 

menunjukkan karakteristik dan tugas kelas dan perintah yang terkait dengan objek 

yang terkait. 

Peneliti menyimpulkan bahwa class diagram adalah penggambaran struktur 

sistem dan menggambarkan kelas yang akan dikerjakan oleh sistem. Garis besar 

yang secara visual menggambarkan struktur seperti penggambaran dan hubungan 

antar bagan kelas tertentu. Dengan memodelkan kelas, atribut, dan objek seperti 

asosiasi satu sama lain seperti warisan, contaiment, asosiasi, dan lainnya. 

Diagram kelas juga memberikan bagan statis dari sistem atau perangkat 

lunak dan relasi-relasi yang ada di dalamnya. Gclass diagram mirip seperti ER-

Diagram pada perancangan data base, bedanya pada ER-Diagram tidak terdapat 

operasi atau method tapi hanya atribut. Class terdiri dari nama kelas, atribut, dan 

operasi atau methode. 
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Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram kelas :  

Tabel 4. Simbol-simbol class diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

 

Generalization Relasi antarkelas dengan makna generalisasi-

spesialisasi (umum khusus) 

2 
 

 

Interface Sama dengan konsep interface dalam 

pemrograman berorientasi objek 

3 Class1

 

 

Class 

 
Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut 

serta Operasi yang sama. 

4 
 

 

 

Aggregation 

 
relasi antar kelas dengan makna semua bagian 

(whole-part) 

5 

 

 

Realization Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu 

objek. 

6 
 

Dependency 

 

Relasi antar kelas dengan makna ketergantungan 

antarkelas 

7  Association 

 
Menghubungkan antara objek satu dengan objek 

lainnya. 

Sumber: Rosa & Shalahuddin (2015:156) 

6. Storyboard 

Storyboard merupakan rancangan untuk mengambarkan sebuah produk 

yang akan dikembangkan. Storyboard merupakan bahan visual yang semula 

berupa bahasa tersusun menjadi bahasa gambar atau bahasa visual film (Soenyoto, 

2017: 57). Halas, John dan Roger Manvell dalam Munir (2012:102) menyatakan 

bahwa “Storyboard adalah perkembangan dari gambar-gambar manual yang 

dibuat secara keseluruhan, untuk menggambarkan sebuah cerita”. 

 Storyboard merupakan penggambaran alur pembelajaran yang telah 

direncanakan (flow chart) yang berisi data dan sistem pembelajaran hanya sebagai 
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pedoman pembelajaran (Darmawan, 2015: 75). Berdasarkan penjelasan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa storyboard merupakan penjabaran dari perkembangan 

gambar manual dari alur pembelajaran yang awalnya berupa bahasa tersusun 

menjadi bahasa gambar atau bahasa visual film untuk menggambarkan sebuah 

cerita. 

7. Black Box Testing 

Black box adalah pengujian yang diselesaikan dengan hanya berfokus pada 

input (masukan) dan keluaran (output) pada sistem. Pemanfaatan aplikasi 

memanfaatkan informasi uji tergantung pada informasi yang telah diperoleh dari 

aplikasi (Zamroni, 2013: 275). Blackbox testing (pengujian kotak hitam) menguji 

perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji rencana dan kode 

program, diusulkan oleh (Sukamto, 2014: 275). 

Black box adalah tipe testing yang memperlakukan perangkat lunak yang 

tidak diketahui kinerja internalnya, didefenisikan oleh (Rizky, 2011:264). Melihat 

pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa blackbox testing adalah semacam 

pengujian pemrograman dari hal-hal praktis produk dengan hanya berfokus pada 

masukan (input) ke sistem dan keluaran (output) ke sistem yang tidak diketahui 

kinerja internalnya. 

Kelebihan blacbox testing untuk melakukan blackbox testing tidak 

diperlukan individu yang memiliki dasar khusus. Penganalisis bisa mendapatkan 

pengguna dan melihat menurut perspektif yang tepat saat menguji pemrograman. 

Selain itu, blackbox testing juga cepat dalam mengenali kekurangan dari awal 

pengujian. Ini seharusnya menjadi lebih mungkin untuk pengujian yang kompleks 

sekalipun. Tidak hanya itu, pengujian blackbox testing adalah cara yang 

memungkinkan penulis dan pengembang untuk bekerja secara mandiri tanpa 

mencampuri ukuran kerja satu sama lain. Pengujian harus dimungkinkan ketika 

perbaikan selesai atau aplikasi game edukasi telah dibuat dengan tampilan 

storyboard.  

Black box testing tidaklah pemecahan alternatif dari White Box Testing 

tetapi lebih menggambarkan aksesoris buat menguji hal- hal yang tidak dicakup 

oleh White Box Testing (Mustaqbal et angkatan laut (AL), 2016).  

1. Hal-hal yang cenderung ada pada blackbox 
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Black box testing cenderung untuk menemukan hal-hal berikut (Mustaqbal, 

2016): 

1) Kapasitas yang salah atau tidak ada. 

2) Kesalahan antarmuka (interface error). 

3) Kesalahan dalam konstruksi informasi dan penerimaan kumpulan data. 

4) Kesalahan performasi (performance error). 

5) Kesalahan inisialisasi dan terminasi 

b.    Pengujian design 

Pengujian didesain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut 

(Mustaqbal, 2016): 

1) Bagaimana fungsi-fungsi diuji agar dapat dinyatakan valid? 

2) Sumber informasi macam apa yang membuat bahan uji coba yang baik? 

3) Apakah sistem sensitif terhadap sumber informasi tertentu? 

4) Bagaimana indeks informasi dapat dipisahkan? 

5) Berapa jumlah informasi normal dan ukuran informasi yang dapat ditangani 

oleh sistem? 

6) Apa dampak yang dapat dimiliki oleh campuran informasi perawatan khusus 

pada aktivitas sistem? 

c.     Teknik melaksanakan blackbox testing 

Saat ini terdapat banyak metode atau teknik untuk melaksanakan Black Box 

Testing (Mustaqbal, 2016), antara lain: 

1) Equivalence Partitioning 

2) Boundary Value Analysis/Limit Testing 

3) Comparison Testing 

4) Sample Testing 

5) Robustness Testing 

6) Behavior Testing 

7)  Requirement Testing 

8) Performance Testing 

9) Uji Ketahanan (Endurance Testing) 

10) Uji Sebab-Akibat (Cause-Effect Relationship Testing).  

2.2 Penelitian Relevan  
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Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah: 

1.   Penelitian relevan yang dilakukan oleh Yayi, Yuliana A. (2019) dengan judul 

penelitian “Pengenmbangan Multimedia Pembelajaran Dalam Bentuk Buku 

Digital Interaktif Berbasis Flipbook Bagi Mahasiswa Teknik Mesin” 

Perkembangan teknologi informasi khususnya multimedia sangat pesat, 

Selanjutnya diperlukan buku-buku yang berbasis digitak yang dapat 

digunakan kapan pun, di mana pun. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan suatu produk sebagai buku digital cerdas (e-book) dalam 

bentuk flipbook untuk mata kuliah Menggambar Teknik dauji kelayakan 

produk yang dihasilkan. Model pengembangan yang digunakan dalam 

penelitian ini model Allesi dan Trollip yang terdiri dari tiga teknik utama, 

yaitu: (a) menyusun, (b) merencanakan, dan (c) membuat. Cara membuat 

buku digitl dengan menggunakan software Kvisoft FlipBook Maker Pro. 

Pengumpulan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan kuisioner. 

Pengujian kelayakan produk dilengkapi dengan alpha test yang melibatkan 

ahli materi dan ahli media dan juga beta test yang melibatkan 6 siswa sebagai 

pengguna. Hasil dari kemajuan dalam ujian ini adalah sebuah buku cerdas 

terkomputerisasi untuk mata kuliah Perancangan Menarik jenis flipbook yang 

dapat dimanfaatkan sebagai aset pembelajaran, khususnya bagi mahasiswa 

Teknik Mesin di Unira Malang. Hasil uji kepraktisan oleh ahli materi 

menunjukkan bahwa produk buku digital dikategorikan sangat mengagumkan 

dengan skor 4,46. Berdasarkan sudut pandang media, tingkat kelayakan 

produk termaksud dalam kategori baik dengab skor 3,75. 

2. Penelitian relevan yang kedua oleh P. Wayan Arta Suyasa, dan Dewa Gede 

Hendra Divayana (2018) dengan judul eksplorasi “Pengembangan Buku 

Digital Mata Kuliah Assemen Dan Evaluasi Berbasis Kvisoft Flipbook 

Maker” Peningkatan buku digital untuk membantu siklus belajar di perguruan 

tinggi Sangat bagus untuk dilakukan untuk membangun inspirasi dan 

semangat siswa untuk belajar. Penelitian  ini diarahkan sebagai bentuk minat 

untuk memiliki pilihan untuk membuat buku-buku digital yang interaktif dan 

menarik untuk digunakan. Produk yang dapat digunakan untuk membuat 
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buku digital yang interaktif dan sukses, terutama untuk membantu 

pembelajaran mata kuliah Assemen dan evaluasi yang diuat menggunakan 

kvisoft flipbook maker dan untuk memutuskan reaksi siswa terhadap 

kehadiran buku digital tersebut. Teknik yang digunakan untuk membuat buku 

digital ini adalah 4D yang terdiri dari: tahap define, tahap design, tahap 

develop, dan tahap dessiminate. Subyek yang terkait dengan uji kelayakan 

buku digital yang dibuat adalah 2 spesialis, uji coba terbatas 5 mahasiswa, 

dan uji lapangan 15 mahasiswa. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

informasi data berupa kuisioner dan dokumentasi foto. Hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini adalah sebagai buku digital assemen dan evaluasi yang 

dengan tingkat kelayakan yang layak dibuktikan dengan tingkat normal 

77,00% dan partisipasi mereka mendapat reaksi yang baik dari mahasiswa 

yang dibuktikan dengan hasil penyisihan terbatas dan penyisihan lapangan, 

masing – masing individu menunjukkan tingkat normal sebesar 82,00% dan 

80,44%.  

3. Penelitian relevan ketiga dilakukan oleh Daniel Agus Setiawan, Agus Budi 

Santosa (2019) dengan judul ujian “Pengembangan Buku Digital Interaktif 

Pada Mata Pelajaran Penerapan Rangkaian Elektronika Kelas XI Tav SMKN 

1 Jetis Mojokerto”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghadirkan 

media pembelajaran yang tepat sebagai buku yang interaktifpada mata 

pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Kalayakan pada hal ini mengacu 

pada bagian validasi, efektifitas, dan keperaktisan media pembelajaran. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengembangan (Research and 

development) yang terdiri dari 7 tahapan, yaitu: (1) potensi dan isu; (2) 

pengumpulan informasi; (3) design produk; (4)validasi produk; (5)revisi 

produk; (6)ujicoba produk; (7)analisis dan laporan. Pada penelitian ini uji 

coba yang dilakukan adalah one shoot study. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: (1) kepraktisan buku digital tingkat lanjut dari sisi legitimasi 

dinyatakan dapat dilakukan sepenuhnya dengan rating 83,3%. (2) Kepraktisan 

buku digital ditinjau dari kelayakan sejauh hasil belajar siswa mendapat nilai 

normal hasil belajar siswa pasti lebih menonjol atau setara dengan KKM 

dengan nilai th hitung = 27,015 > ttabel = 1,69. (3) pencapaian buku-buku 
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buku digital pada sudut kewajaran sejauh reaksi siswa dinyatakan sangat 

fungsional dengan peringkat 91%. Kata Kunci : Buku digital interaktif, 

validitas, Efektivitas, Kepratisan. 

2.3 Kerangka Berfikir 

Sebuah lerangka pikir merupakan adalah susunan dari pokok masalah untuk 

menciptakan jawaban. Kerangka pikirini dibuat dalam bentuk skema seperti yang 

ditampilkan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Skema Kerangka Berfikir

Universitas Cokroaminoto Palopo mempunyai bahan ajar pada 

matakuliah Perancangan Analisis sitem seperti file dalam bentuk 

word,pdf atau ppt  

Kendalanya yaitu belum ada bahan ajar seperti buku digital yang 

merangkum semua seperi materi dalam bentuk teks,gambar dan video, 

dan ini adalah inovasi yang baru untuk bahan ajar yang ada di 

Universitas Cokroaminoto Palopo. 

Untuk mengatasi masalah tersebut saya menggunakan aplikasi 

Flipbook untuk membuat buku digital untuk matakuliah Perancanngan 

Analisis Sistem yang dimana dialamnya terdapat semua materi dalam 

bentuk teks,gambar ataupun video yang bias digunakan kanpanpun dan 

dimanapun. 

Dengan adanya buku digital berbasis multimedia ini penulis berharap 

agar dapat memberikan suatu terobosan mengenai tentang 

Pengembangan Buku Digital Berbasis Multimedia Pada Mata Kuliah 

Perancangan Analisis Sitem DiProdi Informatika, Universitas 

Cokroaminoto Palopo. 


