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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

Metode pengembangan yang digunakan dalam aplikasi social network for 

school ini adalah extreme programming, maka pada tahap awal akan dilakukan 

pengumpulan user stories pada tahap exploration phase, menyusun jadwal iterasi 

pada planning phase, kemudian dalam analisa sistem dilakukan berdasarkan user 

stories  dan perancangan sistem dilaksanakan berdasarkan jadwal iterasi yang 

telah disusun sebelumnya.  

 

3.1 Exploration Phase 

Pada bagian pendahuluan telah dijelaskan mengenai latar belakang 

pengembangan aplikasi ini, yaitu karena terbatasnya jam bersekolah yang 

membuat pengawasan akan perkembangan anak menjadi kurang. Hal ini 

menyebabkan perlunya kerjasama dan komunikasi yang baik antara orang 

tua/keluarga, guru dan murid dalam menciptakan lingkungan yang menyenangkan 

bagi anak sehingga mendukung tumbuh kembangnya.  

Aplikasi ini dibangun untuk menjembatani komunikasi antara orangtua, 

anak, dan sekolah. Sehingga bisa menjadi media lanjutan bagi orang tua untuk 

mengawasi dan mengevaluasi, serta membantu pemecahan masalah yang tidak 

sempat terselesaikan pada jam pelajaran di ruang kelas. 

Untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna akan sistem yang akan 

dibangun, maka akan disusun sebuah user stories. Dimana dalam user stories ini 
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akan berisi tentang daftar kebutuhan dari user. Dan berikut ini adalah daftar user 

stories dari pengguna terdapat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 User stories kebutuhan pengguna 

No Story 

UT1 Seorang murid, dapat melihat rapor 

UT2 Seorang murid, dapat melihat jadwal 

UT3 Seorang orangtua, dapat melihat rapor anaknya  

UT4 Seorang orangtua, dapat mengirimkan buku penghubung kepada guru 

UT5 Seorang guru, dapat melihat nilai murid 

UT6 Seorang guru, dapat mengirimkan buku penghubung kepada orangtua 

UT7 Orangtua, murid dan sekolah bisa saling berkomunikasi 

 

Menanggapi kebutuhan pengguna pada user stories UT7, agar semua user 

bisa saling terhubung dan berkomunikasi kapan saja dan dimana saja, maka 

aplikasi akan dibangun berbasis web. Salah satu konsep web yang memungkinkan 

adanya interaksi adalah konsep web 2.0. Dimana konsep web 2.0 adalah website 

yang memungkinkan adanya interaksi antara pemilik dan pengguna dengan 

konsep yang lebih mudah dan fleksible, selain itu ciri dari web 2.0 adalah website 

yang dibuat dengan full css yang membuat website lebih mudah dan ringan 

diakses, tidak memakan resources banyak. Salah satu contoh dari konsep web 2.0 

yang bisa menghubungkan hingga jutaan pengguna dan menjadi alat komunkasi 

yang efektif saat ini adalah social network.  

Dewasa ini penggunaan social network menjadi sebuah media yang 

menyediakan jaringan pertemanan yang difungsikan sebagai media komunikasi 

dunia maya yang menghubungkan jutaan penggunanya dari berbagai penjuru 

dunia. Social network sites merupakan sebuah layanan berbasis web yang 

memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat daftar pengguna 

yang tersedia, mengundang atau menerima teman dalam situs tersebut, dan saling 

berbagi informasi (Boyd & Ellison, 2007). Dengan adanya social network 
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komunikasi dan interaksi antar penggunanya dapat dilakukan kapan saja dan 

dimana saja.  

Salah satu social network yang tenar adalah facebook. Facebook cepat 

berkembang karena facebook mampu menjembatani interaksi antar pengguna 

dengan cepat dan mudah.  Bentuk interaksi yang ditawarkan dalam facebook bisa 

melalui pertemanan, saling berbagi ide, mengekspresikan kreatifitas, berdiskusi, 

dan bertukar informasi. Beberapa fitur dari facebook, yaitu: 

a. Pertemanan 

Didalam modul ini user bisa melakukan penambahan teman ataupun 

menghapus relasi pertemanan. Hal ini bertujuan agar setiap pengguna bisa 

saling mengenal antara satu dengan yang lain. Jika seorang pengguna  

menambahkan sebuah relasi pertemanan, pengguna lain yang di tambahkan 

pertemanan akan mendapatkan pemberitahuan, dari pemberitahuan tersebut 

seorang pengguna berhak menerima atau menolak relasi pertemanan yang 

diminta. 

b. Wall 

Pada modul wall, user dapat melakukan 3 (tiga) hal. Pertama, membuat 

status pada wall-nya sendiri. Kedua, mengirimkan pesan wall ke user yang 

telah berstatus teman. Dan yang ketiga adalah memberikan komentar ke wall. 

Memberikan komentar bisa dilakukan pada status/wall-nya sendiri atau wall 

teman. 

c. Pesan 

Berbeda dengan wall yang lebih bersifat terbuka, pada pesan user dapat 

mengirimkan pesan yang lebih bersifat pribadi. User yang menerima pesan 
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akan memperoleh pemberitahuan dari sistem. Pengiriman pesan ini tidak 

harus berstatus sebagai teman, karena menanggulangi adanya kebutuhan 

mendesak dan harus mengirimkan pesan. 

d. Group 

Group adalah suatu wadah untuk berdiskusi dan salah satu tempat 

untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan teman.  

e. Pemberitahuan (Notifikasi) 

Setiap kali ada interaksi yang ada hubungannya dengan user yang 

bersangkutan, maka user tersebut akan memperoleh pemberitahuan.  

f. Event 

Event disini bertujuan untuk membuat undangan ke sebuah acara yang 

diadakan. 

Dari beberapa fitur facebook tersebut, sangat cocok jika layanan social 

network dijadikan sarana interaksi dan komunikasi akademik siswa, guru dan 

orang tua. Sedangkan untuk melihat dan memantau perkembangan anak, guru, 

orang tua, dan murid sendiri bisa melihat nilai dan history akademik pada modul 

akademik yang akan ditambahkan pada social network. Selain dari nilai 

akademik, guru dan orang tua bisa saling berinteraksi dan berkonsultasi melalui 

buku penghubung yang juga tersedia pada modul akademik. Di buku penghubung 

tersebut orangtua bisa  mengkonsultasikan tentang kegiatan anaknya dirumah dan 

guru bisa mengkomunikasikan kegiatan anaknya di sekolah. Dan berikut ini 

adalah daftar user stories dari teknologi yang akan digunakan terdapat pada tabel 

3.2 

 



37 
 

Tabel 3.2 User Stories untuk Teknologi yang Digunakan 

No Story 

T1 User harus login dahulu untuk mengakses halaman social network 

T2 User dapat membuat status  

T3 User dapat membuat pesan wall kepada teman 

T4 User dapat memberi komentar pada status 

T5 User dapat memberi komentar pada status teman 

T6 User dapat memberi komentar pada pesan wall dari teman 

T7 User memiliki halaman profil pribadi 

T8 User dapat melihat status pribadi dan teman 

T9 User dapat melihat halaman profil teman 

T10  User dapat menghapus status 

T11 User dapat menghapus pesan dinding yang telah saya kirim kepada teman 

T12 User dapat menghapus komentar pada status 

T13 User dapat menghapus komentar pada pesan wall dari teman 

T14 User dapat menghapus komentar pada pesan dinding teman 

T15 User dapat melihat daftar siapa teman  

T16 User dapat melihat teman dari teman 

T17 User dapat menghapus hubungan pertemanan 

T18 User dapat melihat daftar permintaan teman 

T19 User dapat mengkonfirmasi permintaan pertemanan 

T20 User dapat meminta hubungan pertemanan kepada pengguna lain 

T21 User dapat mencari pengguna lain dalam school social netowrk ini 

T22 User dapat mengirim pesan kepada pengguna lain 

T23 User dapat melihat pesan yang masuk dalam inbox 

T24 User dapat menghapus pesan yang telah terkirim 

T25 User dapat berdiskusi dengan sesama karyawan, guru, anak, guru, atau 

orangtua 

T26 User dapat berdiskusi dengan warga sekolah termasuk orangtua dan 

murid 

T27 User bisa mendapatkan pemberitahuan jika ada undangan suatu acara 

T28 User bisa mendapatkan pemberitahuan jika ada pengguna lain yang 

berkomentar pada status saya 

T29 User bisa mendapatkan pemberitahuan jika ada pesan dinding dari teman 

T30 User bisa mendapatkan pemberitahuan jika ada pengguna lain yang 

berkomentar pada pesan dinding saya 

T31 User bisa mendapatkan pemberitahuan jika ada pesan pribadi baru 

T32 User bisa mendapatkan pemberitahuan jika ada permintaan pertemanan 

T33 User bisa mendapatkan pemberitahuan jika ada permintaan pertemanan 

yang telah saya ajukan  sudah dikonfirmasi 

T34 User bisa melihat daftar pemberitahuan yang masuk 

T35 User bisa menghapus pemberitahuan yang telah masuk 

T36 User bisa melihat daftar event yang akan diadakan 

T37 User dapat memberikan konfirmasi kehadiran pada event yang akan 
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No Story 

diadakan 

T38 User dapat memberi komentar pada event yang akan diadakan 

T39 User dapat menghapus komentar pada event 

T40 User dapat membuat agenda pribadi  

T41 User dapat melihat daftar agenda pribadi yang sudah dibuat 

T42 User dapat merubah agenda pribadi  

T43 User dapat menghapus agenda pribadi  

 

Terdapat 5 user yang berperan dalam sistem, user tersebut adalah guru 

karyawan, murid, orangtua, dan manajemen sekolah sebagai administrator. 

Berikut akan dijelaskan detail user pada sistem. 

1. Karyawan 

Karyawan merupakan pegawai dari sekolah islam Al-Azhar yang tidak 

memiliki hak sebagai pengajar maupun walikelas.  

2. Guru 

User guru, dibedakan menjadi tiga, yaitu:  

a. Guru mata pelajaran 

Guru mata pelajaran adalah guru yang mengajar sesuai dengan 

mata pelajaran yang dia ampu. Guru ini bisa mengajara di beberapa kelas.  

b. Wali kelas 

Seorang wali kelas hanya bisa melihat dan memantau 

perkembangan anak didiknya. 

c. Guru sebagai pengajar dan wali kelas 

Selain sebagai wali kelas, seorang guru juga bisa mengajar mata 

pelajaran jika guru tersebut terdaftar sebagai guru pengajar.  
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3. Murid 

User murid di sekolah islam Al-Azhar adalah murid untuk tingkat TK 

dan SD. Untuk murid tingkat SD dibediakan menjadi dua, yaitu: 

a. Murid kelas 1-3 

Murid kelas 1-3 dalam melakukan aktifitas akademiknya hanya 

diarahkan oleh wali kelas, bukan guru pengajar. Berbagai macam 

pelajaran yang ada akan diajarkan oleh wali kelas di masing-masing kelas.  

b. Murid kelas 4-6 

Berbeda dengna murid kelas 1-3, setiap pelajaran akan di ajarkan 

oleh guru yang berbeda-beda sesuai dengan pelajaran yang diampunya. 

4. Orangtua 

User orang tua murid adalah salah satu dari ayah, ibu atau wali. Jadi 

setiap murid hanya diwakili oleh satu wali murid. orang tua murid memiliki 

hak akases untuk melihat nilai dari anaknya. 

5. Administrator 

User administrator adalah salah satu orang dari karyawan atau 

manajemen sekolah, bisa kepala sekolah atau orang yang ditunjuk khusus 

sebagai administrator. Tugas admin adalah memoderasi konten dari social 

network for school. 

Dari user stories yang diddapatkan, maka untuk menjawab permasalahan 

dan menggabungkan dengan teknologi yang ada, maka modul-modul utama dari 

aplikasi social network for school adalah sebagai berikut: 
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a. Pertemanan 

Didalam modul ini user bisa melakukan penambahan teman ataupun 

menghapus relasi pertemanan. Hal ini bertujuan agar setiap pengguna bisa 

saling mengenal antara satu dengan yang lain. Jika seorang pengguna  

menambahkan sebuah relasi pertemanan, pengguna lain yang di tambahkan 

pertemanan akan mendapatkan pemberitahuan, dari pemberitahuan tersebut 

seorang pengguna berhak menerima atau menolak relasi pertemanan yang 

diminta. 

b. Wall 

Pada modul wall, user dapat melakukan 3 (tiga) hal. Pertama, membuat 

status pada wall-nya sendiri. Kedua, mengirimkan pesan wall ke user yang 

telah berstatus teman. Dan yang ketiga adalah memberikan komentar ke wall. 

Memberikan komentar bisa dilakukan pada status/wall-nya sendiri atau wall 

teman. 

c. Pesan 

Berbeda dengan wall yang lebih bersifat terbuka, pada pesan user dapat 

mengirimkan pesan yang lebih bersifat pribadi. User yang menerima pesan 

akan memperoleh pemberitahuan dari sistem. Pengiriman pesan ini tidak 

harus berstatus sebagai teman, karena menanggulangi adanya kebutuhan 

mendesak dan harus mengirimkan pesan. 

d. Group 

Group adalah suatu wadah untuk berdiskusi dan salah satu tempat 

untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan teman. Setiap group yang 

terdapat aplikasi ini beserta anggotanya dibuat dan di administrasi oleh 
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administrator. Pada aplikasi social network ini terdapat 3 jenis group yaitu 

group kelas, group ekstrakurikuler dan yang terakhir group khusus. Group 

kelas dimoderatori oleh walikelas dari masing – masing kelas dan anggotanya 

adalah anak didik pada kelas tersebut. Group ekstrakurikuler dimoderatori 

oleh pembina dari masing – masing ekstrakurikuler dan anggotanya adalah 

anak didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Sedangkan 

untuk group khusus dibagi lagi menjadi 3 (tiga) yaitu group guru, group 

orang tua, dan group sekolah. Group khusus tersebut dimoderatori oleh 

perwakilan guru/karyawan dan orang tua, dan anggota dari group tersebut 

warga sekolah (guru, karyawan sekolah, orang tua, dan anak didik). 

e. Pemberitahuan (Notifikasi) 

Setiap kali ada interaksi yang ada hubungannya dengan user yang 

bersangkutan, maka user tersebut akan memperoleh pemberitahuan.  

f. Event 

Event disini bertujuan untuk membuat undangan ke sebuah acara yang 

diadakan.  

g. Agenda 

Dalam modul atau fitur ini setiap pengguna aplikasi bisa membuat 

agenda setiap hari guna sebagai pengingat tentang apa yang harus dilakukan 

hari ini, bahkan esok. 

h. Akademik 

Informasi akademik merupakan salah satu fitur inti dari aplikasi untuk 

mendukung kegiatan akademik sekolah. Informasi akademik yang diberikan 
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adalah jadwal sekolah, nilai, history dan buku penghubung. Jadwal sekolah 

yang di tampilkan adalah jadwal sekolah harian yang telah ditetapkan. 

 

3.2 Planning Phase 

Pada fase perencanaan ini akan disusun prioritasi dari modul yang didapat 

untuk menentukan jadwal modul manakah yang terlebih dahulu dikerjakan. 

Jadwal pengerjaan modul-modul tersebut dibagi menjadi beberapa iterasi. Jadwal 

iterasi ditunjukkan pada tabel 3.3 

Tabel 3.3 Jadwal Iterasi 

Iterasi Modul Implementasi 

1 Login User stories T1 dan T44 

2 Wall 
User stories T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, 

T12, T13, T14, dan T44 

3 Pertemanan User stories T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, dan T44 

4 Pesan User stories T22, T23, T24, dan T44 

5 Group User stories T25, T26, dan T44 

6 Notifikasi 
User stories T27, T28, T29, T30, T31, T32, T33, T34, 

T35, dan T44 

7 Event User stories T36, T37, T38, T39, dan T44 

8 Agenda User stories T40, T41, T42, T43, dan T44 

9 Akademik User stories UT1, UT2, UT3, UT4, UT5, UT6, dan T44 

 

3.3 Iteration to Release Phase 

Pengerjaan setiap iterasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada 

planning phase, dimana terdapat 8 iterasi yaitu login, wall, pertemanan, pesan, 

group, notifikasi, event, agenda, dan akademik.  
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3.3.1 Iterasi Login 

Dalam iterasi ini akan dijelaskan bagaimana seorang pengguna melakukan 

login dan sistem melakukan authentikasi. Pada tabel 3.4 akan ditampilkan tentang 

hak akses dari setiap pengguna dalam modul login ini. 

Tabel 3.4 Hak Akses Modul Login 

 Karyawan Guru Murid Orangtua Admin 

Login √ √ √ √ √ 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Use Case Aplikasi Social Network for School 

 

A. Use Case Diagram Modul Login 

Pada gambar 3.2 merupakan gambar dari diagram use case login, pada 

diagram use case ini memungkinkan aktor untuk masuk ke dalam social network 

for school. Terdapat 5 aktor, yaitu admin, guru, orangtua, murid dan guru yang 

memiliki sifat yang sama, kemudian digeneralisasi menjadi aktor pengguna. 

 uc Use Case Model

Guru

Karyawan

Orangtua

Murid

Admin

Siakad

Melihat Notifikasi

Meminta pertemanan

Melihat profil

Konfirmasi 

pertemanan

Pengguna

Posting status

membuat pesan wall

Memberi komentar

Melihat pesan

Mengirim pesan

Membuat ev ent

Membuat agenda

Nilai Rapor

Lihat jadwal

Lihat buku 

penghubung

Mengirim pesan buku 

penghubung
Melihat daftar group

Tambah group

«extend»

«extend»



44 
 

 

Gambar 3.2 Diagram Use case Login 

 

B. Flow of Events Modul Login 

Flow of event untuk use case login dapat dilihat pada tabel 3.5. 

Tabel 3.5 flow of event login 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi 

Use case ini digunakan untuk melakukan authentikasi terhadap 

user yang akan masuk, dan disini juga akan diatur bagaimana hak 

akses masing-masing pengguna 

Tujuan Pengguna bisa masuk kedalam aplikasi social network for school 

Prasyarat Tidak ada 

Kondisi 

akhir sukses 

Pengguna bisa masuk dalam aplikasi 

Kondisi 

akhir gagal 

Pengguna tidak masuk ke aplikasi karena kesalahan username atau 

password 

Aktor 

utama 

Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu Pengguna berada dihalaman login aplikasi 

Alur utama 

Langkah Aksi 

1 
Pengguna memasukkan kombinasi username dan 

password pada form login 

 uc Use Case Model

authent

Guru

Karyawan

Orangtua

Murid

Admin

Pengguna

login
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Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

2 

Sistem mengirimkan data user dan melakukan 

pencocokan dengan data pada database. Jika terjadi 

error pada koneksi database maka akan masuk ke 

langkah 2.2. Jika kombimasi username dan password 

salah, maka akan masuk ke langkah 2.1. 

3 Sistem akan memindah halaman ke halaman home 

Alur 

Alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

2.1 
Sistem akan mengembalikan ke halaman awal dan 

kembali ke langhah 1 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

2.2 
Sistem akan mengembalikan ke halaman awal dan 

kembali ke langhah 1 

 

C. Sequence Diagram Modul Login 

Sequence diagram untuk use case login dapat dilihat pada gambar 3.3 

 

Gambar 3.3 Sequence Diagram Login 

 

 

 

 sd Interaction

Pengguna

Login_v iew Login Users Home_v iew

alt 

[hasil(): array]

[hasil(): bolean]

Login()

displayLoginForm()

Login(username, password)

Log_authent(username, password)

User(username, password)

hasil() :array

redirectHome()

hasil() :bolean

redirectLogin()
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D. Class Diagram Modul Login 

Relasi antar class pada modul login ditunjukkan oleh gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Class diagram use case login 

 

E. Desain Interface Modul Login 

Desain interface untuk login hanya terdiri dari dua textbox dan satu 

tombol, dimana masing-masing textbox harus diisi sesuai dengan username dan 

password yang sudah diberikan sebelumnya. Desain interface login ditunjukkan 

pada gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Desain Interface Login 

 

 

 class Class Model

Login

+ log_authent() : array

+ logout() : void

Users

- avatar:  string

- password:  string

- username:  string

- usertype:  string

+ User() : array

Statusmasuk

+ ceksession() : array

+ getsession() : array

+ out() : array

+ setsession() : array

login_v iew

- password:  string

- username:  string

+ login() : void
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F. Unit Testing Modul Login 

Skenario tes pada modul login adalah melakukan unit testing untuk 

menguji fungsionalitas dari modul login ini. Pada gambar 3.6 akan menunjukkan 

jika login berhasil dilaksanakan. 

Tabel 3.6 Output unit tes class logintest 

No Tes Status 

1 Login_test Passed 

 

 

Gambar 3.6 Output unit tes login berhasil 

 

3.3.2 Iterasi Wall 

Pada tabel 3.7 akan ditampilkan tentang hak akses dari setiap pengguna 

dalam modul wall ini. 

Tabel 3.7 Hak akses modul wall 

 Karyawan Guru Murid Orangtua Admin 

Membuat status √ √ √ √ √ 

Membuat pesan dinding √ √ √ √ √ 

Memberi komentar √ √ √ √ √ 

Melihat profil √ √ √ √ √ 

Melihat feed profil √ √ √ √ √ 

Melihat feed √ √ √ √ √ 

Menghapus status √ √ √ √ √ 

Menghapus pesan wall √ √ √ √ √ 
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 Karyawan Guru Murid Orangtua Admin 

Menghapus komentar √ √ √ √ √ 

 

A. Diagram Use Case Modul Wall 

Pada gambar 3.7 merupakan gambar dari use case pada modul wall. 

Dalam use case ini terdapat 5 aktor, yaitu admin, guru, orangtua, murid dan guru 

yang memiliki sifat yang sama, kemudian digeneralisasi menjadi aktor pengguna. 

Selain itu juga terdapat 9 use case dalam modul wall dan 9 use case lain diluar 

modul wall yang berinteraksi dengan modul ini. 9 use case dalam modul wall 

adalah: 

a. Membuat status, pada use case ini memungkinkan aktor untuk membuat 

status dan membagikan ke teman-temannya. 

b. Membuat pesan wall/dinding, pada use case ini memungkinkan aktor 

untuk mengiripkan sebuah pesan melalui wall teman. 

c. Memberi komentar, pada use case ini memungkinkan aktor untuk 

memberikan komentar pada sebuah status. 

d. Melihat profil, pada use case ini memungkinkan aktor untuk melihat profil 

dari user lain. 

e. Melihat feed profil, pada use case ini memungkinkan aktor untuk melihat 

status pada sebuah profil. 

f. Melihat feed, pada use case ini memungkinkan aktor untuk melihat status 

pribadi dan status teman. 

g. Menghapus status, pada use case ini memungkinkan aktor untuk 

menghapus status yang telah dibuatnya. 
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h. Menghapus pesan wall, pada use case ini memungkinkan aktor untuk 

menghapus pesan wall yang telah dikirim. 

i. Menghapus komentar, pada use case ini memungkinkan aktor untuk 

menghapus komentarnya pada sebuah status atau pesan dinding/wall. 

 

Gambar 3.7 Diagram use case modul wall 

 

B. Flow of Event Modul Wall 

1. Flow of Events Membuat Status 

Flow of event untuk use case membuat status dapat dilihat pada tabel 3.8. 

Tabel 3.8 Flow of event membuat status 

Diskripsi Use 

Case Detail 
Keterangan 

Deskripsi Use case untuk melakukan proses pembuatan status 

Tujuan Pengguna membuat status baru 

Prasyarat Login 

Kondisi Pengguna membuat status sesuai dengan apa yang diinginkan 

 uc Use Case Model

Wall

Guru

Karyawan

Orangtua

Murid

Admin

Siakad

Menghapus teman

Melihat profil

Pengguna

membuat status

membuat pesan wall

Memberi komentar

Menghapus komentar

Melihat Daftar 

Agenda

Nilai Rapor

Nilai kelas

Nilai mata pelajaran

Lihat buku 

penghubung

Melihat feed

Melihat feed profil

Menghapus status

Mengirim pesan

Melihat daftar teman

menghapus pesan 

wall

«include»

«extend»

«extend»

«extend»
«include»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
«extend»«extend»

«extend»

«extend»
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Diskripsi Use 

Case Detail 
Keterangan 

akhir sukses 

Kondisi 

akhir gagal 

Jika terjadi kesalahan dalam query dan koneksi database maka 

status tidak akan ditampilkan 

Aktor utama Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Tidak Ada 

Pemicu 
Pengguna berada pada halaman home atau berada pada halaman 

profil pribadi 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 

Use case dimulai ketika pengguna berada pada 

halaman home atau profil pribadi.  

2 

Use case dimulai ketika pengguna mengisi kolom 

status 

3 
Pengguna menekan tombol ”Update” 

4 

Sistem melakukan koneksi database dan 

memasukkan data status yang dibuat oleh pengguna. 

Jika terjadi kesalahan koneksi pada database, maka 

akan melakukan langkah 4.1 

5 

Jika pengguna berada pada halaman home maka 

sistem akan melakukan reload feed pada home. Jika 

pengguna berada pada halaman profil maka akan 

melakukan langkah 5.1 

Alur 

Alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

5.1 

jika pengguna berada pada posisi profil, maka sistem 

juga akan memperbarui urutan status yang terletak 

pada halaman profil 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

4.1 
Jika terjadi kesalahan dalam koneksi database maka 

kembali ke langkah 1 

 

2. Flow of Events Mengirim Pesan Dinding 

Flow of event untuk use case membuat pesan dinding  dapat dilihat pada 

tabel 3.9. 

Tabel 3.9 Flow of event membuat pesan dinding 

Diskripsi Use 

Case Detail 
Keterangan 

Deskripsi 
Pengguna juga bisa membuat pesan dinding yang ditujukan 

kepada teman. 
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Diskripsi Use 

Case Detail 
Keterangan 

Tujuan Pengguna mengirim pesan dinding kepada teman 

Prasyarat Login 

Kondisi 

akhir sukses 

Pengguna bisa mengirimkan pesan dinding kepada teman 

Kondisi 

akhir gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka pengiriman pesan 

tidak bisa dilakukan 

Aktor utama Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu Pengguna berada pada halaman profil teman 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 
Use case dimulai ketika pengguna berada pada 

halaman profil teman.  

2 
Use case dimulai ketika pengguna mengisi kolom 

status 

3 Pengguna menekan tombol ”Update” 

4 

Sistem melakukan koneksi database dan 

memasukkan data status yang dibuat oleh pengguna. 

Jika terjadi kesalahan koneksi pada database, maka 

akan melakukan langkah 4.1 

5 Sistem akan melakukan reload feed pada home 

Alur 

Alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

- - 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

4.1 
Jika terjadi kesalahan dalam koneksi database maka 

kembali ke langkah 1 

 

3. Flow of Events Mengirim Komentar 

Flow of event untuk use case mengirim komentar dapat dilihat pada tabel 

3.10. 

Tabel 3.10 Flow of event mengirim komentar 

Diskripsi Use 

Case Detail 
Keterangan 

Deskripsi Use case untuk memberikan komentar pada sebuah status. 

Tujuan Pengguna bisa memberikan komentar ke pada status 

Prasyarat Login 

Kondisi 

akhir sukses 

Pengguna bisa menambahkan komentar pada status yang dituju 

Kondisi Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka mengirim 
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Diskripsi Use 

Case Detail 
Keterangan 

akhir gagal komentar tidak bisa dilakukan 

Aktor utama Pelanggan 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu 
Pengguna berada pada status yang akan diberi komentar dan 

menekan menu komentar 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 
Pengguna menekan tombol komentar pada sebuah 

status 

2 Sistem menampilkan isian tentang komentar 

3 
Pengguna mengisi komentar yang akan diberikan 

4 

Sistem melakukan koneksi database dan memasukkan 

data komentar yang dibuat oleh pengguna. Jika 

terjadi kesalahan koneksi pada database, maka akan 

melakukan langkah 4.1 

5 
Sistem melakukan reload daftar komentar pada status 

Alur 

Alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

- - 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

4.1 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

 

4. Flow of Events Melihat Profil 

Flow of event untuk use case melihat profil dapat dilihat pada tabel 3.11. 

Tabel 3.11 Flow of event melihat profil 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi 

Use case untuk melihat profil dari pengguna lain yang terdapat 

dalam aplikasi social network ini ataupun profil dari aktor itu 

sendiri. 

Tujuan Pengguna bisa melihat profil dari setiap user 

Prasyarat Login 

Kondisi 

akhir sukses 

Aktor pengguna social network dapat melihat profil pengguna 

lain dan profilnya sendiri. 

Kondisi 

akhir gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka proses melihat 

halaman profil tidak bisa dilakukan 

Aktor utama Pengguna 

Aktor Tidak ada 
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Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

sekunder 

Pemicu  

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 
Pengguna mengklik salah satu nama pengguna social 

network 

2 

Ssitem melakukan koneksi database, jika terjadi 

kesalahan koneksi pada database, maka akan 

melakukan langkah 2.1 

3 

Jika halaman profil adalah halaman profil orang lain, 

maka sistem akan menampilkan informasi dari profil 

pengguna. Jika halaman profil adalah halaman profil 

pribadi akana melakukan langkah 3.1 

Alur 

alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

3.1 
Jika membuka profil pribadi, maka sistem juga akan 

melakukan koneksi database pada database akademik 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

1.2 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

 

5. Flow of Events Melihad Feed Profil 

Flow of event untuk use case melihat feed profil dapat dilihat pada tabel 

3.12. 

Tabel 3.12 Flow of event melihat feed profil 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi 
Use case untuk melihat status yang dibuat dan kiriman wall yang 

telah dilakukan oleh pengguna lain pada wall aktor tersebut. 

Tujuan Pengguna bisa melihat halaman profil dari teman 

Prasyarat Login 

Kondisi 

akhir sukses 

Pengguna bisa melihat halaman profil dari pengguna 

Kondisi 

akhir gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka proses melihat feed 

profil tidak bisa dilakukan 

Aktor 

utama 

Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu Pengguna berada pada halaman profil 
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Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 
Pengguna berada pada halaman profil 

2 

Sistem melakukan koneksi database dan sistem 

menampilkan list feed profil yang terdapat pada 

database. jika terjadi kesalahan koneksi pada database, 

maka akan melakukan langkah 2.1. Jika tidak ada feed 

yang ditampilkan maka akan melakukan langkah 2.2 

Alur 

perluasan 

Langkah Aksi percabangan 

2.2 
Jika aktor tidak memiliki feed pada profil, maka sistem 

akan menampilkan pesan “Status tidak ditemukan”. 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

2.1 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

6. Flow of Events Melihat Feed 

Flow of event untuk use case melihat feed dapat dilihat pada tabel 3.13. 

Tabel 3.13 Flow of event melihat feed 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi 
Use case untuk melihat aktivitas kiriman dari pengguna lain yang 

menjadi teman aktor. 

Tujuan 
Pengguna bisa melihat status yang kita buat atau status yang 

dikirmkan oleh teman 

Prasyarat Login 

Kondisi 

akhir sukses 

Pengguna bisa melihat status yang kita buat atau status yang 

dikirmkan oleh teman 

Kondisi 

akhir gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka proses melihat feed 

tidak bisa dilakukan 

Aktor 

utama 

Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu Pengguna berada pada halaman home 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 Pengguna berada pada halaman home 

2 

Sistem melakukan koneksi database dan sistem 

menampilkan list feed yang terdapat pada database. 

jika terjadi kesalahan koneksi pada database, maka 

akan melakukan langkah 2.1. Jika tidak ada feed yang 
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Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

ditampilkan maka akan melakukan langkah 2.2 

Alur 

Alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

2.2  
Jika aktor tidak memiliki feed pada home, maka sistem 

akan menampilkan pesan “Status tidak ditemukan”. 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

2.1 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

7. Flow of Events Menghapus Komentar 

Flow of event untuk use case menghapus komentar dapat dilihat pada 

tabel 3.14. 

Tabel 3.14 Flow of event menghapus komentar 

Diskripsi Use 

Case Detail 
Keterangan 

Deskripsi 

Use case untuk menghapus komentar pada status. Komentar 

yang bisa dihapus hanya komentar yang memiliki id pemberi 

komentar sama dengan id  yang sedang login 

Tujuan Pengguna bisa menghapus komentar yang telah dibuatnya 

Prasyarat Login 

Kondisi akhir 

sukses 

Pengguna berhasil menghapus komentar yang dia pilih 

Kondisi akhir 

gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka proses menghapus 

tidak bisa dilakukan 

Aktor utama Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Webservice 

Pemicu Pengguna menekan tombol hapus komentar 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 

Use case dimulai ketika pengguna memilih pilihan 

menghapus komentar dengan memilih komentar 

yang akan dihapus 

2 Sistem manmpilkan pesan ”Delete komentar?” 

3 Mengonfirmasi menghapus komentar 

 4 

Jika memilih “Ok”, sistem akan menghapus 

komentar dan memperbarui list komentar, jika 

memilih “Cancel” akan melakukan langkah 2.1 
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Diskripsi Use 

Case Detail 
Keterangan 

Alur 

Alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

2.1 

Jika Menghapus komentar dibatalkan. Kembali ke 

langkah 1. 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

2.2 

Menghapus record database gagal, sistem 

menampilkan pesan “Komentar gagal dihapus”. 

Kembali ke langkah 1 

 

8. Flow of Events Menghapus Status 

Flow of event untuk use case menghapus status dapat dilihat pada tabel 

3.15. 

Tabel 3.15 Flow of event menghapus status 

Diskripsi Use 

Case Detail 
Keterangan 

Deskripsi 

Use case untuk menghapus status yang dibuat oleh pengguna. 

Status yang bisa dihapus hanya status yang memiliki id pemberi 

status yang sama dengan id  yang sedang login 

Tujuan Pengguna bisa menghapus status yang telah dibuat 

Prasyarat Login 

Kondisi 

akhir sukses 

Pengguna berhasil menghapus status yang dia pilih 

Kondisi 

akhir gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka proses menghapus 

tidak bisa dilakukan 

Aktor utama Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Webservice 

Pemicu Pengguna menekan tombol hapus status 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 

Use case dimulai ketika pengguna memilih pilihan 

menghapus komentar dengan memilih status yang 

akan dihapus 

2 Sistem manmpilkan pesan ”Hapus status?” 

3 Mengonfirmasi menghapus status 

 4 

Jika memilih “Ok”, sistem akan menghapus 

komentar dan memperbarui list status/feed, jika 

memilih “Cancel” akan melakukan langkah 2.1 

Alur Langkah Aksi percabangan 
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Diskripsi Use 

Case Detail 
Keterangan 

Alternatif 

2.1 

Jika Menghapus status dibatalkan. Kembali ke 

langkah 1. 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

2.2 

Menghapus record database gagal, sistem 

menampilkan pesan “Status gagal dihapus”. Kembali 

ke langkah 1 

 

9. Flow of Events Menghapus Pesan Dinding 

Flow of event untuk use case menghapus pesan dinding dapat dilihat pada 

tabel 3.16. 

Tabel 3.16 Flow of event menghapus status 

Diskripsi Use 

Case Detail 
Keterangan 

Deskripsi 
Use case untuk menghapus pesan dinding yang dibuat oleh 

pengguna. 

Tujuan Pengguna bisa menghapus pesan dinding yang telah dibuat 

Prasyarat Login 

Kondisi akhir 

sukses 

Pengguna berhasil menghapus pesan dinding yang dia pilih 

Kondisi akhir 

gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka proses menghapus 

tidak bisa dilakukan 

Aktor utama Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Webservice 

Pemicu Pengguna menekan tombol hapus pesan dinding 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 

Use case dimulai ketika pengguna masuk ke 

halaman profil teman dan memilih pilihan 

menghapus komentar dengan memilih status yang 

akan dihapus 

2 Sistem manmpilkan pesan ”Hapus pesan dinding?” 

3 Mengonfirmasi menghapus status 

 4 

Jika memilih “Ok”, sistem akan menghapus 

komentar dan memperbarui list status/feed, jika 

memilih “Cancel” akan melakukan langkah 2.1 

Alur 

Alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

2.1 

Jika Menghapus status dibatalkan. Kembali ke 

langkah 1. 
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Diskripsi Use 

Case Detail 
Keterangan 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

2.2 

Menghapus record database gagal, sistem 

menampilkan pesan “Status gagal dihapus”. Kembali 

ke langkah 1 

 

C. Sequence Modul Wall 

Sequence diagram untuk use case melihat feed terdapat pada gambar 3.8. 

Pada gambar tersebut terdapat aktor pengguna,  

 

Gambar 3.8 Sequence diagram melihat feed 

Sequence diagram untuk use case membuat status terdapat pada gambar 

3.9. 

 sd Interaction

Pengguna

Wall_v iew Wall Walls Comments

Home(id)

mywall(id)

getFeed(id)

getComm(id)

result(id) :array

return wall() :array

return content() :array

DisplayFeed()
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Gambar 3.9 Sequence diagram membuat status 

Sequence diagram untuk use case mengirim wall atau status terdapat pada 

gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10 Sequence diagram mengirim wall atau status 

Sequence diagram untuk use case membuat status terdapat pada gambar 

3.11. 

 sd Interaction

Pengguna

Wall_v iew Wall Walls

aksesHomePage(uid)

displayStatusColumn()

dataStatus(uid, status)

postStatus(uid, status)

status(uid, status)

getFeed(uid)

result() :array

result() :array

displayNewFeed()

 sd displayWallColumn

Pengguna

Wall_v iew Wall Walls

wallProfil(uid)

displayWallColumn(uid)

dataWall(uid, wall)

postwall(wall)

postWall(uid, wall)

getFeed(uid)

:array

:array

displayNewFeed(uid)
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Gambar 3.11 Sequence diagram menghapus status 

Sequence diagram untuk use case mengirim komentar terdapat pada 

gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12 Sequence diagram menghapus status 

 

D. Class Diagram Modul Wall 

Relasi antar class pada modul wall ditunjukkan oleh gambar 3.13. 

 sd Interaction

Pengguna

Wall_v iew Wall Walls

alt 

[konfirmasi="Ya"]

[konfirmasi="Tidak"]

delStatus(uid, id)

konfirmasi()

delWall(uid, id)

delStatus(uid, id)

getFeed(uid)

result() :array

result() :array

displayFeed(uid)

displayFeed(uid)

 sd Interaction

Pengguna

Wall_v iew Wall Comments

status(id)

displayKomenForm()

komen(uid, id, komen)

postcomment(uid, id, komen)

postComm(uid, id, komen)

getComm(id)

result() :array

result() :array

displayKomen()
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Gambar 3.13 Class diagram use case wall 

 

E. Desain Interface Modul Wall 

1. Desain Interface Home 

Home merupakan halaman awal ketika pengguna berhasil login, disana 

terdapat navigasi yang mengarah pada fungsi-fungsi lain dalam social network. 

Pada bagian atas terdapat notifikasi, bagian sidebar terdapat jadwal, group, 

agenda dan event. Pada bagian tengah berisi feed, atau timeline yang berisi status 

dari teman atau status pengguna itu sendiri. Desain interface home bisa terdapat 

gambar 3.14 

 class Class Model

Walls

- create:  int

- idwalls:  int

- ip:  string

- uid1:  int

- uid2:  int

- wall:  string

+ delwall(int) : array

+ getFeed(int) : array

+ profilWall(int) : array

+ status(string, int) : array

Wall

+ delcomm() : array

+ delwall() : array

+ getcomment() : array

+ mywall() : array

+ postcomment() : array

+ poststatus() : array

+ postwall() : array

+ wallProfil() : array

Comments

- comment:  string

- create:  int

- idcomm:  int

- idwall:  int

- ip:  string

- uid:  int

+ delcomm(int) : array

+ getcomm(int) : array

+ postcomm(int, int) : array

wall_v iew

- avatar:  string

- idcomment:  int

- idwall:  int

- uid:  int

- uname:  string

+ dataStatus() : void

+ delStatus() : void

+ home() : void

+ Komen() : void

+ Status() : void
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Gambar 3.14 Desain interface home 

2. Desain Interface Halaman Profil 

Halaman profil merupakan halaman individu seorang pengguna, terdapat 

menu profil, wall, teman, dan akademik. Desain interface halaman profil terdapat 

pada gambar 3.15 

 

Gambar 3.15 Desain interface halaman profil 
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F. Unit Testing Modul Wall 

Desain uji coba modul wall untuk menguji apakah fungsi modul wall 

dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba modul wall dapat dilihat 

pada tabel 3.17. 

Tabel 3.17 Uji coba modul wall 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 

 

User 

Stories 

Status 

1 Melihat feed - 

Sistem feed  

pada halaman 

home maupun 

profil 

T8, T9 

 Sukses, 

dibuktikan 

pada gambar 

3.16 

2 
Membuat 

status 

Mengetikkan 

status pada kolom 

status 

Feed berubah, 

menjadi feed 

terbaru 

T2 

Sukses, 

dibuktikan 

pada gambar 

3.17 

3 
Mengirim 

wall 

Mengetikkan 

status pada wall di 

halaman profil 

teman 

Feed pada profil 

teman terupdate 
T3 

Sukses, 

dibuktikan 

pada gambar 

3.18 

4 Berkomentar 

Mengetikkan 

komentar pada 

kolom komentar 

Daftar komentar 

dari status 

berubah  

T4, T5 

Sukses, 

dibuktikan 

pada gambar 

3.19 

 

 Output unit testing pada class Walltest adalah melakukan testing pada 

class Wall, Walls dan Comments. Output Unit testing ditunjukkan pada tabel 3.18 

 

Tabel 3.18 Output unit tes class walltest 

No Tes Status 

1 Wywall_test Passed 

2 Postwall_test Passed 

3 Delwall_test Passed 

4 Poststatus_test Passed 

5 Postcomment_test Passed 
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Gambar 3.16 Unit test melihat feed 

 

Gambar 3.17 Unit test post status 

 

Gambar 3.18 Unit test mengirim wall 

 

Gambar 3.19 Unit Test mengirim komentar 

 

 

 

 



65 
 

3.3.3 Iterasi Pertemanan 

Pada tabel 3.19 akan ditampilkan tentang hak akses dari setiap pengguna 

dalam  use case modul pertemanan ini. 

Tabel 3.19 Hak akses use case modul pertemanan 

 Karyawan Guru Murid Orangtua Admin 

Melihat daftar teman √ √ √ √ √ 

Menghapus teman √ √ √ √ √ 

Melihat daftar permintaan 

teman 

√ √ √ √ √ 

Konfirmasi pertemanan √ √ √ √ √ 

Meminta pertemanan √ √ √ √ √ 

Mencari pengguna lain √ √ √ √ √ 

 

A. Diagram Use Case Modul Pertemanan 

Pada gambar 3.20 merupakan gambar dari use case pada modul 

pertemanan. Dalam use case ini terdapat 5 aktor, yaitu admin, guru, orangtua, 

murid dan guru yang memiliki sifat yang sama, kemudian digeneralisasi menjadi 

aktor pengguna. Selain itu juga terdapat 6 use case dalam modul pertemanan dan 

5 use case lain diluar modul pertemanan yang berinteraksi dengan modul ini. 6 

use case dalam modul pertemanan adalah: 

a. Melihat daftar teman, pada use case ini memungkinkan aktor untuk melihat 

daftar siapa saja user yang sudah menjadi temannya. 

b. Menghapus teman, pada use case ini memungkinkan aktor untuk menghapus 

relasi pertemanan dengan user lain. 

c. Melihat daftar permintaan teman, pada use case ini memungkinkan aktor 

untuk melihat daftar permintaan pertemanan yang diminta oleh user lain. 
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d. Konfirmasi pertemanan, pada use case ini memungkinkan aktor untuk 

menerima atau menolak pertemanan yang diminta oleh user lain. 

e. Meminta pertemanan, pada use case ini memungkinkan aktor untuk meminta 

pertemanan pada user lain. 

f. Mencari pengguna lain, pada use case ini memungkinkan aktor untuk mencari 

pengguna atau user lain yang juga menggunakan social netowork ini. 

 

Gambar 3.20 Use case modul pertemanan 

 

B. Flow of Event Modul Pertemanan 

1. Flow of events melihat daftar teman 

Flow of event untuk use case melihat daftar teman dapat dilihat pada tabel 

3.19. 

 

 uc Use Case Model

Pertemanan

Guru

Karyawan

Orangtua

Murid

Admin

Mencari Pengguna 

lain
Meminta pertemanan

Menghapus teman

Melihat daftar 

permintaan teman

Melihat daftar teman

Konfirmasi 

pertemanan

Pengguna

membuat pesan wall

Mengirim pesan

Mengundang teman

Tambah member 

group

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
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Tabel 3.19 Flow of event melihat daftar teman 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi Use case untuk melihat daftar teman. 

Tujuan Pengguna bisa melihat daftar pengguna yang telah menjadi teman 

Prasyarat Login 

Kondisi 

akhir sukses 

Pengguna mengetahui siapa saja pengguna yang telah menjadi 

teman 

Kondisi 

akhir gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka proses melihat 

daftar teman tidak bisa dilakukan 

Aktor 

utama 

Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu Pengguna berada pada halam profil dan memilih menu teman 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 

Use case dimulai ketika pengguna memilih menu 

daftar teman 

 2 

Sistem melakukan koneksi database dan menampilkan 

daftar teman yang dimiliki, jika tidak ada teman dalam 

daftar maka akan melakukan langkah 2.1, jika terjadi 

kesalahan dalam koneksi database maka akan 

melakukan langkah 2.2 

Alur 

alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

2.1 

Jika tidak memiliki teman sama sekali, maka sistem 

akan menampilkan pesan “Tidak ada teman” 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

2.2 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

 

2. Flow of events menghapus teman  

Flow of event untuk use case menghapus teman dapat dilihat pada tabel 3.20 

Tabel 3.20 Flow of event menghapus teman 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi Use case untuk menghapus teman. 
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Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Tujuan Pengguna bisa menghapus relasi pertemanan yang dimiliki 

Prasyarat Login 

Kondisi 

akhir sukses 

Pengguna bisa menghapus teman 

Kondisi 

akhir gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka proses melihat 

daftar teman tidak bisa dilakukan 

Aktor 

utama 

Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu Pengguna berada profil pengguna dan menekan hapus teman 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 

Use case dimulai ketika pengguna memilih pilihan 

menghapus teman dengan memilih group yang akan 

dihapus 

2 Sistem manmpilkan pesan ”Hapus pertemanan?” 

3 Pengguna melakukan konfirmasi penghapusan 

4 

Jika memilih “Ok”, sistem akan melakukan koneksi 

database dan akan menghapus teman yang dipilih, jika 

memilih “Cancel” akan melakukan langkah 2.1. Jika 

terjadi kesalahan koneksi database maka akan 

melakukan langkah 2.2 

Alur 

alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

2.1 

Jika Menghapus komentar dibatalkan. Kembali ke 

langkah 1. 

Aksi Error 

Langkah Aksi percabangan 

2.2 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

3. Flow of events melihat daftar permintaan teman 

Flow of event untuk use case melihat daftar permintaan teman dapat dilihat 

pada tabel 3.21. 

Tabel 3.21 Flow of event melihat daftar permintaan teman 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi Use case untuk melihat daftar permintaan pertemanan 

Tujuan Pengguna dapat mengetahui daftar permintaan teman yang 
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Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

dikirimkan oleh pengguna lain 

Prasyarat Login 

Kondisi 

akhir sukses 

Pengguna bisa melihat daftar permintaan teman 

Kondisi 

akhir gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka proses melihat 

daftar permintaan teman tidak bisa dilakukan 

Aktor 

utama 

Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu Pengguna memilih menu daftar permintaan teman 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 

Use case dimulai ketika pengguna memilih menu 

daftar permintaan teman 

 2 

Sistem melakukan koneksi database dan  

menampilkan daftar permintaan teman. Jika tidak ada 

permintaan teman, maka akan melakukan langkah 2.1, 

dan jika terjadi kesalahan dalam koneksi makan akan 

melakukan langkah 2.2 

Alur 

alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

2.1 

Jika tidak ada permintaan teman, maka sistem akan 

menampilkan pesan “Tidak ada permintaan teman” 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

2.2 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

 

4. Flow of events konfirmasi pertemanan 

Flow of event untuk use case melihat daftar permintaan teman dapat dilihat 

pada tabel 3.22. 

Tabel 3.22 Flow of event konfirmasi permintaan pertemanan 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi 
Use case untuk mengonfirmasi permintaan pertemanan yang telah 

diajukan oleh pengguna lain 

Tujuan Pengguna bisa menerima atau menolak permintaan pertemanan 

Prasyarat Login 
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Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Kondisi 

akhir sukses 

Pengguna bisa menerima atau menolak permintaan pertemanan 

Kondisi 

akhir gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka proses konfirmasi 

permintaan teman tidak bisa dilakukan 

Aktor 

utama 

Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu Pengguna berada pada daftar permintaan pertemanan 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 

Memilih pilihan merima permintaan pertemanan atau 

menolak pertemanan dari pengguna lain. 

2 

Jika memilih “Terima”, sistem akan menrima  teman 

dan menghapus daftar permintaan pertemanan, jika 

memilih “Tolak” akan melakukan langkah 2.1, dan 

jika terjadi kesalahan dalam koneksi database maka 

akan melakukan langkah 2.2 

Alur 

alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

1.1 
Menolak penerimaan pertemanan dan akan 

memperbaruhi daftar permintaan pertemanan 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

2.2 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

 

5. Flow of events meminta pertemanan 

Flow of event untuk use case meminta pertemanan dapat dilihat pada tabel 

3.23. 

Tabel 3.23 Flow of event meminta pertemanan 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi 
Use case untuk mengirimkan permintaan pertemanan kepada 

pengguna lain. 

Tujuan 
Pengguna bisa mengirimkan permintaan pertemanan kepada 

pengguna lain 

Prasyarat Login 

Kondisi Pengguna berhasil mengirimkan permintaan pertemanan kepada 
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Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

akhir sukses pengguna lain 

Kondisi 

akhir gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka proses permintaan 

pertemanan tidak bisa dilakukan 

Aktor utama Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu 
Pengguna berada pada kolom pencarian atau berada halaman 

profil dari pengguna lain yang belum menjadi teman 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 Mengklik tombol “tambah teman” 

2 
Menampilkan pesan konfirmasi “Menambahkan 

pengguna ke list teman?” 

3 Mengonfirmasi menambah pertemanan 

4 

Jika memilih “ya”, sistem akan  mengirimkan daftar 

pertemanan, jika memilih “tidak” akan melakukan 

langkah 4.1, jika terjadi kesalahan dalam koneksi 

database maka akan melakukan langkah 4.2 

Alur 

alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

4.1 

Jika tidak maka sistem tidak akan mengirimkan 

permintaan pertemanan 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

4.2 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

6. Flow of events mencari pengguna lain 

Flow of event untuk use case mencari pengguna lain dapat dilihat pada tabel 

3.24. 

Tabel 3.24 Flow of event mencari pengguna lain 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi 
Use case untuk mencari pengguna yang terdapat dalam social 

network. 

Tujuan 
Pengguna bisa mencari pengguna lain yang yang juga 

menggunakan aplikasi schoool social network 

Prasyarat Login 

Kondisi 

akhir sukses 

Pengguna bisa melakukan pencarian terhadap pengguna lain 
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Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Kondisi 

akhir gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka mencari teman tidak 

bisa dilakukan 

Aktor 

utama 

Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu Aktor berada kolom search 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 
Pengguna berada pada kolom search dan mengetikkan 

nama pengguna yang ingin dicari 

2 

Menampilkan pengguna yang sesuai dengan keyword 

yang dimasukan oleh pengguna, jika keyword yang 

dicari tidak ditemukan maka akan melakukan langkah 

alternatif 1.1, dan jika terjadi kesalahan dalam koneksi 

database maka akan melakukan langkah 2.2 

Alur 

Alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

2.1 Menampilkan pesan “User tidak ditemukan”. 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

2.2 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

C. Sequence Modul Pertemanan 

Sequence diagram untuk use case melihat daftar teman terdapat pada 

gambar 3.21. 

 

Gambar 3.21 Sequence diagram melihat daftar teman 

 sd Interaction

Pengguna

Teman_v iew Friend friendship

l istfriend(id)

getfriend(id)

getfriend(id)

result() :array

result() :array

displayListfriend()
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Sequence diagram untuk use case mencari pengguna lain terdapat pada 

gambar 3.22. 

 

Gambar 3.22 Sequence diagram mencari pengguna lain teman 

Sequence diagram untuk use case meminta permintaan teman terdapat 

pada gambar 3.23. 

 

Gambar 3.23 Sequence diagram meminta pertemanan 

Sequence diagram untuk use case konfirmasi permintaan pertemanan 

terdapat pada gambar 3.24. 

 sd Interaction

Pengguna

Teman_v iew Friend Users

search(name)

search(name)

getsearch(nama)

result() :array

result() :array

displaysearch()

 sd Interaction

Pengguna

teman_v iew friend friendship

addfriend(id)

addfriend(id)

postnewfriend(id)
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Gambar 3.24 Sequence diagram konfirmasi permintaan pertemanan 

 

D. Class Diagram Modul Pertemanan 

Relasi antar class pada modul pertemanan ditunjukkan oleh gambar 3.25. 

 

Gambar 3.25 Class diagram use case pertemanan 

 sd Interaction

Pengguna

teman_v iew friend friendship

alt 

[konfirmasi="Terima"]

[konfirmasi="Tolak"]

listFriendReq()

displayFriendReq()

konfirmasi()

appvfriend(id)

putFriend(id)

delFriend(id)

deletefriend(id)

 class Class Model

Friendship

- approvalstatus:  int

- approve_time:  int

- idfriend:  int

- send_time:  int

- sender:  int

- udi2:  int

- uid1:  int

+ delfriend(int) : array

+ getmutual(int, int) : array

+ getPendingTeman(int) : array

+ getPermintaanTeman(int) : array

+ postnewfriend(int) : array

+ putfriend(int) : array

Teman

+ addfriend() : array

+ appvfriend() : array

+ delfriend() : array

+ friendreq() : array

+ search() : array

Users

- avatar:  char

- iduser:  int

- nama:  int

- password:  username

- usertype:  char

+ getSearch(char) : array

+ getUser() : array

teman_v iew

- avatar:  string

- uid:  int

- uname:  int

- utype:  char

+ addfriend() : void

+ konfirmasi() : void

+ listfriend() : void

+ search() : void
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E. Desain Interface Modul Pertemanan 

Untuk mempermudah pencarian teman dan hubungan pertemanan maka 

disediakan fitur search pada aplikasi social network for school ini, desain 

interface halaman pencarian terdapat pada gambar 3.26 

 

Gambar 3.26 Desain interface halaman pencarian 

 

F. Unit Testing Modul Pertemanan 

Desain uji coba modul pertemanan untuk menguji apakah fungsi 

melakukan modul pertemanan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji 

coba modul pertemanan dapat dilihat pada tabel 3.25. 

Tabel 3.25 Uji coba pertemanan 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 

 

User 

Stories 

Status 

1 
Mencari 

pengguna 
Nama pengguna 

Sistem 

menampilkan 

daftar teman yang 

sesuai dengan 

pencarian 

T21 

 Sukses, 

dibuktikan 

pada gambar 

3.27 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 

 

User 

Stories 

Status 

2 
Meminta 

pertemanan 

Pengguna 

menekan tombol 

“Tambah sebagai 

teman” 

Tombol berubah 

menjadi “Pending” 
T20 

Sukses, 

dibuktikan 

pada gambar 

3.28 

3 
Hapus 

pertemanan 

Pengguna 

menekan tombol 

“Hapus 

Pertemanan” 

Tombol berubah 

menjadi “Tambah 

sebagai teman” 

T17 

Sukses, 

dibuktikan 

pada gambar 

3.29 

4 
Konfirmasi 

pertemanan 

Pengguna 

menekan tombol 

“terima” atau 

“tolak” 

Status pertemanan 

berubah  
T19 

Sukses, 

dibuktikan 

pada gambar 

3.30 

 

Output unit testing pada class Friendtest adalah melakukan testing pada 

class Teman, Friendship dan Users. Output Unit testing ditunjukkan pada tabel 

3.26 

 

Tabel 3.26 Output unit tes class friendtest 

No Tes Status 

1 advancesearch_test Passed 

2 friendreq_test Passed 

3 delfriend_test Passed 

4 addfriend_test Passed 

 

 

Gambar 3.27 Unit test mencari pengguna 
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Gambar 3.28 Unit test meminta pertemanan 

 

Gambar 3.29 Unit test hapus pertemanan 

 

Gambar 3.30 Unit test konfirmasi pertemanan 

 

3.3.4 Iterasi Pesan 

Pada tabel 3.27 akan ditampilkan tentang hak akses dari setiap pengguna 

dalam  use case modul pesan ini. 

Tabel 3.27 Hak akses use case modul pesan 

 Karyawan Guru Murid Orangtua Admin 

Menghapus pesan √ √ √ √ √ 

Melihat pesan √ √ √ √ √ 

Membuat pesan √ √ √ √ √ 
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A. Diagram Use Case Modul Pesan 

Pada gambar 3.31 merupakan gambar dari use case pada modul pesan. 

Dalam use case ini terdapat 5 aktor, yaitu admin, guru, orangtua, murid dan guru 

yang memiliki sifat yang sama, kemudian digeneralisasi menjadi aktor pengguna. 

Selain itu juga terdapat 3 use case dalam modul pesan dan 1 use case lain diluar 

modul pesan yang berinteraksi dengan modul ini. 6 use case dalam modul pesan 

adalah: 

a. Menghapus pesan, pada use case ini memungkinkan aktor untuk menghapus 

pesan yang telah dibuatnya. 

b. Melihat pesan, pada use case ini memungkinkan aktor untuk melihat pesan 

inbox dan percakapannya dengan user lain. 

c. Membuat pesan, pada use case ini memungkinkan aktor untuk membuat dan 

mengirimkan pesan kepada user lain. 

 

Gambar 3.31 Use case modul pesan 

 uc Use Case Model

Pesan

Guru

Karyawan

Orangtua

Murid

Admin

Pengguna

Melihat pesan

Menghapus pesan

Mengirim pesan

«extend»

«extend»
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B. Flow of Event Modul Pesan 

1. Flow of event menghapus pesan 

Flow of event untuk use case menghapus pesan dapat dilihat pada tabel 3.28. 

Tabel 3.28 Flow of event menghapus pesan 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi Use case untuk menghapus pesan yang telah dibuat aktor 

Tujuan Pengguna bisa menghapus pesan yang dia kirim 

Prasyarat Login 

Kondisi 

akhir sukses 

Pengguna bisa menghapus pesan  

Kondisi 

akhir gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka mencari teman 

tidak bisa dilakukan 

Aktor 

utama 

Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu Pengguna berasa pada halaman inbox 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 

Use case dimulai ketika pengguna memilih pilihan 

menghapus pesan dengan memilih pesan yang akan 

dihapus 

2 Sistem manmpilkan pesan ”Delete pesan?” 

3 Pengguna melakukan konfirmasi penghapusan 

4 

Jika memilih “Ok”, sistem akan  menghapus pesan 

dan memperbaruhi daftar pesan, jika memilih 

“Cancel” akan melakukan langkah 4.1, dan jika terjadi 

kesalahan dalam koneksi database maka akan 

melakukan langkah 4.2 

Alur 

alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

4.1 Daftar pesan akan di reload dan kembali ke langkah 1 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

4.2 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

2. Flow of event melihat pesan 

Flow of event untuk use case melihat pesan dapat dilihat pada tabel 3.29. 
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Tabel 3.29 Flow of event melihat pesan 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi Use case untuk melihat daftar pesan 

Tujuan Pengguna bisa melihat daftar pesan yang dimilikinya 

Prasyarat Login 

Kondisi 

akhir 

sukses 

Pengguna bisa melihat daftar pesan yang dimilikinya 

Kondisi 

akhir gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka mencari teman tidak 

bisa dilakukan 

Aktor 

utama 

Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu Pengguna memilih menu melihat pesan 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 Memilih pilihan untuk melihat pesan 

2 

Menampilkan list pesan yang terdapat pada database 

social network, jika tidak ada pesan dalam daftar maka 

akan melakukan langkah 2.1, dan jika terjadi kesalahan 

dalam melakukan koneksi database untuk 

menampilkan list pesan maka akan melakukan langkah 

2.2 

Alur 

alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

2.1 Menampilkan pesan “Tidak ada pesan”. 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

2.2 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

3. Flow of event mengirim pesan 

Flow of event untuk use case mengirim pesan dapat dilihat pada tabel 3.30. 

Tabel 3.30 Flow of event mengirim pesan 

Diskripsi Use 

Case Detail 
Keterangan 

Deskripsi Use case untuk mengirim pesan baru kepada pengguna lain 

Tujuan Pengguna bisa mengirimkan pesan kepada pengguna lain 

Prasyarat Login 

Kondisi akhir Pengguna bisa mengirimkan pesan kepada pengguna lain 



81 
 

Diskripsi Use 

Case Detail 
Keterangan 

sukses 

Kondisi akhir 

gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka mencari teman 

tidak bisa dilakukan 

Aktor utama Pengguna 

Aktor sekunder Tidak ada 

Pemicu 
Pengguna berada pada halaman pesan atau berada pada 

halaman profil pengguna lain 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 
Use case dimulai ketika pengguna memilih pilihan 

melakukan proses membuat pesan baru 

2 Menampilkan isian pesan dan tujuan. 

3 Pengguna memasukkan data group. 

4 
Sistem membuat, mengirimkan pesan dan 

memperbaharui pembicaraan 

Alur alternatif 
Langkah Aksi percabangan 

- - 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

2.1 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

C. Sequence Modul Pesan 

Sequence diagram untuk use case mengirim pesan terdapat pada gambar 

3.32. 
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Gambar 3.32 Sequence diagram mengirim pesan 

Sequence diagram untuk use case melihat pesan terdapat pada gambar 

3.33. 

 

Gambar 3.33 Sequence diagram melihat pesan 

Sequence diagram untuk use case menghapus pesan terdapat pada gambar 

3.34. 

 sd Interaction

Pengguna

pesan_v iew Message Priv ate_message

newMessage()

displayNewMessageForm()

message(uid, content)

postmsg(uid, content)

post(uid, content)

read(uid)

getInbox(uid)

result() :array

result() :array

displayInbox()

 sd Interaction

Pengguna

pesan_v iew Message Priv ate_message

readmessage()

read(uid)

getInbox(uid)

result() :array

result() :array

displayInbox()
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Gambar 3.34 Sequence diagram menghapus pesan 

 

D. Class Diagram Modul Pesan 

Relasi antar class pada modul pesan ditunjukkan oleh gambar 3.35. 

 

Gambar 3.35 Class diagram use case pesan 

 

E. Desain Interface Modul Pesan 

Selain bertukar informasi dan pesan melalui wall. Pengguna juga dapat 

bertukar informasi melalui pesan pribadi. Untuk menampung pesan yang masuk 

ke pelanggan, maka terdapat fitur inbox layaknya email SMS pada handphone. 

Desain interface halaman inbox bisa terdapat pada gambar 3.36 

 sd Interaction

Pengguna

pesan_v iew Message Priv ate_message

delMessage(id)

delconv(id)

delete(id)

read(uid)

getInbox(uid)

result() :array

result() :array

displayInbox()

 class Class Model

Message

+ delconv() : array

+ getconv() : array

+ inbox() : array

+ newmsg() : array

+ postmsg() : array

+ read() : array

Private_message

- content:  string

- idpm:  int

- read_status:  int

- read_time:  int

- send_time:  int

- uid1:  int

- uid2:  int

+ delete(int) : array

+ get(int, int) : array

+ getInbox(int) : array

+ post(int, string) : array

pesan_v iew

- avatar:  string

- idmsg:  int

- msg:  string

- uid:  int

- uname:  string

+ delMessage() : void

+ newMessage() : void

+ readMessage() : void
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Gambar 3.36 Desain interface halaman inbox 

 

F. Unit Testing Modul Pesan 

Desain uji coba modul pesan untuk menguji apakah fungsi modul pesan 

dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba modul pesan dapat dilihat 

pada tabel 3.31. 

Tabel 3.31 Uji coba modul pesan 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 

 

User 

Stories 

Status 

1 
Kirim 

pesan 

Menuliskan isi 

pesan dan 

tujuan 

Daftar pesan berubah, 

dan terdapat pesan 

baru yang baru saja 

terkirim 

T22 

 Sukses, 

dibuktikan 

pada gambar 

3.38  

2 
Hapus 

pesan 

Menekan 

tombol hapus 

Pesan terhapus dari 

daftar pesan 
T24 

 Sukses, 

dibuktikan 

pada gambar 

3.39 

4 
Baca 

pesan 

Menekan 

tombol untuk 

melihat pesan 

Menampilkan daftar 

pesan 
T23 

 Sukses, 

dibuktikan 

pada gambar 

3.37 
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Output unit testing pada class Messagetest adalah melakukan testing pada 

class Message dan Private_message. Output Unit testing ditunjukkan pada tabel 

3.32 

 

Tabel 3.32 Output unit tes class messagetest 

No Tes Status 

1 read_test Passed 

2 postmsg_test Passed 

3 delconv_test Passed 

 

 

Gambar 3.37 Unit Test Baca Pesan 

 

Gambar 3.38 Unit Test Kirim Pesan 

 

Gambar 3.39 Unit Test Hapus Pesan 
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3.3.5 Iterasi Group 

Pada tabel 3.33 akan  ditampilkan tentang hak akses dari setiap pengguna 

dalam  use case modul group ini. 

Tabel 3.33 Hak akses use case modul group 

 Karyawan Guru Murid Orangtua Admin 

Melihat daftar group √ √ √ √ √ 

Melihat daftar thread √ √ √ √ √ 

Melihat detil thread √ √ √ √ √ 

Membuat thread √ √ √ √ √ 

Berkomentar pada thread √ √ √ √ √ 

Menghapus komentar 

thread 
- - - - √ 

Menghapus thread - - - - √ 

Tambah member group - - - - √ 

Menghapus member group - - - - √ 

Tambah group - - - - √ 

Menghapus group - - - - √ 

 

A. Diagram Use Case Modul Group 

Pada gambar 3.40 merupakan gambar dari use case pada modul group. 

Dalam use case ini terdapat 5 aktor, yaitu admin, guru, orangtua, murid dan guru 

yang memiliki sifat yang sama, kemudian digeneralisasi menjadi aktor pengguna. 

Selain itu juga terdapat 11 use case dalam modul group. 11 use case dalam modul 

group adalah: 

a. Melihat daftar group, pada use case ini memungkinkan aktor melihat daftar 

group yang user tersebut ikuti. 

b. Melihat daftar thread, pada use case ini memungkinkan aktor melihat daftar 

thread yang ada sebuah group. 
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c. Melihat detil thread, pada use case ini memungkinkan aktor melihat detil dari 

thread. 

d. Membuat thread, pada use case ini memungkinkan aktor membuat thread 

baru untuk melakukan diskusi di group. 

e. Berkomentar pada thread, pada use case ini memungkinkan aktor untuk 

memberikan komentar pada thread. 

f. Menghapus komentar thread, pada use case ini memungkinkan aktor untuk 

menghapus komentar pada thread. 

g. Menghapus thread, pada use case ini memungkinkan aktor untuk menghapus 

thread. 

h. Tambah member group, pada use case ini memungkinkan aktor untuk 

menambah member pada sebuah group. 

i. Menghapus member group, pada use case ini memungkinkan aktor 

menghapus member pada sebuah group. 

j. Tambah group, pada use case ini memungkinkan aktor untuk membuat group 

baru. 

k. Menghapus group, pada use case ini memungkinkan aktor untuk menghapus 

group yang sudah ada sebelumnya. 
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Gambar 3.40 Use case modul group 

 

B. Flow of Event Modul Group 

1. Flow of Events untuk Use Case Hapus Group 

Flow of event untuk use case hapus group dapat dilihat pada tabel 3.34. 

Tabel 3.34 Flow of event hapus group 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi 

Dalam group terdapat thread, member, dan komentar dari thread. 

Penghapusan group, secara otomatis juga akan menghapus thread, 

member, dan komentar daru group yang bersangkutan. Hanya 

admin yang bisa menghapus group. Hal ini bertujuan untuk 

moderasi konten pada group 

Tujuan Admin bisa menghapus group 

Prasyarat Tidak ada 

Kondisi Group sukses dihapus 

 uc Use Case Model

Group

Guru

Karyawan

Orangtua

Murid

Admin

Pengguna

Tambah member 

group

Menghapus member 

group

Melihat daftar group

Membuat thread

Komentar thread

Tambah group Menghapus group

Menghapus Thread

Menghapus Komentar 

thread

Melihat daftar thread

Melihat detail thread

«extend»

«include»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
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Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

akhir 

sukses 

Kondisi 

akhir gagal 

Tidak ada 

Aktor 

utama 

Admin 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu 
Admin berada pada menu daftar group, dan memilih salah satu 

group untuk dihapus 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 
Admin memilih salah satu group dan menekan 

tombol hapus 

2 
Sistem manmpilkan pesan ”apakah group akan 

dihapus?” 

3 Pengguna melakukan konfirmasi penghapusan 

4 

Sistem menghapus group dan memperbaruhi daftar 

group, jika terjadi kesalahan dalam koneksi database 

maka akan melakukan langkah 4.1 

Alur 

Alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

- - 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

4.1 

Menghapus record database gagal, sistem 

menampilkan pesan “Group gagal dihapus”. Kembali 

ke langkah 1. 

 

2. Flow of Events untuk Use Case Lihat Daftar Group 

Flow of event untuk use case hapus group dapat dilihat pada tabel 3.35. 

Tabel 3.35 Flow of event lihat daftar group 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi Group terdapat 3 jenis: group sekolah, ekstrakulikuler dan kelas. 

Tujuan Menmpilkan group yang diikuti oleh pengguna 

Prasyarat Tidak Ada 

Kondisi 

akhir sukses 

Pengguna dapat melihat group apa saja yang dia ikuti 

Kondisi 

akhir gagal 

Tidak ada 

Aktor utama Pengguna 
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Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu Pengguna telah masuk aplikasi 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 
Use case dimulai ketika pengguna memilih pilihan 

untuk melihat daftar group 

2 

Sistem menampilkan list group yang diikuti, jika tidak 

ada group yang ditampilkan maka akan melakukan 

langkah 2.1, jika terjadi kesalahan dalam koneksi 

database maka akan melakukan langkah 2.2 

Alur 

Alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

2.1 

Jika pengguna tidak memiliki group yg diikuti, maka 

sistem akan menampilkan pesan “Tidak ada group 

yang anda ikuti”. 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

2.2 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

3. Flow of Events untuk Use Case Lihat Daftar Thread 

Flow of event untuk use case lihat daftar thread dapat dilihat pada tabel 

3.36. 

Tabel 3.36 Flow of event lihat daftar thread 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi 
Thread merupaka materi pembicaraan yang bisa di create oleh 

member dalam suatu group 

Tujuan Melihat daftar thread pada sebuah group 

Prasyarat Pengguna harus terdaftar dalam group 

Kondisi 

akhir sukses 

Pengguna dapat melihat daftar thread dalam group yang 

diikutinya 

Kondisi 

akhir gagal 

Tidak ada 

Aktor 

utama 

Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu Pengguna masuk ke dalam salah satu group yang diikutnya 

Alur utama Langkah Aktor 
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Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

1 

Use case dimulai ketika pengguna memilih group 

yang diikutnya 

2 

Sistem menampilkan daftar thread yang ada pada 

group, jika tidak ada thread dalam grouop, maka akan 

melakukan langkah 2.1, jika terjadi kesalahan dalam 

koneksi dengan database maka akan melakukan 

langkah 2.2 

Alur 

Alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

2.1 
Jika tidak ada thread yang diikuti, maka sistem akan 

menampilkan pesan “tidak ada thread” 

Alur Error Langkah Aksi percabangan 

 2.2 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

4. Flow of Events untuk Use Case Membuat Thread 

Flow of event untuk use case membuat thread dapat dilihat pada tabel 3.37. 

Tabel 3.37 Flow of event membuat thread 

Diskripsi Use Case 

Detail 
Keterangan 

Deskripsi Use case untuk membuat thread baru pada suatu group. 

Tujuan Pengguna bisa membuat thread pada group yang diikutinya 

Prasyarat Pengguna harus bergabung pada sebuah group 

Kondisi akhir 

sukses 

Pengguna bisa membuat thread baru 

Kondisi akhir 

gagal 

Tidak ada 

Aktor utama Pengguna 

Aktor sekunder Tidak ada 

Pemicu 
Pengguna berada pada daftar thread dan memilih menu 

membuat thread baru 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 
Use case dimulai ketika pengguna memilih 

pilihan membuat thread baru. 

2 Meminta isian tentang thread baru. 

3 
Pengguna memasukkan data thread baru. 

4 Sistem menambahkan thread baru. 

Alur Alternatif 
Langkah Aksi percabangan 

- - 
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Diskripsi Use Case 

Detail 
Keterangan 

Alur Error 
Langkah Aksi percabangan 

- - 

 

5. Flow of Events untuk Use Case Hapus Thread. 

Flow of event untuk use case hapus thread dapat dilihat pada tabel 3.38. 

Tabel 3.38 Flow of event hapus thread 

Diskripsi Use 

Case Detail 
Keterangan 

Deskripsi 

Use case untuk menghapus thread pada suatu group. Thread 

hanya bisa dihapus oleh admin. Hanya admin yang bisa 

menghapus thread. Hal ini bertujuan untuk moderasi konten pada 

group 

Tujuan Admin bisa menghapus thread pada sebuah group 

Prasyarat Tidak ada 

Kondisi 

akhir sukses 

Admin berhasil menghapus thread pada suatu group 

Kondisi 

akhir gagal 

Tidak ada 

Aktor utama Admin 

Aktor 

sekunder 

Webservice 

Pemicu Admin berada pada daftar thread pada sebuah group 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 

Use case dimulai ketika pengguna memilih pilihan 

menghapus group dengan memilih group yang akan 

dihapus 

2 
Sistem manmpilkan pesan ”apakah thread akan 

dihapus?” 

3 

Pengguna melakukan konfirmasi penghapusan 

4 Sistem memperbaruhi daftar thread 

Alur 

alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

- - 

Alur Error 
Langkah Aksi percabangan 

- - 
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6. Flow of Events untuk Use Case Berkomentar pada Thread. 

Flow of event untuk use case berkomentar pada thread dapat dilihat pada 

tabel 3.39. 

Tabel 3.39 Flow of event berkomentar pada thread 

Diskripsi Use 

Case Detail 
Keterangan 

Deskripsi Use case untuk meberikan komentar pada thread 

Tujuan Pengguna bisa memberikan komentar pada sebuah thread 

Prasyarat Tidak ada 

Kondisi 

akhir sukses 

Menambahkan komentar baru 

Kondisi 

akhir gagal 

Tidak ada 

Aktor utama Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Webservice 

Pemicu Pengguna sudah berada dalam seuah group 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 
Use case dimulai ketika pengguna masuk kedalam 

salah satu detil group 

2 
Pengguna mengisikan kolom komentar yang sudah 

disediakan 

3 

Pengguna menekan tombol “update” untuk 

mengirimkan komentar 

4 

Sistem melakukan koneksi database dan memasukkan 

data komentar yang dibuat oleh pengguna. Jika 

terjadi kesalahan koneksi pada database, maka akan 

melakukan langkah 4.1 

5 Sistem melakukan reload data komentar pada thread 

Alur 

alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

- - 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

4.1 

Sistem tidak akan menyimpan komentar pada 

database, dan daftar komentar pada thread tidak akan 

diperbaharui 

 

7. Flow of Events untuk Use Case Melihat Detil Thread. 

Flow of event untuk use case melihat detil thread dapat dilihat pada tabel 

3.40. 
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Tabel 3.40 Flow of event melihat detil thread 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi Use case untuk melihat detil pada sebuah thread 

Tujuan 
Pengguna bisa melihat detil dari sebuah thread, detil thread berisi 

tentang kontent thread dan komentar dari thread tersebut 

Prasyarat Tidak ada 

Kondisi 

akhir sukses 

Konten thread terbuka 

Kondisi 

akhir gagal 

Tidak ada 

Aktor utama Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Webservice 

Pemicu Pengguna berada pada daftar thread dari group 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 
Use case dimulai ketika pengguna mengklik salah 

satu judul thread pada group 

2 

Sistem akan menerima id dari thread dan akan 

membuka halaman detil dari thread yang berisi konten 

dan komentar thread. Jika terjadi kesalahan koneksi 

pada database, maka akan melakukan langkah 2.1 

Alur 

alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

- - 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

2.1 
Sistem tidak akan menampilkan detil thread, dan akan 

tetap berada pada halaman daftar thread 

 

8. Flow of Events untuk Use Case Hapus Komentar Thread. 

Flow of event untuk use case hapus komentar thread dapat dilihat pada 

tabel 3.41. 

Tabel 3.41 Flow of event hapus thread 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi 

Use case untuk menghapus komentar thread pada suatu group. 

Komentar thread hanya bisa dihapus oleh admin. Hanya admin 

yang bisa menghapus komentar. Hal ini bertujuan untuk moderasi 

konten pada group 

Tujuan Admin bisa menghapus komentar pada sebuah thread 

Prasyarat Tidak ada 
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Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Kondisi 

akhir sukses 

Komentar pada groub berhasil dihapus 

Kondisi 

akhir gagal 

Tidak ada 

Aktor utama Admin 

Aktor 

sekunder 

Webservice 

Pemicu Admin berada pada detil pada sebuah thread 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 

Use case dimulai ketika admin memilih pilihan 

menghapus komentar dengan memilih komentar 

yang akan dihapus 

2 
Sistem manmpilkan pesan ”apakah komentar akan 

dihapus?” 

3 

Pengguna melakukan konfirmasi penghapusan 

4 
Sistem memperbaruhi daftar komentar pada sebuah 

thread 

Alur 

alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

- - 

Alur Error 
Langkah Aksi percabangan 

- - 

 

C. Sequence Modul Group 

Sequence diagram untuk use case menghapus group terdapat pada gambar 

3.41. 
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Gambar 3.41 Sequence diagram menghapus group 

Sequence diagram untuk use case melihat daftar group terdapat pada 

gambar 3.42. 

 

Gambar 3.42 Sequence diagram melihat daftar group 

Sequence diagram untuk use case melihat daftar group terdapat pada 

gambar 3.42. 

 sd hapus group

Admin

group_v iew group groupsgroup_detailmember

alt 

[delete]

Pilih group()

pil ih menu del()

display

Konfirmasi()
konfirmasi()

delgroup(id)

delmember(id_group)

delgroupdetail(id_group)

delgroup(id_group)

getgroup()

result()

result()

display grouplist()

 sd daftar group

Admin

group_v iew group groups

masuk daftar group(id_user)

get grouplist(id_user)

get grouplist(id_user)

result() :array

result() :array

display

grouplist()
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Gambar 3.42 Sequence diagram melihat daftar group 

Sequence diagram untuk use case melihat daftar thread terdapat pada 

gambar 3.43. 

 

Gambar 3.43 Sequence diagram melihat daftar group 

Sequence diagram untuk use case membuat thread terdapat pada gambar 

3.44. 

 sd daftar group

Admin

group_v iew group groups

masuk daftar group(id_user)

get grouplist(id_user)

get grouplist(id_user)

result() :array

result() :array

display

grouplist()

 sd Daftar thread

Pengguna

thread_v iew group groups_post

masuk listdaftar(id_group)

get thread(id_group)

get thread(id_group)

result() :array

result() :array

display thread()
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Gambar 3.44 Sequence diagram membuat thread 

 

D. Class Diagram Modul Group 

Relasi antar class pada modul group ditunjukkan oleh gambar 3.45. 

 

Gambar 3.45 Class diagram use case pesan 

 

 

 

 sd Membuat thread

Pengguna

group group_postthread_v iew

open new thread(id, idgroup)

display form new therad(id, idgroup)

isi form new thread(id, idgroup, data)

post thread(id, idgroup, data)

post thread(id, idgroup, data)

getthread(idgroup)

getthread(idgroup)

result() :array

result() :array

displaythread()

 class Class Model

Groups

- groupname:  char

- idgroup:  int

- status:  int

+ delGroup(int) : array

+ getGroup(int) : array

+ getgroupmod() : array

+ nameGroup(int) : array

Group_post

- content:  char

- created:  int

- creator:  int

- idgpost:  int

- title:  int

+ delComment(int, int) : array

+ delPost(int, int) : array

+ getComment(int) : array

+ getPost(int) : array

+ getRead(int) : array

+ postComment(int, int, char) : array

+ postThread(int, int, char) : array

member

- idgroup:  int

- idmem:  int

- uid:  int

+ getMember() : array

+ postUndangan() : array

Group

+ addmember() : void

+ commentlist() : void

+ delkomengroup() : void

+ grouppost() : void

+ listgroup() : void

+ newgroup() : void

+ newthread() : void

+ postgroupcomment() : void

+ postnewgroup() : void

+ readpost() : void

group_v iew

- groupname:  string

- idgroup:  int

thread_v iew

- content:  string

- idthread:  int

- threadtitle:  string
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E. Desain Interface Modul Group 

Group adalah tempat berkumpul dari guru, orangtua dan murid. group di 

desain seperti halnya forum, sehingga materi yang diperbincangkan tidak mudah 

untuk tenggelam. Desain interface group terdapat pada gambar 3.46 

 

Gambar 3.46 Desain interface group 

 

F. Unit Testing Modul Group 

Desain uji coba modul group untuk menguji apakah fungsi modul group 

dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba modul group dapat dilihat 

pada tabel 3.42. 

Tabel 3.42 Uji coba modul group 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 

 

User 

Stories 

Status 

1 
Berdiskusi 

dalam group 

Membuka 

group dan 

melakukan 

komentar 

Menampilkan 

daftar group dan 

thread 

T25, 

T26 

Sukses, 

dibuktikan pada 

gambar 3.47 

dan 3.48 
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Output unit testing pada class Grouptest adalah melakukan testing pada 

class Group, Groups, Group_post dan Private_message. Output Unit testing 

ditunjukkan pada tabel 3.43 

 

Tabel 3.43 Output unit tes class grouptest 

No Tes Status 

1 listgroup _test Passed 

2 readpost _test Passed 

 

 

Gambar 3.47 Unit Testing menampilkan daftar group 

 

Gambar 3.48 Unit Testing menampilkan daftar thread 

 

3.3.6 Iterasi Notifikasi 

Pada tabel 3.44 akan ditampilkan tentang hak akses dari setiap pengguna 

dalam  use case modul notifikasi ini. 

Tabel 3.44 Hak akses use case modul notifikasi 

 Karyawan Guru Murid Orangtua Admin 

Melihat notifikasi √ √ √ √ √ 

Menghapus notifikasi √ √ √ √ √ 
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A. Diagram Use Case 

Pada gambar 3.49 merupakan gambar dari use case pada modul notifikasi. 

Dalam use case ini terdapat 5 aktor, yaitu admin, guru, orangtua, murid dan guru 

yang memiliki sifat yang sama, kemudian digeneralisasi menjadi aktor pengguna. 

Selain itu juga terdapat 2 use case dalam modul notifikasi. 2 use case dalam 

modul notifikasi adalah: 

a. Melihat notifikasi, pada use case ini memungkinkan aktor untuk melihat 

notifikasi apa saja yang diterimanya. 

b. Menghapus notifikasi, pada use case ini memungkinkan aktor untuk 

menghapus notifikasi yang diterimanya. 

 

Gambar 3.49 Use case modul notifikasi 

 

 

 

 uc Use Case Model

Notifikasi

Guru

Karyawan

Orangtua

Murid

Admin

Melihat Notifikasi

Menghapus notifikasi

Pengguna

«extend»
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B. Flow of Event Modul Notifikasi 

1. Flow of event melihat notifikasi 

Flow of event untuk use case melihat notifikasi dapat dilihat pada tabel 3.45. 

Tabel 3.45 Flow of event melihat notifikasi 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi 
Use case untuk melihat pemberitahuan yang ditujukan pada aktor 

tersebut. 

Tujuan Pengguna bisa melihat daftar notifikasi 

Prasyarat Tidak ada 

Kondisi 

akhir sukses 

Pengguna bisa melihat daftar notifikasi 

Kondisi 

akhir gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka proses melihat 

daftar teman tidak bisa dilakukan 

Aktor utama Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu Pengguna beraada pada menu notifikasi 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 
Use case dimulai ketika pengguna memilih pilihan 

untuk melihat notifikasi 

 2 

Sistem menampilkan list atau daftar notifikasi, jika 

tidak terdapata notifikasi, maka akan melakukan 

langkah 2.1. jika terjadi kesalahan pada koneksi 

database maka akan melakukan langkah 2.2 

Alur 

alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

2.1 Menampilkan pesan “Maaf, tidak ada notifikasi”. 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

1.2 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

2. Flow of event menghapus notifikasi 

Flow of event untuk use case menghapus notifikasi dapat dilihat pada tabel 

3.46. 

Tabel 3.46 Flow of event menghapus notifikasi 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi Use case untuk menghapus notifiasi yang ada pada daftar 
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Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

notifikasi 

Tujuan Pengguna bisa menghapus notifikasi 

Prasyarat Login 

Kondisi 

akhir sukses 

Pengguna bisa menghapus notifikasi 

Kondisi 

akhir gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka mencari teman 

tidak bisa dilakukan 

Aktor 

utama 

Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu Pengguna berada pada halaman notifikasi 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 

Use case dimulai ketika pengguna memilih pilihan 

menghapus notifikasi dengan memilih notifikasi yang 

akan dihapus 

2 
Sistem manmpilkan pesan ”apakah notifikasi akan  

dihapus?” 

3 
Pengguna melakukan konfirmasi penghapusan 

4 

Jika memilih “ya”, sistem akan  menghapus pesan dan 

memperbaruhi daftar pesan, jika memilih “tidak” akan 

melakukan langkah 4.1, jika terjadi kesalahan pada 

koneksi database maka akan melakukan langkah 4.2 

Alur 

alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

4.1 

Daftar daftar notifikasi akan di reload dan kembali ke 

langkah 1 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

4.2 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

C. Sequence Modul Notifikasi 

Sequence diagram untuk use case melihat notifikasi terdapat pada gambar 

3.50. Dan untuk sequence diagram untuk use case menghapus notifikasi terdapat 

pada gambar 3.51. 
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Gambar 3.50 Sequence diagram melihat notifikasi 

 

Gambar 3.51 Sequence diagram menghapus notifikasi 

 

D. Class Diagram Modul Notifikasi 

Relasi antar class pada modul notifikasi ditunjukkan oleh gambar 3.52. 

 

E. Unit Testing Modul Notifikasi 

Desain uji coba modul notifikasi untuk menguji apakah fungsi modul 

notifikasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba modul notifikasi 

dapat dilihat pada tabel 3.47. 

 sd Interaction

Pengguna

notifikasi_v iew Notification notifikasi

viewnotif(id)

getNotif(id)

get(id)

result() :array

result() :array

displayNotif()

 sd Interaction

Pengguna

notifikasi_v iew notification notifikasi

notifview()

delnotif(id)

delete(id)
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Gambar 3.52 Class diagram modul notifikasi 

 

Tabel 3.47 Uji coba modul notifikasi 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 

 

User 

Stories 

Status 

1 
Melihat 

Notifikasi 

Memilih 

menu melihat 

notifikasi 

Menampilkan 

daftar notifikasi 
T34 

Sukses, 

dibuktikan pada 

gambar 3.53  

2 
Menghapus 

Notifikasi 

Menekan 

tombol hapus 

Notifikasi 

terhapus dari 

daftar 

T35 

Sukses, 

dibuktikan pada 

gambar 3.54 

 

Output unit testing pada class Notification adalah melakukan testing pada 

class Notifikasi dan Notification. Output Unit testing ditunjukkan pada tabel 3.48 

 

Tabel 3.48 Output unit tes class notification 

No Tes Status 

1 getNotif_test Passed 

2 delnotif_test Passed 

 

 class Class Model

Groups

- groupname:  char

- idgroup:  int

- status:  int

+ delGroup(int) : array

+ getGroup(int) : array

+ getgroupmod() : array

+ nameGroup(int) : array

Group_post

- content:  char

- created:  int

- creator:  int

- idgpost:  int

- title:  int

+ delComment(int, int) : array

+ delPost(int, int) : array

+ getComment(int) : array

+ getPost(int) : array

+ getRead(int) : array

+ postComment(int, int, char) : array

+ postThread(int, int, char) : array

member

- idgroup:  int

- idmem:  int

- uid:  int

+ getMember() : array

+ postUndangan() : array

Group

+ addmember() : void

+ commentlist() : void

+ delkomengroup() : void

+ grouppost() : void

+ listgroup() : void

+ newgroup() : void

+ newthread() : void

+ postgroupcomment() : void

+ postnewgroup() : void

+ readpost() : void

group_v iew

- groupname:  string

- idgroup:  int

thread_v iew

- content:  string

- idthread:  int

- threadtitle:  string
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Gambar 3.53 Unit Testing Melihat Notifikasi 

 

Gambar 3.54 Unit Testing Menghapus Notifikasi 

 

3.3.7 Iterasi Event 

Pada tabel 3.49 akan ditampilkan tentang hak akses dari setiap pengguna 

dalam  use case modul event ini. 

Tabel 3.49 Hak akses use case modul event 

 Karyawan Guru Murid Orangtua Admin 

Melihat daftar event √ √ √ √ √ 

Melihat detil event √ √ √ √ √ 

Konfirmasi kehadiran √ √ √ √ √ 

Berkomentar pada  event √ √ √ √ √ 

Hapus Komentar event √ √ √ √ √ 

Membuat event - - - - √ 

Mengundang teman - - - - √ 

Menghapus event - - - - √ 
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A. Diagram Use Case Modul Event 

Pada gambar 3.55 merupakan gambar dari use case pada modul event. 

Dalam use case ini terdapat 5 aktor, yaitu admin, guru, orangtua, murid dan guru 

yang memiliki sifat yang sama, kemudian digeneralisasi menjadi aktor pengguna. 

Selain itu juga terdapat 7 use case dalam modul event dan 1 use case lain diluar 

modul event yang berinteraksi dengan modul ini. 7 use case dalam modul event 

adalah: 

a. Melihat daftar event, pada use case ini memungkinkan aktor untuk melihat 

daftar event apa saja yang akan dilaksanakan. 

b. Melihat detil event, pada use case ini memungkinkan aktor untuk melihat 

detil dari event. 

c. Konfirmasi kehadiran, pada use case ini memungkinkan aktor untuk 

melakukan konfirmasi kehadiran terhadap suatu event. 

d. Berkomentar pada  event, pada use case ini memungkinkan aktor untuk 

memberikan komentar pada sebuah event yang diikutinya. 

e. Hapus Komentar event, pada use case ini memungkinkan aktor untuk 

menghapus komentar pada sebuah event. 

f. Membuat event, pada use case ini memungkinkan aktor untuk membuat event 

baru. 

g. Mengundang teman, pada use case ini memungkinkan aktor untuk 

mengundang teman untuk hadir dalam sebuah event yang telah dibuat. 

h. Menghapus event, pada use case ini memungkinkan aktor untuk menghapus 

event yang sudah ada. 
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Gambar 3.55 Use case modul event 

 

B. Flow of Event Modul Event 

1. Flow of event Melihat daftar event 

Flow of event untuk use case melihat daftar event dapat dilihat pada tabel 

3.50. 

Tabel 3.50 Flow of event melihat daftar event 

Diskripsi Use 

Case Detail 
Keterangan 

Deskripsi Use case untuk daftar event 

Tujuan Pengguna dapat mengetahui daftar event yang akan diadakan 

Prasyarat Login 

Kondisi 

akhir sukses 

Pengguna bisa melihat daftar event 

Kondisi 

akhir gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka proses melihat 

daftar permintaan teman tidak bisa dilakukan 

Aktor utama Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu Pengguna memilih menu melihat daftar event 

Alur utama Langkah Aktor 

 uc Use Case Model

Event

Guru

Karyawan

Orangtua

Murid

Admin

Pengguna

Membuat ev ent

Mengundang teman

Konfirmasi kehadiran

Menghapus ev ent

Melihat Detil Ev ent

Melihat daftar ev ent

memberi komentar 

ev ent

Menghapus komentar 

ev ent

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
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Diskripsi Use 

Case Detail 
Keterangan 

1 

Use case dimulai ketika pengguna memilih menu 

daftar event 

 2 

Sistem menampilkan daftar event. Jika tidak ada 

event yang ditampilkan, maka akan melakukan 

langkah 2.1, jika terjadi kesalahana pada koneksi 

database maka akan melakukan langkah 2.2 

Alur 

alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

2.1 

Jika tidak ada permintaan teman, maka sistem akan 

menampilkan pesan “Tidak ada event” 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

2.2 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

 

2. Flow of event konfirmasi kehadiran 

Flow of event untuk use case konfirmasi kehadiran dapat dilihat pada tabel 

3.51. 

Tabel 3.51 Flow of event konfirmasi kehadiran 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi 
Use case untuk mengonfirmasi kehadiran pengguna terhadap 

suatu event yang akan diadakan 

Tujuan Pengguna bisa mengkonfirmasi kehadiran terhadap suatu event 

Prasyarat Login, Memilih salah satu event 

Kondisi 

akhir sukses 

Pengguna bisa menghadiri atau tidak suatu event 

Kondisi 

akhir gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka proses konfirmasi 

permintaan teman tidak bisa dilakukan 

Aktor utama Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu Pengguna berada pada detail suatu event 

Alur utama 
Langkah Aktor 

1 Memilih pilihan menghadiri atau tidak suatu acara 
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Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

 2 

Jika memilih “ya”, sistem akan merubah daftar hadir 

sebuah event, jika tidak maka akan melakukan 

langkah 2.1 dan jika terjadi kesalahana pada koneksi 

database maka akan melakukan langkah 2.2 

Alur 

perluasan 

Langkah Aksi percabangan 

2.1 

Jika tidak menolak menghadiri event, maka event 

akan dihapuskan dalam daftar event 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

2.2 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

3. Flow of event berkomentar pada  event 

Flow of event untuk use case berkomentar pada event  dapat dilihat pada tabel 

3.52. 

Tabel 3.52 Flow of event berkomentar pada event 

Diskripsi Use 

Case Detail 
Keterangan 

Deskripsi Use case untuk memberikan komentar pada sebuah event. 

Tujuan 
Pengguna bisa memberikan komentar, dengan tujuan pengguna 

bisa salin berdiskusi tentang event 

Prasyarat Login, memilih event 

Kondisi akhir 

sukses 

Pengguna bisa menambahkan komentar event 

Kondisi akhir 

gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka mengirim 

komentar tidak bisa dilakukan 

Aktor utama Pelanggan 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu Pengguna berada pada event yang akan diberi komentar 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 Pengguna menekan tombol komentar 

2 Sistem menampilkan isian tentang komentar 

3 Pengguna mengisi komentar yang akan diberikan 

4 

Sistem manambahkan komentar pada acara yang 

dituju, jika terjadi kesalahana pada koneksi database 

maka akan melakukan langkah 4.1 

Alur alternatif Langkah Aksi percabangan 
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Diskripsi Use 

Case Detail 
Keterangan 

- - 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

4.1 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

4. Flow of event Membuat event 

Flow of event untuk use case membuat event  dapat dilihat pada tabel 3.53. 

Tabel 3.53 Flow of event membuat event 

Diskripsi Use 

Case Detail 
Keterangan 

Deskripsi Use case untuk membuat event baru. 

Tujuan Admin bisa membuat event baru 

Prasyarat Login 

Kondisi akhir 

sukses 

Admin bisa event baru 

Kondisi akhir 

gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka mengirim 

komentar tidak bisa dilakukan 

Aktor utama Admin 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu Admin berada pada halaman daftar event 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 
Use case dimulai ketika pengguna memilih pilihan 

melakukan proses menambah event baru. 

2 Menampilkan isian data event 

3 Admin memasukkan data event 

4 

Meminta isian data user yang diundang, jika tidak 

mengisi data user yang diundang, maka akan 

melakukan langkah 2.1 

5 Admin memasukkan data user yang diundang 

6 Sistem membuat event baru 

Alur perluasan 

Langkah Aksi percabangan 

2.1 

Membuat event dengan undangan yang masih 

kosong, ketika admin tidak memasukkan data user 

yang diundang. 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

2.2 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 
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5. Flow of event Mengundang teman 

Flow of event untuk use case mengundang teman  dapat dilihat pada tabel 

3.54. 

Tabel 3.54 Flow of event mengundang 

Diskripsi Use 

Case Detail 

Use case untuk mengundang teman dalam event 

Deskripsi Use case untuk mengundang teman dalam event 

Tujuan 
Admin bisa mengundang teman untuk bergabung pada event 

yang akan diadakan 

Prasyarat Login, memilih event 

Kondisi akhir 

sukses 

Admin bisa mengundang teman untuk bergabung pada event 

Kondisi akhir 

gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka mengirim 

komentar tidak bisa dilakukan 

Aktor utama Admin 

Aktor sekunder Tidak ada 

Pemicu Pengguna berada pada halaman detail event 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 
Use case dimulai ketika admin memilih pilihan 

melakukan mengundang. 

2 
Menampilkan daftar teman. 

3 

Admin memilih teman yang akan diundang dalam 

event 

4 
Sistem mengirim undangan dan memperbaruhi 

daftar teman yang diundang 

Alur alternatif 
Langkah Aksi percabangan 

- - 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

2.1 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

6. Flow of event Menghapus event 

Flow of event untuk use case menghapus event  dapat dilihat pada tabel 3.55. 

Tabel 3.55 Flow of event menghapus event 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi Use case untuk menghapus event  



113 
 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Tujuan Admin bisa menghapus event  

Prasyarat Login 

Kondisi 

akhir sukses 

Admin bisa menghapus event 

Kondisi 

akhir gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka mencari teman 

tidak bisa dilakukan 

Aktor utama Admin 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu Admin berasa pada halaman daftar event 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 

Use case dimulai ketika pengguna memilih pilihan 

menghapus event dengan memilih event yang akan 

dihapus 

2 Sistem manmpilkan pesan ”apakah event dihapus?” 

3 Pengguna melakukan konfirmasi penghapusan 

4 

Jika memilih “ya”, sistem akan  menghapus event dan 

memperbaruhi daftar event, jika memilih “tidak” akan 

melakukan langkah 4.1, jika terjadi kesalahan dalam 

koneksi database maka akan melakukan langka 4.2 

Alur 

alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

4.1 Penghapusan akan dibatalkan 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

4.2 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

C. Sequence Modul Event 

Sequence diagram untuk use case melihat daftar event terdapat pada 

gambar 3.56.  
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Gambar 3.56 Sequence diagram melihat daftar event 

Sequence diagram untuk use case konfirmasi kehadiran event terdapat 

pada gambar 3.57.  

 

Gambar 3.57 Sequence diagram konfirmasi kehadiran 

 

 sd Interaction

Pengguna

ev ent_v iew acara ev ent

viewEvent(uid)

view(uid)

getAll(uid)

result() :array

result() :array

displayEvent()

 sd Interaction

Pengguna

ev ent_v iew acara ev ent

alt 

[konfirmasi=ya]

[konfirmasi=tidak]

konfirmasi(idevent)

confirm(idevent, confirm)

putKonfirmasi(idevent, confirm)

getUndangan(idevent)

result() :array

result() :array

displayDaftarHadir()

confirm(idevent, confirm)

deleteUndangan()
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Sequence diagram untuk use case memberi komentar pada event terdapat 

pada gambar 3.58.  

 

Gambar 3.58 Sequence diagram memberi komentar pada event 

Sequence diagram untuk use case membuat event terdapat pada gambar 

3.59.  

 

Gambar 3.59 Sequence diagram membuat event 

Sequence diagram untuk use case mengundang pengguna pada event 

terdapat pada gambar 3.60.  

 sd Interaction

Pelanggan

ev ent_v iew acara ev ent_comment

komentar(idevent, komen)

postkomen(idevent, komen)

postKomentar(idevent, komen)

getAllKomentar(idevent)

result() :array

result() :array

displayComment()

 sd Interaction

Admin

ev ent_v iew Acara Ev ent

createEvent()

displayForm()

event(title, content)

newevent(title, content)

post(title, content)



116 
 

 

Gambar 3.60 Sequence diagram mengundang pengguna pada event 

 

D. Class Diagram Modul Event 

Relasi antar class pada modul event ditunjukkan oleh gambar 3.61. 

 

Gambar 3.61 Class diagram modul event 

 

 sd Interaction

Admin

ev ent_v iew Acara Ev ent

invite(idevent)

displayUser()

invite(idevent, uid)

invitefriend(id, uid)

postUndangan(id, uid)

 class Class Model

Ev ent

- description:  varchar

- end_time:  datetime

- event_name:  varchar

- idevent:  varchar

- location:  varchar

- start_time:  datetime

+ delete(int) : array

+ deleteUndangan(int) : array

+ get(int, varchar) : array

+ getAkanHadir(int) : array

+ getBelumKonfirmasi(int) : array

+ getfriend(int, int) : array

+ getTidakHadir(int) : array

+ getTidakHadir(int) : array

+ getUndangan(int) : array

+ post(int) : array

+ postUndangan(int, int) : array

+ putKonfirmasi(int) : array

Ev ent_comment

- comment:  varchar

- created:  int

- idecom:  int

+ deleteKomentar(int) : array

+ getAllKomentar(int) : array

+ postKomentar(int) : array

Acara

+ __contstruct() : void

+ confirm() : array

+ delevent() : array

+ delkomen() : array

+ friendlist() : array

+ hadir() : array

+ invitefriend() : array

+ listacara() : array

+ loadkomen() : array

+ newevent() : array

+ popupacara() : array

+ postkomen() : array

+ view() : array

ev ent_v iew

- end_time:  datetime

- event_name:  varchar

- idevent:  int

- location:  varchar

- start_time:  datetime

- uname:  varchar

+ createevent() : void

+ invite() : void

+ konfirmasi() : void

+ viewEvent() : void
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E. Desain Interface Modul Event 

Acra adalah fitur seperti halnya undangan, seorang admin bisa 

mengundang pengguna dalam social network dalam suatu acara. Sebagai contoh 

adalah adanya acara rapat yang akan diadakan disuatu tempat. Desain interface 

acara terdapat pada gambar 3.62 

 

Gambar 3.62 Desain interface event atau acara 

 

F. Unit Testing Modul Event 

Desain uji coba modul notifikasi untuk menguji apakah fungsi modul 

event dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba modul notifikasi 

dapat dilihat pada tabel 3.56. 

Tabel 3.56 Uji coba modul event 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 

 

User 

Stories 

Status 

1 
Melihat 

event 

Memilih 

menu lihat 

event 

Daftar event yang 

akan dilaksanakan 
T36 

 Sukses, 

dibuktikan 

pada gambar 

3.63 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 

 

User 

Stories 

Status 

2 
Konfirmasi 

kehadiran 

Menekan 

tombol hadir, 

atau tidak 

Daftar hadir dari 

event berubah 
T37 

Sukses, 

dibuktikan 

pada gambar 

3.64 

3 Komentar 

Mengisi 

kolom 

komentar 

pada sebuah 

event 

Daftar komenta akan 

berubah dan 

menampilkan 

komentar yang 

diberikan 

T38 

Sukses, 

dibuktikan 

pada gambar 

3.65 

 

Output unit testing pada class Acaratest adalah melakukan testing pada 

class acara, event dan event_comment. Output Unit testing ditunjukkan pada tabel 

3.57 

 

Tabel 3.57 Output unit tes class acaratest 

No Tes Status 

1 listacara_test Passed 

2 confirm_test Passed 

3 delevent_test Passed 

 

 

Gambar 3.63 Unit Test melihat daftar event 

 

Gambar 3.64 Unit Test konfirmasi kehadiran 
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Gambar 3.65 Unit Test kirim komentar 

 

3.3.8 Iterasi Agenda 

Pada tabel 3.58 akan ditampilkan tentang hak akses dari setiap pengguna 

dalam  use case modul agenda ini. 

Tabel 3.58 Hak akses use case modul agenda 

 Karyawan Guru Murid Orangtua Admin 

Membuat agenda √ √ √ √ √ 

Melihat agenda √ √ √ √ √ 

Menghapus agenda √ √ √ √ √ 

Merubah agenda √ √ √ √ √ 

 

 

A. Diagram Use Case Modul Agenda 

Pada gambar 3.66 merupakan gambar dari use case pada modul agenda. 

Dalam use case ini terdapat 5 aktor, yaitu admin, guru, orangtua, murid dan guru 

yang memiliki sifat yang sama, kemudian digeneralisasi menjadi aktor pengguna. 

Selain itu juga terdapat 4 use case dalam modul agenda. 4 use case dalam modul 

agenda adalah: 

a. Membuat agenda, pada use case ini memungkinkan aktor untuk membuat 

agenda pribadinya.  
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b. Melihat agenda, pada use case ini memungkinkan aktor untuk melihat agenda 

yang telah dibuatnya. 

c. Menghapus agenda, pada use case ini memungkinkan aktor untuk menghapus 

agenda yang telah dibuatnya. 

d. Merubah agenda, pada use case ini memungkinkan aktor untuk merubah 

agenda yang telah dibuatnya. 

 

Gambar 3.66 Use case modul agenda 

 

B. Flow of Event Modul Agenda 

1. Flow of event membuat agenda 

Flow of event untuk use case membuat agenda  dapat dilihat pada tabel 3.59. 

 

 uc Use Case Model

agenda

Guru

Karyawan

Orangtua

Murid

Admin

Pengguna

Membuat agenda

Melihat Daftar 

Agenda

Menghapus agenda

Edit agenda

«extend»

«extend»
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Tabel 3.59 Flow of event membuat agenda 

Diskripsi Use 

Case Detail 
Keterangan 

Deskripsi 
Use case untuk membuat agenda baru untuk masing-masing 

pengguna. 

Tujuan Pengguna bisa membuat agenda baru 

Prasyarat Login 

Kondisi akhir 

sukses 

Pengguna bisa membuat agenda baru 

Kondisi akhir 

gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka mengirim 

komentar tidak bisa dilakukan 

Aktor utama Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu 
Pengguna berada pada halaman profil dan memilih menu 

agenda 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 
Pengguna memilih tanggal untuk dilaksanakannya 

agenda 

2 Sistem menampilkan isian tentang agenda 

3 

Pengguna mengisi agenda yang akan disimpan 

 4 

Sistem manambahkan agenda baru, jika terjadi 

kesalahan dalam koneksi database maka akan 

melakukan langkah 4.1 

Alur perluasan 
Langkah Aksi percabangan 

- - 

Alur Error Langkah Aksi percabangan 

 4.1 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

 

2. Flow of event melihat agenda 

Flow of event untuk use case melihat agenda  dapat dilihat pada tabel 3.60. 

Tabel 3.60 Flow of event melihat agenda 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi Use case untuk melihat daftar agenda 

Tujuan Pengguna dapat mengetahui daftar agenda 

Prasyarat Login 

Kondisi 

akhir sukses 

Pengguna dapat mengetahui daftar agenda 

Kondisi Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka proses melihat 
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Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

akhir gagal daftar permintaan teman tidak bisa dilakukan 

Aktor utama Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu Pengguna berada pada halaman profil dan memilih menu agenda 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 

Use case dimulai ketika pengguna memilih menu 

daftar agenda 

2 

Sistem menampilkan daftar agenda. Jika tidak ada 

agenda yang ditampilkan maka akan melakukan 

langkah 2.1, dan jika terjadi kesalahan dalam koneksi 

database maka akan melakukan langkah 2.2 

Alur 

perluasan 

Langkah Aksi percabangan 

2.1 

Jika tidak ada permintaan teman, maka sistem akan 

menampilkan pesan “Tidak ada agenda” 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

2.2 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

3. Flow of event menghapus agenda 

Flow of event untuk use case menghapus agenda  dapat dilihat pada tabel 

3.61. 

Tabel 3.61 Flow of event menghapus agenda 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi Use case untuk menghapus agenda yang telah dibuat 

Tujuan Pengguna bisa menghapus agenda 

Prasyarat Login 

Kondisi 

akhir sukses 

Pengguna bisa menghapus agenda 

Kondisi 

akhir gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka agenda tidak bisa 

dilakukan 

Aktor 

utama 

Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu Pengguna berada pada halaman profil dan memilih menu agenda 
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Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 

Use case dimulai ketika pengguna memilih pilihan 

menghapus agenda dengan memilih agenda yang akan 

dihapus 

2 Sistem manmpilkan pesan ”apakah agenda dihapus?” 

3 Pengguna melakukan konfirmasi penghapusan 

 4 

Jika memilih “ya”, sistem akan  menghapus agenda 

dan memperbaruhi daftar agenda, jika memilih “tidak” 

akan melakukan langkah 4.1, jika terjadi kesalahan 

pada koneksi database maka akan melakukan langkah 

4.2 

Alur 

perluasan 

Langkah Aksi percabangan 

4.1 Penghapusan agenda digagalkan 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

4.2 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

 

4. Flow of event merubah agenda 

Flow of event untuk use case merubah agenda  dapat dilihat pada tabel 3.62. 

Tabel 3.62 Flow of event merubah agenda 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi Use case untuk merubah agenda yang telah dibuat 

Tujuan Pengguna bisa merubah agenda 

Prasyarat Login 

Kondisi 

akhir sukses 

Pengguna bisa merubah agenda 

Kondisi 

akhir gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka merubah  agenda 

tidak bisa dilakukan 

Aktor utama Pengguna 

Aktor 

sekunder 

Tidak ada 

Pemicu Pengguna berada pada halaman profil dan memilih menu agenda 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 

Use case dimulai ketika pengguna memilih pilihan 

merubah agenda dengan memilih agenda yang akan 

dihapus 

2 Sistem manmpilkan pesan ”apakah agenda dirubah?” 
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Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

3 Pengguna melakukan konfirmasi perubahan 

4 

Jika memilih “ya”, sistem akan  merubah agenda dan 

memperbaruhi daftar agenda, jika memilih “tidak” 

akan melakukan langkah 4.1, jika terjadi kesalahan 

pada koneksi database maka akan melakukan langkah 

4.2 

Alur 

perluasan 

Langkah Aksi percabangan 

4.1 perubahan agenda digagalkan 

Alur Error 

Langkah Aksi percabangan 

4.2 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

C. Sequence Modul Agenda 

Sequence diagram untuk use case melihat agenda terdapat pada gambar 

3.67. 

 

Gambar 3.67 Sequence diagram melihat agenda 

Sequence diagram untuk use case membuat agenda terdapat pada gambar 

3.68. 

 sd daftar agenda

Pengguna

agenda_v iew agenda_control agenda

daftarAgenda(uid)

getAgenda(uid)

get(uid)

result() :array

result() :array

displayAgenda()
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Gambar 3.68 Sequence diagram melihat agenda 

Sequence diagram untuk use case menghapus agenda terdapat pada 

gambar 3.69. 

 

Gambar 3.69 Sequence diagram menghapus agenda 

 

D. Class Diagram Modul Agenda 

Relasi antar class pada modul agenda ditunjukkan oleh gambar 3.70. 

 sd Interaction

Pengguna

agenda_v iew agenda_control agenda

createAgenda()

displayForm()

create()

postAgenda()

post()

 sd Interaction

Pengguna

agenda_v iew agenda_control agenda

alt 

[delconfirm=yes]

delAgenda(id)

delConfirm()

delconfirm()

delAgenda(id)

delete(id)

getAgenda()

result() :array

result() :array

displayAgenda()
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Gambar 3.70 Class Diagram Modul Agenda 

E. Desain Interface Modul Agenda 

Agenda adalah fitur pengingat, bentuk pengingat paling mudah adalah 

dengan tampilan date. Desain interface agenda terdapat pada gambar 3.71 

 

Gambar 3.71 Desain Interface Agenda 

 

F. Unit Testing Modul Agenda 

Desain uji coba modul agenda untuk menguji apakah fungsi modul agenda 

dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba modul agenda dapat dilihat 

pada tabel 3.63.  

 class Class Model

agenda

- agenda_name:  varchar

- description:  varchar

- end_time:  varchar

- idagenda:  int

- location:  varchar

- start_time:  varchar

+ delete() : array

+ get() : array

+ getAll() : array

+ getday() : array

+ post() : array

+ put() : array

agenda_control

+ delAgenda() : void

+ getAgenda() : void

+ newagenda() : void

+ postAgenda() : void

agenda_v iew

- agenda_name:  varchar

- idagenda:  int

+ create() : void

+ createAgenda() : void

+ delagenda() : void

+ delconfirm() : void
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Tabel 3.63 Uji coba modul agenda 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 

 

User 

Stories 

Status 

1 
Membuat 

agenda 

Mengisikan 

judul, tempat, 

dan deskripsi 

Terdapat agenda 

baru, sesuai 

dengan inputan 

T40 

 Sukses, 

dibuktikan 

pada gambar 

3.72 

2 
Menghapus 

agenda 

Menekan 

tombol hapus 

Agenda terhapus 

dari daftar 
T43 

Sukses, 

dibuktikan 

pada gambar 

3.73 

 

Output unit testing pada class agendatest adalah melakukan testing pada 

class agenda_control dan agenda. Output Unit testing ditunjukkan pada tabel 3.64 

 

Tabel 3.64 Output unit tes class agendatest 

No Tes Status 

1 postAgenda_test Passed 

2 delAgenda_test Passed 

3 getAgenda_test Passed 

 

 

Gambar 3.72 Unit Test membuat agenda 

 

Gambar 3.73 Unit Test menghapus agenda 
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3.3.9 Iterasi Akademik 

Pada tabel 3.65 akan ditampilkan tentang hak akses dari setiap pengguna 

dalam  use case akademik ini. 

Tabel 3.65 Hak akses use case akademik 

 Karyawan Guru Murid Orangtua Admin 

Nilai Rapor - √ √ √ - 

Nilai mata pelajaran - √ √ √ - 

Mengirim Pesan Buku 

Penghubung 
- √ - √ - 

Lihat Jadwal - - √ - - 

Menghapus Pesan Buku  - √ - √ - 

Melihat Pesan Buku 

Penghubung 
- √ - √ - 

 

 

A. Diagram Use Case Modul Akademik 

Berdasarkan user stories pengguna, maka dibuatlah sebuah use case untuk 

memudahkan dalam menggambarkan fungsionalitas sistem yang harus dipenuhi 

untuk mengembangkan sistem menurut pandangan pengguna. Untuk akademik, 

seperti yang digambarkan pada gambar 3.74 terdapat 7 use case dan 5 aktor. 

Diamana aktor tersebut adalah orangtua, guru, murid, siakad sebagai aktor diluar 

sistem dan aktor pengguna akademik sebagai generalisasi dari aktor orangtua, 

guru dan murid. Tujuh use case dalam iterasi ini adalah : 

1. Use case Nilai Rapor, pada use case ini memungkinkan aktor untuk melihat 

rapor pada semester saat ini maupun sebelum. 

2. Use case Nilai mata pelajaran, pada use case ini memungkinkan aktor untuk 

melihat nilai mata  pelajaran pada hari ini. 
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3. Use case Mengirim Pesan Buku Penghubung, pada use case ini 

memungkinkan aktor untuk mengirimkan pesan buku penghubung kepada 

pihak guru atau orangtua. 

4. Use case Lihat Jadwal, pada use case ini memungkinkan aktor untuk melihat 

jadwal mata  pelajaran pada hari ini. 

5. Use case Menghapus Pesan Buku Penghubung, pada use case ini 

memungkinkan aktor untuk menghapus pesan buku. 

6. Use case Melihat Pesan Buku Penghubung, pada use case ini memungkinkan 

aktor untuk melihat pesan buku penghubung. 

 

Gambar 3.74 Use case akademik 

 

 

 uc Use Case Model

Akademik

Guru

Orangtua

Murid

Siakad

Nilai Rapor

Nilai mata pelajaran

Lihat jadwal

Lihat buku 

penghubung

Mengirim pesan buku 

penghubung

Menghapus pesan 

buku penghubung

Pengguna akademik

«include»

«extend»
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B. Flow of Event Modul Akademik 

1. Flow of Event Nilai Rapor 

Flow of event untuk use case nilai rapor  dapat dilihat pada tabel 3.66. 

Tabel 3.66 Flow of event nilai rapor 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi 

Use case untuk mengetahui nilai rapor dari seorang murid, rapor 

murid berbeda antara TK dan SD. Pada rapor SD terdapat 3 tipe, 

yaitu rapor pengembangan diri, cambridge dan mata pelajaran 

Tujuan Aktor bisa mengetahui nilai rapor 

Prasyarat Login 

Kondisi 

akhir sukses 

Aktor bisa mengetahui nilai rapor 

Kondisi 

akhir gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka merubah  agenda 

tidak bisa dilakukan 

Aktor 

utama 

Pengguna akademik 

Aktor 

sekunder 

Siakad 

Pemicu 
Pengguna berada pada halaman profil dan memilih menu 

akademik 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 
Use case dimulai ketika pengguna memilih pilihan 

menu akademik 

2 

Sistem mengecek apakah id itu adalah guru, orangtua, 

atau murid. Jika murid, akan langsung menuju langkah 

3 

3 Pengguna memilih user anak murid 

4 

Sistem melakukan pengecekan, apakan murid tersebut 

TK atau SD, jika TK maka langsung sistem langsung 

menampilkan rapor, jika tidak maka akan lanjut ke 

langkah 3. Jika tidak ada nilai yang ditampilkan maka 

akan melakukan langkah 1.1 

5 Pengguna memilih menu rapor 

6 

Menampilkan nilai rapor. Jika tidak ada nilai yang 

ditampilkan maka akan melakukan langkah 6.1, jika 

terjadi kesalahan pada koneksi database maka akan 

melakukan langkah 4.2 

Alur 

perluasan 

Langkah Aksi percabangan 

6.1 
Sistem akan menampilkan pesan “Tidak ada nilai yang 

ditampilkan” 

Alur Error Langkah Aksi percabangan 
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Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

6.2 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

2. Flow of Event Mengirim Pesan Buku Penghubung 

Flow of event untuk use case mengirim buku penghubung dapat dilihat pada 

tabel 3.67. 

Tabel 3.67 Flow of event mengirim buku penghubung 

Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

Deskripsi 
Use case untuk mengirimkan buku penghubung, sesuai dengaan 

kolom buku penghubung yang telah disediakan 

Tujuan Aktor bisa mengirimkan buku penghubung 

Prasyarat Login 

Kondisi 

akhir 

sukses 

Aktor bisa mengirimkan buku penghubung 

Kondisi 

akhir gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka merubah  agenda 

tidak bisa dilakukan 

Aktor 

utama 

Orang tua dan guru 

Aktor 

sekunder 

Siakad 

Pemicu Pengguna berada pada halaman profil dan memilih menu akademik 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 

Use case dimulai ketika pengguna memilih pilihan 

menu akademik dan kolom buku penghubung 

 2 

Sistem mengecek apakah id itu adalah guru, atau orang 

tua. Sistem akan menampilkan daftar percakapan buku 

penghubung. Jika tidak ada daftar buku penghubung 

yang ditampilkan maka akan melakukan langkah 2.1, 

jika terjadi kesalahan pada koneksi database maka akan 

melakukan langkah 2.2 

Alur 

alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

2.1 
Sistem akan menampilkan pesan “Tidak ada data buku 

penghubung yang ditampilkan” 

Alur Error Langkah Aksi percabangan 
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Diskripsi 

Use Case 

Detail 

Keterangan 

2.2 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

3. Flow of Event Lihat Jadwal 

Flow of event untuk use case melihat jadwal dapat dilihat pada tabel 3.68. 

Tabel 3.68 Flow of event melihat jadwal 

Diskripsi Use 

Case Detail 
Keterangan 

Deskripsi Use case untuk melihat jadwal bagi seorang murid 

Tujuan Aktor bisa melihat jadwal pelajarannya hari ini 

Prasyarat Login 

Kondisi 

akhir sukses 

Aktor bisa melihat jadwal pelajarannya hari ini 

Kondisi 

akhir gagal 

Jika terjadi kesalahan koneksi database, maka merubah  agenda 

tidak bisa dilakukan 

Aktor utama Murid 

Aktor 

sekunder 

Siakad 

Pemicu Pengguna sudah masuk halaman social network 

Alur utama 

Langkah Aktor 

1 
Use case dimulai ketika murid sudah masuk ke 

aplikasi social network 

2 

Sistem menampilkan jadwal pelajaran hari ini. Jika 

tidak ada jadwal, maka akan melakukan langkah 2.1, 

jika terjadi kesalahan pada koneksi database maka 

akan melakukan langkah 2.2 

Alur 

alternatif 

Langkah Aksi percabangan 

2.1 
Sistem akan menampilkan pesan “Tidak ada jadwal 

pelajaran yang ditampilkan” 

Alur Error Langkah Aksi percabangan 
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Diskripsi Use 

Case Detail 
Keterangan 

2.2 
Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data atau 

koneksi data, maka akan kembali ke langkah 1 

 

C. Sequence Modul Akademik 

Sequence diagram untuk use case melihat nilai rapor terdapat pada gambar 

3.75. 

 

Gambar 3.75 Sequence diagram melihat nilai rapor 

Sequence diagram untuk use case melihat jadwal terdapat pada gambar 

3.75. 

 sd Interaction

Pengguna Akademik

nilai_v iew akademik akarapor

siakad

alt 

[uid=guru]

[uid=ortu]

viewnilai(uid)

anakwali()

getWali()

result() :array

result() :array

displayAnakwali()

pil ihanakwali()

ortudanwali()

getAnak()

result() :array

result() :array

displayAnak()

pil ihAnak()

rapor()

getRapSemester()

result() :array

result() :array

displayRapor()
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Gambar 3.75 Sequence diagram melihat jadwal 

 

D. Class Diagram Modul Akademik 

Relasi antar class pada modul akadmik ditunjukkan oleh gambar 3.70. 

 

Gambar 3.70 Class Diagram Modul Akademik 

 sd Interaction

Murid

akademik_v iew akademik

siakad

viewJadwal()

getJadwalSiswa()

getJadwalSiswa()

result() :array

result() :array

displayjadwal()

 class Class Model

akademik

+ anakwali() : array

+ getcomment() : array

+ grafiksd() : array

+ isibp() : array

+ judulbp() : array

+ kelasajar() : array

+ komengbp() : array

+ newbp() : array

+ ortudanwali() : array

+ postbp() : array

+ raporsd() : array

+ sdkelas() : array

+ sdsemester() : array

+ siswaajar() : array

akademik_v iew

- class:  varchar

- grade:  varchar

- idguru:  int

- idmapel:  int

- uid:  int

- uname:  varchar

+ pilihAnak() : void

+ pilihanakwali() : void

+ viewJadwal() : void

+ viewNilai() : void

akarapor

- class:  varchar

- guru:  varchar

- idrapor:  int

- mapel:  varchar

- nilai:  int

+ getJadwalGuru() : array

+ getJadwalSiswa() : array

+ getKelas() : array

+ getKelasAjar() : array

+ getMapelAjar() : array

+ getMenuGuru() : array

+ getNilaiAjar() : array

+ getNilaiKelasAjar() : array

+ getRapKelas() : void

+ getRapor() : void

+ getRapSemester() : array

+ getSiswaAjar() : array

+ getWali() : array
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E. Desain Interface Modul Akademik 

Desain user interface diperlukan untuk menghasilkan tampilan yang 

digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Desain user interface 

akan dibuat dan didesain semudah mungkin agar tidak mempersulit pengguna. 

1. Desain Nilai Rapor 

Terdapat 3 jenis rapor untuk tingkatan Sekolah Dasar yaitu rapor 

pengembangan diri, rapor cambridge, dan rapor nilai mata pelajaran. Menu 

akademik terdapat halaman profil, dimana terdapat menu akademik yang 

dapat dipilih. 

 

Gambar 3.71 Desain Interface Akademik 

 

2. Desain Jadwal Pelajaran 

Jadwal pelajaran sejak murid pertama kali login, yaitu terletak pada bagian 

sidebar kiri dari halaman, dan jadwal ini akan keluar disemua halaman. 
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Gambar 3.72 Desain Interface Jadwal 

 

3. Desain Buku Penghubung 

Desain buku penghubung tidak jauh berbeda dengan pesan ataupun thread, 

dimodel per group sehingga bisa fokus berdiskusi dalam satu hal yang 

dibicarakan. 

 

Gambar 3.73 Desain Interface akademik 
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F. Unit Testing Modul Akademik 

Desain uji coba modul akademik untuk menguji apakah fungsi iterasi 

akademik dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba iterasi akademik 

dapat dilihat pada tabel 3.69 

Tabel 3.69 Uji coba iterasi akademik 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 

Use 

Case Status 

1 Melihat nilai dan 

history 
Memilih menu 

akademik, dan 

jenis rapor yang 

akan 

ditampilkan 

Daftar nilai dan 

grafik 

UT1, 

UT2, 

UT5 

 Sukses, 

dibuktikan 

pada 

gambar 

3.74 

2 Melihat buku 

penghubung 

Memilih menu 

buku 

penghubung  

Terlihat daftar 

buku penghubung 

antar a guru dan 

orang tua 

UT4, 

UT6 

Sukses, 

dibuktikan 

pada 

gambar 

3.75 

3 Mengirim buku 

penghubung 

Mengisikan 

informasi, dan 

isi dari buku 

penghubung 

Daftar buku 

penghubung akan 

berubah dan 

terdapat buku 

penghubung yang 

baru saja 

dikirimkan 

UT4, 

UT6 

Sukses, 

dibuktikan 

pada 

gambar 

3.76 

 

Output unit testing pada class akademiktest adalah melakukan testing pada 

class akademik dan akarapor. Output Unit testing ditunjukkan pada tabel 3.70 

 

Tabel 3.70 Output unit tes class akademiktest 

No Tes Status 

1 sdsemester_test Passed 

2 isibp_test Passed 

3 postbp_test Passed 
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Gambar 3.74 Unit Test melihat nilai 

 

Gambar 3.75 Unit Test melihat buku penghubung 

 

Gambar 3.76 Unit Test mengirim buku penghubung 
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3.3.10 Deployment Diagram 

Deployment diagram adalah diagram yang menampilkan rancangan fisik 

jaringan tempat berbagai komponen akan diletakkan disana. Diagram ini 

menghubungkan titik-titik alat pemroses dan peralatan lainnya dalam sebuah 

layout fisik (Sholiq; 2010). Gambar 3.74 menggambarkan deployment diagram 

dari Aplikasi Social Network for School. 

 

Gambar 3.74 Deployment Diagram Aplikasi Social Network for School 

 

3.4 Maintenance Phase 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian sistem, dimana pengujian 

dilakukan terhadap fungsional sistem dan terkait dengan hal-hal teknis sistem. 

Secara garis besar, uji coba yang akan dilakukan berdasarkan modul yang ada. 

Modul-modul tersebut meliputi proses login, pertemanan, wall, pesan, group, 

notifikasi, event, agenda, dan akademik. Pengujian akan dilakukan dengan 

metode Black Box Testing. Black Box Testing berfokus pada unit program apakah 

telah memenuhi kebutuhan (requirement) yang disebutkan dalam spesifikasi. 

Cara pengujian dilakukan dengan menjalankan atau mengeksekusi tiap unit atau 

modul, kemudian diamati dari testing tersebut apakah sudah sesuai dengan proses 

bisnis yang diinginkan. hal-hal yang diujikan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.71 Rencana pengujian aplikasi social network for school 

Requirement yang diuji Fungsi yang diuji 

Login Melakukan login 

Pertemanan 

Mencari Teman 

Meminta pertemanan 

Hapus teman 

Konfirmasi Pertemanan 

Wall 

Melihat feed 

Membuat status  

Mengirim wall 

Berkomentar 

Pesan 

Kirim pesan 

Hapus pesan 

Baca pesan 

Group Berdiskusi dalam group 

Notifikasi 
Melihat notifikasi 

Menghapus notifikasi 

Event 

Melihat event 

Konfirmasi kehadiran 

Berkomentar 

Agenda 
Membuat agenda 

Menghapus agenda 

Akademik 

Melihat nilai dan hisotry 

Melihat buku penghubung 

Mengirim buku penghubung 

 

3.4.1 Desain Uji Coba Login 

Desain uji coba login untuk menguji apakah fungsi melakukan proses 

login dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba proses login dapat 

dilihat pada tabel 3.72. 
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Tabel 3.72 Uji coba pendaftaran login 

Test Case 

ID 
Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 
Status 

1 Melakukan login Username, 

password 

Login berhasil akan 

masuk halaman 

utama, yaitu home 

  

 

3.4.2 Desain Uji Coba Pertemanan 

Desain uji coba modul pertemanan untuk menguji apakah fungsi 

melakukan modul pertemanan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji 

coba modul pertemanan dapat dilihat pada tabel 3.73. 

Tabel 3.73 Uji coba pertemanan 

Test Case 

ID 
Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 
Status 

2 Mencari pengguna Nama pengguna Sistem menampilkan 

daftar teman yang 

sesuai dengan 

pencarian 

  

3 Meminta pertemanan Pengguna 

menekan tombol 

“Tambah sebagai 

teman” 

Tombol berubah 

menjadi “Pendig” 

 

4 Hapus pertemanan Pengguna 

menekan tombol 

“Hapus 

Pertemanan” 

Tombol berubah 

menjadi “Tambah 

sebagai teman” 

 

5 Konfirmasi 

pertemanan 

Pengguna 

menekan tombol 

“terima” atau 

“tolak” 

Status pertemanan 

berubah  
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3.4.3 Desain Uji Coba Wall 

Desain uji coba modul wall untuk menguji apakah fungsi modul wall 

dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba modul wall dapat dilihat 

pada tabel 3.74. 

Tabel 3.74 Uji coba modul wall 

Test Case 

ID 
Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 
Status 

6 Melihat feed - Sistem menampilkan 

daftar teman yang 

sesuai dengan 

pencarian 

  

7 Membuat status Mengetikkan 

status pada kolom 

status 

Feed berubah, 

menjadi feed terbaru 

 

8 Mengirim wall Mengetikkan 

status pada wall di 

halaman profil 

teman 

Tombol berubah 

menjadi “Tambah 

sebagai teman” 

 

9 Berkomentar Mengetikkan 

komentar pada 

kolom komentar 

Daftar komentar dari 

status berubah  

 

 

3.4.4 Desain Uji Coba Pesan 

Desain uji coba modul pesan untuk menguji apakah fungsi modul pesan 

dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba modul pesan dapat dilihat 

pada tabel 3.75. 
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Tabel 3.75 Uji coba modul pesan 

Test Case 

ID 
Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 
Status 

10 Kirim pesan Menuliskan isi 

pesan dan tujuan 

Daftar pesan berubah, 

dan terdapat pesan 

baru yang baru saja 

terkirim 

  

11 Hapus pesan Menekan tombol 

hapus 

Pesan terhapus dari 

daftar pesan 

 

12 Baca pesan Menekan tombol 

untuk melihat 

pesan 

Menampilkan daftar 

pesan 

 

 

3.4.5 Desain Uji Coba Group  

Desain uji coba modul group untuk menguji apakah fungsi modul group 

dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba modul group dapat dilihat 

pada tabel 3.76. 

Tabel 3.76 Uji coba modul group 

Test Case 

ID 
Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 
Status 

13 Berdiskusi dalam 

group 

Membuka group 

dan melakukan 

komentar 

Menampilkan daftar 

group dan thread 

  

 

3.4.6 Desain Uji Coba Notifikasi 

Desain uji coba modul notifikasi untuk menguji apakah fungsi modul 

notifikasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba modul notifikasi 

dapat dilihat pada tabel 3.77. 
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Tabel 3.77 Uji coba modul notifikasi 

Test Case 

ID 
Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 
Status 

14 Melihat Notifikasi Memilih menu 

melihat notifikasi 

Menampilkan daftar 

notifikasi 

  

15 Menghapus Notifikasi Menekan tombol 

hapus 

Notifikasi terhapus 

dari daftar 

 

 

3.4.7 Desain Uji Coba Event 

Desain uji coba modul notifikasi untuk menguji apakah fungsi modul 

notifikasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba modul notifikasi 

dapat dilihat pada tabel 3.78. 

Tabel 3.78 Uji coba modul event 

Test Case 

ID 
Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 
Status 

16 Melihat event Memilih menu 

lihat event 

Daftar event yang 

akan dilaksanakan 

  

17 Konfirmasi kehadiran Menekan tombol 

hadir, atau tidak 

Daftar hadir dari 

event berubah 

 

18 Komentar Mengisi kolom 

komentar pada 

sebuah event 

Daftar komenta akan 

berubah dan 

menampilkan 

komentar yang 

diberikan 
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3.4.8 Desain Uji Coba Agenda 

Desain uji coba modul agenda untuk menguji apakah fungsi modul agenda 

dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba modul agenda dapat dilihat 

pada tabel 3.79.  

Tabel 3.79 Uji coba modul agenda 

Test Case 

ID 
Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 
Status 

19 Membuat agenda Mengisikan judul, 

tempat, dan 

deskripsi 

Terdapat agenda 

baru, sesuai dengan 

inputan 

  

20 Menghapus agenda Menekan tombol 

hapus 

Agenda terhapus dari 

daftar 

 

 

3.4.9 Desain Uji Coba Akademik 

Desain uji coba modul akademik untuk menguji apakah fungsi modul 

akademik dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba modul 

akademik dapat dilihat pada tabel 3.80. 

Tabel 3.80 Uji coba modul akademik 

Test Case 

ID 
Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 
Status 

21 Melihat nilai dan 

history 
Memilih menu 

akademik, dan 

jenis rapor yang 

akan ditampilkan 

Daftar nilai dan 

grafik 

  

22 Melihat buku 

penghubung 

Memilih menu 

buku penghubung  

Terlihat daftar buku 

penghubung antar a 

guru dan orang tua 
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Test Case 

ID 
Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 
Status 

23 Mengirim buku 

penghubung 

Mengisikan 

informasi, dan isi 

dari buku 

penghubung 

Daftar buku 

penghubung akan 

berubah dan terdapat 

buku penghubung 

yang baru saja 

dikirimkan 

 

 


