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Integrasi Sistem E-Learning Dan Social Network

Fendi Tri Cahyono
NIM. 07650061

INTISARI

Pemanfaatan internet dekade terakhir ini mengalami perkembangan yang
sangat pesat.  Media internet tidak lagi hanya sekedar menjadi media berkomunikasi
semata, namun juga sebagai bagian tak terpisahkan dari dunia bisnis, industri,
pendidikan dan pergaulan sosial. Khusus mengenai jejaring sosial atau dikenal
dengan social network, pertumbuhannya cukup mencengangkan. Namun sebaliknya,
pemanfaatan e-learning yang kita ketahui selama ini kurang begitu menarik. Disisi
lain terbukanya API dari beberapa social network, memberikan kesempatan untuk
mengembangkan sebuah aplikasi e-learning yang terhubung dengan social network.

E-learning yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP
dan database Oracle 10g XE. Dengan menggunakan PHP-SDK dan Javasript-SDK
sebagai library untuk menghubungkan antara sistem E-learning dengan Facebook
sebagai social network. Metode perancangan sistem menggunakan pendekatan OOP
(Object Oriented Programming), sehingga arsitektur program yang digunakan
menggunakan konsep UML (Unified Modeling Language).

Dengan adanya aplikasi facebook, user bisa menggunakan e-learning di atas
halaman facebook, karena aplikasi elearning ter-embedded dengan facebook. User
juga dapat menerima notifikasi dari e-learning melalui akun facebook. Notifikasi
tersebut berupa wall post dan app request. Diharapkan sistem ini dapat meningkatkan
ketertarikan user untuk menggunakan e-learning.

Kata kunci: E-Learning, Social Network, Notifikasi, Facebook API, UML
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System Integration E-Learning and Social Network

Fendi Tri Cahyono
NIM. 07650061

ABSTRACT

The use of technology in the last decade increasening rapidly. Internet is no
longer just for communication, but also as an integral part of business, industry,
education and social interactions. Especially regarding to social networks, its growth
is quite astonishing. But on the contrary, the use of e-learning which we know is less
attractive. On the other hand, availability of some of API from the social network,
provides the opportunity to develop an e-learning applications that connect to some
social networks.

E-learning as developed by using PHP programming language and Oracle
database 10g XE. It used PHP-SDK and javascript-SDK as library to link the e-
learning to facebook as a social network. Method of designing the system used
OOP(Object Oriented Programming), so the architecture of program used UML
(Unified Modeling Language) concept.

With Facebook application, users can use e-learning on the facebook page,
because elearning application was embedded with facebook. Users can also receive
notifications of e-learning through a facebook account. User can receive notification
through the app request or wall post from his facebook account. This system is
expected to enhance the user's interest to use an e-learning.

Keyword : E-Learning, Social Network, Notification, Facebook API, UML
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan internet dekade terakhir ini mengalami perkembangan yang

sangat pesat.  Media internet tidak lagi hanya sekedar menjadi media berkomunikasi

semata, namun juga sebagai bagian tak terpisahkan dari dunia bisnis, industri,

pendidikan dan pergaulan sosial. Khusus mengenai jejaring sosial atau pertemanan

melalui dunia internet, atau dikenal dengan social network, pertumbuhannya cukup

mencengangkan. Sebagai contoh, situs Facebook kini telah memiliki 839.073.800

pengguna dengan pengguna sebanyak 42.482.060 berasal dari Indonesia.

(http://www.socialbakers.com)

Disisi lain, pemanfaatan internet di dunia pendidikan bukan hal yang baru,

kita lihat saja contohnya e-learning, sistem ini dimanfaatkan para pendidik untuk

memberikan materi ataupun tugas pada mahasiswanya dengan cara meng-upload dan

download ke sistem e-learning. Tetapi jika dilihat dari keefektifaannya, tidak banyak

lembaga pendidikan yang menjalankannya dengan efektif yang salah satunya

disebabkan oleh kurangnya partisipasi para pendidik dan peserta didik dalam

menggunakan e-learning yang mungkin dikarenakan oleh tidak menariknya konten

atau fasilitas yang disajikan.



2

Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan metode lain untuk memulai pola

pendidikan yang baru yaitu memanfaatkan teknologi informasi tanpa menghilangkan

sistem yang telah berjalan sebelumnya.

Tersedianya API dari beberapa social network mempermudah bagi developer

untuk mengintegrasikan sistemnya dengan social network. Jadi dengan

mengembangkan e-learning yang terintegrasi dengan social network diharapkan

mampu menarik minat user untuk menggunakan e-learning tanpa meninggalkan

aktifitas di social network.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan

diselesaikan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana merancang aplikasi e-learning yang terintegrasi social network?

2. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi e-learning yang terintegrasi social

network?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengguna sistem ini adalah dosen dan mahasiswa.

2. Social network yang digunakan dalam penelitian ini adalah facebook.

3. Studi kasus penelitian ini dilakukakan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang dibahas diatas, maka

tujuan dari penelitian ini adalah:
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1. Merancang aplikasi E-Learning yang terintegrasi dengan social network untuk

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Mengimplementasikannya ke dalam aplikasi berbasis web.

1.5 Manfaat Penelitian

Setelah berhasil melakukan penelitian, diharapkan penelitian ini

bermanfaat bagi semua pihak, adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dalam proses belajar mengajar.

2. Meningkatkan ketertarikan para pendidik dan peserta didik dalam

menggunakan e-learning.

3. Mempermudah knowledge sharing antar pengguna.

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berhubungan dengan masalah sistem e-learning sudah

pernah dilakukan, tetapi penelitian mengenai integrasi e-learning dengan social

network setahu penulis belum pernah dilakukan khususnya di Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
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BAB VII

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasar penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai perancangan

dan implementasi e-learning yang terintegrasi dengan facebook, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Pembangunan sistem e-learning yang terintegrasi dengan social network

khususnya facebook, telah berhasil dilakukan dengan baik.

2. Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa fungsi-fungsi yang disediakan

oleh aplikasi e-learning yang terintegrasi dengan facebook berjalan dengan

benar dan sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat digunakan oleh

civitas akademik.

6.2 Saran
Penelitian yang dilakukan tentunya tidak lepas dari kekurangan dan

kelemahan. Oleh karena itu, untuk pengembangan sistem lebih lanjut diperlukan

perhatian terhadap beberapa hal, diantaranya :

1. Social network yang digunakan pada penelitian ini baru terbatas pada facebook.

Diharapkan untuk pengembangan selanjutnya aplikasi dapat terhubung dengan

social network yang lain.

2. Memperbaiki kualitas antarmuka, karena sebagian besar user masih

kebingungan bagaimana cara penggunaan sistem ini.
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3. Perlu diadakannya survey untuk mengetahui apakah e-learning yang

terintegrasi dengan facebook ini dapat meningkatkan ketertarikan pengguna

dalam menggunakan e-learning.

Akhirnya dengan segala keterbatasan sistem ini, penulis tetap berharap bahwa

sistem ini akan memberikan gagasan baru bagi pembaca untuk mengembangkan lebih

lanjut.
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LAMPIRAN A
Source Code Login melalui Facebook

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({

appId      : '<?=APP_ID?>',
status     : true,
cookie     : true,
xfbml      : true,
oauth      : true

});
};

(function(d){
var js, id = 'facebook-jssdk'; if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement('script'); js.id = id; js.async = true;
js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js";
d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(js);

}(document));

function login_with_facebook(){
$(document).mask();
FB.init({

appId      : '<?=APP_ID?>',
status     : true,
cookie : true,
xfbml      : true,
oauth      : true

});
FB.login(function(response) {

if (response.authResponse) {
noticePesan('Melakukan login ke facebook....');
FB.api('/me', function(response) {

noticePesan('Terkoneksi dengan '+response.name);
$.ajax({

url: "<?=
site_url().'/login/facebook_id/'?>"+response.id,

cache: false,
dataType: 'json',
type:'POST',
success: function(msg){

if(msg.status){
noticePesan('Login berhasil');

location.href='<?=site_url().'/home'?>';
}else{

noticeFailed('Login gagal dilakukan');
}
$.mask.close();

}
});

});
} else {

noticeFailed('Login gagal dilakukan');
console.log('User cancelled login or did not fully
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authorize.');
$.mask.close();

}
}, {scope: 'email'});

}
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LAMPIRAN B
Source Code Login melalui facebook canvas page

function login_with_facebook(){
$facebook = $this->facebook;
$uid_facebook = $facebook->getUser();
if($uid_facebook){

try {
$user_profile = $facebook->api('/me');

$user_elearning=$this->m_user-
>getUserPortalByFaceebookId($uid_facebook);

if(count($user_elearning) == 0) {
$this->session-

>set_userdata('aut_login_with_facebook', 'tidak_ditemukan');
$this->session->set_userdata('failed','Akun facebook

'.$user_profile['name'].' belum terdaftar');
$this->session->set_userdata('notice','Silakan klik

halaman <a style="color: tomato;" href="'.site_url().'/setting">Setting</a>
untuk mengaktifkan akun facebook anda');

redirect('login');
} else {

$this->session->set_userdata('UID_FACEBOOK',
$uid_facebook);

$this->session->set_userdata($user_elearning);

if($this->input->get('request_ids')!=''){
$this-

>data['redirect']=site_url().'/notification/app_request/'.$this->input-
>get('request_ids');

}else
$this->data['redirect']=site_url().'/home';

$this->load-
>view('login/login_with_facebook_canvas',$this->data);

}
} catch (FacebookApiException $e) {

redirect('login','refresh');
}

}else{
$this->session->set_userdata('notice','Silakan klik halaman

<a style="color: tomato;" href="'.site_url().'/setting">Setting</a> untuk
mengaktifkan akun facebook anda');

redirect('login/use_application');
}

}
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LAMPIRAN C
Mengirimkan notifikasi terdapat posting dan komentar baru di forum

function send_notif_materi_kuliah($id_materi_kuliah){
$this->load->model('m_materi_kuliah');
$materi          =$this->m_materi_kuliah->findId($id_materi_kuliah);
$mahasiswas     =$this->m_kelas->get_mahasiswa($materi['KD_KELAS']);

$id_notif=$this-
>insert_notification(array('ID_NOTIFICATION_TYPE'=>N_MENAMBAHKAN_MATERI_KULI
AH,

'URL'=>'materi_kuliah/detail_materi_notif/'.$id_materi_kuliah.'',
'KD_KELAS'=>$materi['KD_KELAS'])

);

$this->m_notification_from->insert(array(
'ID_NOTIFICATION'=>$id_notif,
'ID_USER'=>$this->m_user->getID()

));
foreach ($mahasiswas as $mhs){

//            show_array($mahasiswa_notif_setting);
$this->m_notification_read->update_or_insert(array(

'ID_NOTIFICATION'=>$id_notif,
'ID_USER'=>$mhs['NIM'],

));
$this-

>send_notification_email_apprequest_wallpost($id_notif,N_MENAMBAHKAN_MATERI_
KULIAH, $this->m_user->getID(), $mhs['NIM']);

}
}
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LAMPIRAN D
Source Code Mengirimkan Wall Post

function send_wall_post($id_notif,$detail,$user) {
if($user['UID_FACEBOOK']!=''){

$facebook=$this->facebook;

$user_login=$this->m_user->getUserDetail();

$user_facebook=$facebook->getUser();
//jika user facebook=user elearning
if($user_login['UID_FACEBOOK']!=$user_facebook){

return false;
}

$message=$this->m_user->getNama().' '.$detail['ISI'].'
'.$detail['NM_MK'];

try {
$ret_obj = $facebook->api('/'.$user['UID_FACEBOOK'].'/feed',

'POST', array(
'link' =>

site_url().'/notification/view_notification/'.$id_notif,
'message' => $message

));
} catch (FacebookApiException $e) {

}
}

}
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LAMPIRAN E
Source Code Mengirimkan App Request

function send_app_request($id_notif,$detail,$user){
if($user['UID_FACEBOOK']!=''){

//ambil detail notification
$message=$this->m_user->getNama().' '.$detail['ISI'].'

'.$detail['NM_MK'];

$apprequest_url = "https://graph.facebook.com/"
.urlencode($user['UID_FACEBOOK']).

"/apprequests?message=".urlencode($message).
"&data=".  urldecode('INSERT_STRING_DATA')."&" .
$this->get_access_token().'&method=post';

$result = file_get_contents($apprequest_url);
$result_obj=json_decode($result);

if(isset($result_obj->request)){
$this->db->insert('E_APP_REQUEST',array(

'ID_NOTIFICATION'=>$id_notif,
'ID_USER'=>$user['ID_USER'],
'ID_APP_REQUEST'=>$result_obj->request

));
}else{

echo $result.'hoyuyuu';
}

}

}
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LAMPIRAN F
Source Code Menghubungkan E-Learning dengan Facebook

view/setting/v_setting.php
function hubungkan_dengan_facebook(){

FB.init({
appId      : '<?=APP_ID?>',
status     : true,
cookie     : true,
xfbml      : true,
oauth      : true

});
FB.login(function(response) {

if (response.authResponse) {
FB.api('/me', function(response) {

$.ajax({

url:'<?=site_url().'/setting/cek_account_facebook/'?>'+response.id,
cache: false,
dataType: 'html',
type:'POST',
success:function (data){

data=jQuery.parseJSON(data);
if(data.status){

noticeSuccess('Sedang memuat profile
anda, harap tunggu beberapa detik lagi...');

ajaxModal('a','Hubungkan dengan
facebook','<?=site_url().'/setting/hubungkan_dengan_facebook/'?>'+re
sponse.id,null,null);

}else{
noticeFailed('Akun '+response.name+'

sudah digunakan oleh user lain');
}

}
});

});
} else {

console.log('User cancelled login or did not fully
authorize.');

}
}, {scope: 'email,publish_stream'});

}

controller/setting.php
function hubungkan_dengan_facebook($uid_facebook){

$this->load->model('m_facebook_user');
$this->data['facebook_user']=$this->m_facebook_user-

>getFacebookAccountByFacebookId($uid_facebook);



111

if(count($_POST)>0){
$this->m_user->simpan_akun_fb($this->m_user-

>getID(),$uid_facebook);
$this->session->set_userdata('success','Akun E-Learning

anda sudah berhasil dihubungkan dengan akun Facebook '.$this-
>data['facebook_user']['name']);

$this->session-
>set_userdata('user_login_with_facebook',true);

redirect('setting');
}
$this->data['uid_facebook']=$uid_facebook;
$this-

>data['main_view']='setting/v_hubungkan_dengan_facebook_confirm';
$this->view($this->data);

}
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LAMPIRAN G

Source Code Mendapatkan Access Token

function get_access_token(){
$token_url = "https://graph.facebook.com/oauth/access_token?" .

"client_id=" . APP_ID .
"&client_secret=" . APP_SECRET .
"&grant_type=client_credentials";

$app_access_token = file_get_html($token_url);

return $app_access_token;
}
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LAMPIRAN H

Source Code Mengirimkan email

function send_email($id_notif,$detail,$user) {
if(isset($user['EMAIL']) && $user['EMAIL']!=''){

$message=$this->m_user->getNama().' '.$detail['ISI'].'
'.$detail['NM_MK'].' '.$detail['KELAS_PARAREL'];

$message.=', anda bisa membukanya di halaman
'.site_url().'/notification/view_notification/'.$id_notif;

$to = $user['EMAIL'];

$this->load->library('email');
$this->email->from('elearning@uin-suka.ac.id', 'Elearning UIN

Sunan Kalijaga [Notifikasi]');
$this->email->to($to);
$this->email->subject('Elearning UIN Sunan Kalijaga

[Notifikasi]');
$this->email->message($message);
return $this->email->send();

}
}
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LAMPIRAN I
Angket Pengujian Sistem



Kuisioner Pengujian
Aplikasi Facebook Elearning UIN Sunan Kalijaga

Berbasis Web

Nama : Auliya Faqih
NIM/NIP :
Jurusan : T. Informatika
Sebagai :  Dosen

1. Tes Fungsionalitas Sistem :
Berilah tanda Check () pada pilihan yang menurut anda paling sesuai
menggambarkan fungsi sistem. YA jika data yang ditampilkan merupakan data
yang sesuai untuk halaman tersebut, dan TIDAK jika data yang ditampilkan sangat
tidak sesuai untuk halaman tersebut.

No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Sistem dapat menampilkan form login ketika

pengguna belum melakukan login


2 User dapat melakukan login dengan baik dengan
menggunakan akun facebook



3 Sistem dapat menampilkan materi yang sudah
ditambahkan



4 User dapat mendownload materi kuliah 
5 Sistem dapat menampilkan tugas kuliah yang

sudah ditambahkan


6 User dapat mendownload tugas kuliah 
7 User dapat memposting ke forum dan sistem

dapat menampilkannya dengan baik.


8 User dapat mengomentari setiap posting yang
terdapat di forum kelas dan sistem dapat
menampilkan sesuai dengan posting yang
dikomentari.





9 User dapat menghubungkan akun
elearningnnya dengan akun facebooknya dan
sistem telah menyimpan akun facebook user
dengan baik.



10 User dapat mengatur notifikasi yang
diterimanya melalui facebook dan email.



11 Notifikasi yang diberikan sistem sesuai
dengan kontennya.



12 Notifikasi berupa app request yang
dikirimkan sistem ke akun facebook user
sesuai dengan kontennya.



13 Notifikasi berupa wall post yang dikirimkan
sistem ke akun facebook user sesuai dengan
kontennya.



14 Notifikasi email yang dikirimkan sistem ke
akun email user sesuai dengan kontennya.



15 Sistem dapat dijalankan melalui facebook
canvas page dengan baik.



Untuk Dosen :
No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Dosen dapat menambahkan materi kuliah dengan

baik


2 Dosen dapat menambahkan tugas kuliah 

3 Sistem memberikan notifikasi kepada dosen
bahwa terdapat mahasiswa yang sudah
mengumpulkan tugas kuliah.



4 Dosen dapat mendownload tugas yang
dikumpulkan mahasiswa



Untuk Mahasiswa :
No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Mahasiswa dapat menerima notifikasi adanya

materi kuliah baru

2 Mahasiswa dapat menerima notifikasi adanya



tugas kuliah baru.

3 Mahasiswa dapat mengumpulkan tugas
kuliah yang diberikan oleh dosen

4 Mahasiswa dapat menerima notifikasi bahwa
dia telah dimasukkan ke dalam kelompok
tugas kuliah.

2. Tes Usability Sistem :
No Pernyataan SS S TS STS
1 Sistem mampu meningkatkan efisiensi dan

efektifitas dalam proses belajar mengajar 

2 Sistem mempermudah sharing knowledge antar
pengguna 

3 Sistem dapat meningkatkan ketertarikan mahasiswa
dan dosen untuk menggunakan e-learning 

Keterangan:
1. URL halaman elearning : https://74.112.172.3/siakad
2. URL halaman aplikasi facebook : https://apps.facebook.com/elearning-kusuka-pub/



Kuisioner Pengujian
Aplikasi Facebook Elearning UIN Sunan Kalijaga

Berbasis Web

Nama : Bambang Sugiyantoro, M. T
NIM/NIP : 19751024 200912 1 002
Jurusan : T. Informatika
Sebagai :  Dosen

1. Tes Fungsionalitas Sistem :
Berilah tanda Check () pada pilihan yang menurut anda paling sesuai
menggambarkan fungsi sistem. YA jika data yang ditampilkan merupakan data
yang sesuai untuk halaman tersebut, dan TIDAK jika data yang ditampilkan sangat
tidak sesuai untuk halaman tersebut.

No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Sistem dapat menampilkan form login ketika

pengguna belum melakukan login


2 User dapat melakukan login dengan baik dengan
menggunakan akun facebook



3 Sistem dapat menampilkan materi yang sudah
ditambahkan



4 User dapat mendownload materi kuliah 
5 Sistem dapat menampilkan tugas kuliah yang

sudah ditambahkan


6 User dapat mendownload tugas kuliah 
7 User dapat memposting ke forum dan sistem

dapat menampilkannya dengan baik.


8 User dapat mengomentari setiap posting yang
terdapat di forum kelas dan sistem dapat
menampilkan sesuai dengan posting yang
dikomentari.





9 User dapat menghubungkan akun
elearningnnya dengan akun facebooknya dan
sistem telah menyimpan akun facebook user
dengan baik.



10 User dapat mengatur notifikasi yang
diterimanya melalui facebook dan email.



11 Notifikasi yang diberikan sistem sesuai
dengan kontennya.



12 Notifikasi berupa app request yang
dikirimkan sistem ke akun facebook user
sesuai dengan kontennya.



13 Notifikasi berupa wall post yang dikirimkan
sistem ke akun facebook user sesuai dengan
kontennya.



14 Notifikasi email yang dikirimkan sistem ke
akun email user sesuai dengan kontennya.



15 Sistem dapat dijalankan melalui facebook
canvas page dengan baik.



Untuk Dosen :
No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Dosen dapat menambahkan materi kuliah dengan

baik


2 Dosen dapat menambahkan tugas kuliah 

3 Sistem memberikan notifikasi kepada dosen
bahwa terdapat mahasiswa yang sudah
mengumpulkan tugas kuliah.



4 Dosen dapat mendownload tugas yang
dikumpulkan mahasiswa



Untuk Mahasiswa :
No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Mahasiswa dapat menerima notifikasi adanya

materi kuliah baru

2 Mahasiswa dapat menerima notifikasi adanya



tugas kuliah baru.

3 Mahasiswa dapat mengumpulkan tugas
kuliah yang diberikan oleh dosen

4 Mahasiswa dapat menerima notifikasi bahwa
dia telah dimasukkan ke dalam kelompok
tugas kuliah.

2. Tes Usability Sistem :
No Pernyataan SS S TS STS
1 Sistem mampu meningkatkan efisiensi dan

efektifitas dalam proses belajar mengajar 

2 Sistem mempermudah sharing knowledge antar
pengguna 

3 Sistem dapat meningkatkan ketertarikan mahasiswa
dan dosen untuk menggunakan e-learning 

Keterangan:
1. URL halaman elearning : https://74.112.172.3/siakad
2. URL halaman aplikasi facebook : https://apps.facebook.com/elearning-kusuka-pub/



Kuisioner Pengujian
Aplikasi Facebook Elearning UIN Sunan Kalijaga

Berbasis Web

Nama : Dany Marita Pradana
NIM/NIP : 07650029
Jurusan : T. Informatika
Sebagai : Mahasiswa/Dosen

1. Tes Fungsionalitas Sistem :
Berilah tanda Check () pada pilihan yang menurut anda paling sesuai
menggambarkan fungsi sistem. YA jika data yang ditampilkan merupakan data
yang sesuai untuk halaman tersebut, dan TIDAK jika data yang ditampilkan sangat
tidak sesuai untuk halaman tersebut.

No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Sistem dapat menampilkan form login ketika

pengguna belum melakukan login


2 User dapat melakukan login dengan baik dengan
menggunakan akun facebook



3 Sistem dapat menampilkan materi yang sudah
ditambahkan



4 User dapat mendownload materi kuliah 
5 Sistem dapat menampilkan tugas kuliah yang

sudah ditambahkan


6 User dapat mendownload tugas kuliah 
7 User dapat memposting ke forum dan sistem

dapat menampilkannya dengan baik.


8 User dapat mengomentari setiap posting yang
terdapat di forum kelas dan sistem dapat
menampilkan sesuai dengan posting yang
dikomentari.





9 User dapat menghubungkan akun
elearningnnya dengan akun facebooknya dan
sistem telah menyimpan akun facebook user
dengan baik.



10 User dapat mengatur notifikasi yang
diterimanya melalui facebook dan email.



11 Notifikasi yang diberikan sistem sesuai
dengan kontennya.



12 Notifikasi berupa app request yang
dikirimkan sistem ke akun facebook user
sesuai dengan kontennya.



13 Notifikasi berupa wall post yang dikirimkan
sistem ke akun facebook user sesuai dengan
kontennya.



14 Notifikasi email yang dikirimkan sistem ke
akun email user sesuai dengan kontennya.



15 Sistem dapat dijalankan melalui facebook
canvas page dengan baik.



Untuk Dosen :
No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Dosen dapat menambahkan materi kuliah dengan

baik

2 Dosen dapat menambahkan tugas kuliah
3 Sistem memberikan notifikasi kepada dosen

bahwa terdapat mahasiswa yang sudah
mengumpulkan tugas kuliah.

4 Dosen dapat mendownload tugas yang
dikumpulkan mahasiswa

Untuk Mahasiswa :
No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Mahasiswa dapat menerima notifikasi adanya

materi kuliah baru


2 Mahasiswa dapat menerima notifikasi adanya
tugas kuliah baru.





3 Mahasiswa dapat mengumpulkan tugas
kuliah yang diberikan oleh dosen



4 Mahasiswa dapat menerima notifikasi bahwa
dia telah dimasukkan ke dalam kelompok
tugas kuliah.



2. Tes Usability Sistem :
No Pernyataan SS S TS STS
1 Sistem mampu meningkatkan efisiensi dan

efektifitas dalam proses belajar mengajar 

2 Sistem mempermudah sharing knowledge antar
pengguna 

3 Sistem dapat meningkatkan ketertarikan mahasiswa
dan dosen untuk menggunakan e-learning 

Keterangan:
1. URL halaman elearning : https://74.112.172.3/siakad
2. URL halaman aplikasi facebook : https://apps.facebook.com/elearning-kusuka-pub/



Kuisioner Pengujian
Aplikasi Facebook Elearning UIN Sunan Kalijaga

Berbasis Web

Nama : Hardi Saputra
NIM/NIP : 07650052
Jurusan : Teknik Informatika
Sebagai : Mahasiswa

1. Tes Fungsionalitas Sistem :
Berilah tanda Check () pada pilihan yang menurut anda paling sesuai
menggambarkan fungsi sistem. YA jika data yang ditampilkan merupakan data
yang sesuai untuk halaman tersebut, dan TIDAK jika data yang ditampilkan sangat
tidak sesuai untuk halaman tersebut.

No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Sistem dapat menampilkan form login ketika

pengguna belum melakukan login


2 User dapat melakukan login dengan baik dengan
menggunakan akun facebook



3 Sistem dapat menampilkan materi yang sudah
ditambahkan



4 User dapat mendownload materi kuliah 
5 Sistem dapat menampilkan tugas kuliah yang

sudah ditambahkan


6 User dapat mendownload tugas kuliah 
7 User dapat memposting ke forum dan sistem

dapat menampilkannya dengan baik.


8 User dapat mengomentari setiap posting yang
terdapat di forum kelas dan sistem dapat
menampilkan sesuai dengan posting yang
dikomentari.





9 User dapat menghubungkan akun
elearningnnya dengan akun facebooknya dan
sistem telah menyimpan akun facebook user
dengan baik.



10 User dapat mengatur notifikasi yang
diterimanya melalui facebook dan email.



11 Notifikasi yang diberikan sistem sesuai
dengan kontennya.



12 Notifikasi berupa app request yang
dikirimkan sistem ke akun facebook user
sesuai dengan kontennya.



13 Notifikasi berupa wall post yang dikirimkan
sistem ke akun facebook user sesuai dengan
kontennya.



14 Notifikasi email yang dikirimkan sistem ke
akun email user sesuai dengan kontennya.



15 Sistem dapat dijalankan melalui facebook
canvas page dengan baik.



Untuk Dosen :
No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Dosen dapat menambahkan materi kuliah dengan

baik

2 Dosen dapat menambahkan tugas kuliah
3 Sistem memberikan notifikasi kepada dosen

bahwa terdapat mahasiswa yang sudah
mengumpulkan tugas kuliah.

4 Dosen dapat mendownload tugas yang
dikumpulkan mahasiswa

Untuk Mahasiswa :
No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Mahasiswa dapat menerima notifikasi adanya

materi kuliah baru


2 Mahasiswa dapat menerima notifikasi adanya
tugas kuliah baru.





3 Mahasiswa dapat mengumpulkan tugas
kuliah yang diberikan oleh dosen



4 Mahasiswa dapat menerima notifikasi bahwa
dia telah dimasukkan ke dalam kelompok
tugas kuliah.



2. Tes Usability Sistem :
No Pernyataan SS S TS STS
1 Sistem mampu meningkatkan efisiensi dan

efektifitas dalam proses belajar mengajar 

2 Sistem mempermudah sharing knowledge antar
pengguna 

3 Sistem dapat meningkatkan ketertarikan mahasiswa
dan dosen untuk menggunakan e-learning 

Keterangan:
1. URL halaman elearning : https://74.112.172.3/siakad
2. URL halaman aplikasi facebook : https://apps.facebook.com/elearning-kusuka-pub/



Kuisioner Pengujian
Aplikasi Facebook Elearning UIN Sunan Kalijaga

Berbasis Web

Nama : Dwi Fithriyaningrum
NIM/NIP : 07650068
Jurusan : Teknik Informatika
Sebagai : Mahasiswa

1. Tes Fungsionalitas Sistem :
Berilah tanda Check () pada pilihan yang menurut anda paling sesuai
menggambarkan fungsi sistem. YA jika data yang ditampilkan merupakan data
yang sesuai untuk halaman tersebut, dan TIDAK jika data yang ditampilkan sangat
tidak sesuai untuk halaman tersebut.

No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Sistem dapat menampilkan form login ketika

pengguna belum melakukan login


2 User dapat melakukan login dengan baik dengan
menggunakan akun facebook



3 Sistem dapat menampilkan materi yang sudah
ditambahkan



4 User dapat mendownload materi kuliah 
5 Sistem dapat menampilkan tugas kuliah yang

sudah ditambahkan


6 User dapat mendownload tugas kuliah 
7 User dapat memposting ke forum dan sistem

dapat menampilkannya dengan baik.


8 User dapat mengomentari setiap posting yang
terdapat di forum kelas dan sistem dapat
menampilkan sesuai dengan posting yang
dikomentari.





9 User dapat menghubungkan akun
elearningnnya dengan akun facebooknya dan
sistem telah menyimpan akun facebook user
dengan baik.



10 User dapat mengatur notifikasi yang
diterimanya melalui facebook dan email.



11 Notifikasi yang diberikan sistem sesuai
dengan kontennya.



12 Notifikasi berupa app request yang
dikirimkan sistem ke akun facebook user
sesuai dengan kontennya.



13 Notifikasi berupa wall post yang dikirimkan
sistem ke akun facebook user sesuai dengan
kontennya.



14 Notifikasi email yang dikirimkan sistem ke
akun email user sesuai dengan kontennya.



15 Sistem dapat dijalankan melalui facebook
canvas page dengan baik.



Untuk Dosen :
No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Dosen dapat menambahkan materi kuliah dengan

baik

2 Dosen dapat menambahkan tugas kuliah
3 Sistem memberikan notifikasi kepada dosen

bahwa terdapat mahasiswa yang sudah
mengumpulkan tugas kuliah.

4 Dosen dapat mendownload tugas yang
dikumpulkan mahasiswa

Untuk Mahasiswa :
No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Mahasiswa dapat menerima notifikasi adanya

materi kuliah baru


2 Mahasiswa dapat menerima notifikasi adanya
tugas kuliah baru.





3 Mahasiswa dapat mengumpulkan tugas
kuliah yang diberikan oleh dosen



4 Mahasiswa dapat menerima notifikasi bahwa
dia telah dimasukkan ke dalam kelompok
tugas kuliah.



2. Tes Usability Sistem :
No Pernyataan SS S TS STS
1 Sistem mampu meningkatkan efisiensi dan

efektifitas dalam proses belajar mengajar


2 Sistem mempermudah sharing knowledge antar
pengguna



3 Sistem dapat meningkatkan ketertarikan mahasiswa
dan dosen untuk menggunakan e-learning



Keterangan:
1. URL halaman elearning : https://74.112.172.3/siakad
2. URL halaman aplikasi facebook : https://apps.facebook.com/elearning-kusuka-pub/



Kuisioner Pengujian
Aplikasi Facebook Elearning UIN Sunan Kalijaga

Berbasis Web

Nama : Arrum Husna Pandayin
NIM/NIP :07650045
Jurusan :TI
Sebagai : Mahasiswa/Dosen

1. Tes Fungsionalitas Sistem :
Berilah tanda Check () pada pilihan yang menurut anda paling sesuai
menggambarkan fungsi sistem. YA jika data yang ditampilkan merupakan data
yang sesuai untuk halaman tersebut, dan TIDAK jika data yang ditampilkan sangat
tidak sesuai untuk halaman tersebut.

No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Sistem dapat menampilkan form login ketika

pengguna belum melakukan login
V

2 User dapat melakukan login dengan baik dengan
menggunakan akun facebook

V

3 Sistem dapat menampilkan materi yang sudah
ditambahkan

V

4 User dapat mendownload materi kuliah V
5 Sistem dapat menampilkan tugas kuliah yang

sudah ditambahkan
V

6 User dapat mendownload tugas kuliah V
7 User dapat memposting ke forum dan sistem

dapat menampilkannya dengan baik.
V

8 User dapat mengomentari setiap posting yang
terdapat di forum kelas dan sistem dapat
menampilkan sesuai dengan posting yang
dikomentari.

V



9 User dapat menghubungkan akun
elearningnnya dengan akun facebooknya dan
sistem telah menyimpan akun facebook user
dengan baik.

V

10 User dapat mengatur notifikasi yang
diterimanya melalui facebook dan email.

V

11 Notifikasi yang diberikan sistem sesuai
dengan kontennya.

V

12 Notifikasi berupa app request yang
dikirimkan sistem ke akun facebook user
sesuai dengan kontennya.

V

13 Notifikasi berupa wall post yang dikirimkan
sistem ke akun facebook user sesuai dengan
kontennya.

V

14 Notifikasi email yang dikirimkan sistem ke
akun email user sesuai dengan kontennya.

V

15 Sistem dapat dijalankan melalui facebook
canvas page dengan baik.

V

Untuk Dosen :
No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Dosen dapat menambahkan materi kuliah dengan

baik

2 Dosen dapat menambahkan tugas kuliah
3 Sistem memberikan notifikasi kepada dosen

bahwa terdapat mahasiswa yang sudah
mengumpulkan tugas kuliah.

4 Dosen dapat mendownload tugas yang
dikumpulkan mahasiswa

Untuk Mahasiswa :
No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Mahasiswa dapat menerima notifikasi adanya

materi kuliah baru
V

2 Mahasiswa dapat menerima notifikasi adanya
tugas kuliah baru.

V



3 Mahasiswa dapat mengumpulkan tugas
kuliah yang diberikan oleh dosen

V

4 Mahasiswa dapat menerima notifikasi bahwa
dia telah dimasukkan ke dalam kelompok
tugas kuliah.

V

2. Tes Usability Sistem :
No Pernyataan SS S TS STS
1 Sistem mampu meningkatkan efisiensi dan

efektifitas dalam proses belajar mengajar V

2 Sistem mempermudah sharing knowledge antar
pengguna V

3 Sistem dapat meningkatkan ketertarikan mahasiswa
dan dosen untuk menggunakan e-learning V

Keterangan:
1. URL halaman elearning : https://74.112.172.3/siakad
2. URL halaman aplikasi facebook : https://apps.facebook.com/elearning-kusuka-pub/



Kuisioner Pengujian
Aplikasi Facebook Elearning UIN Sunan Kalijaga

Berbasis Web

Nama : Muhammad Habibi
NIM/NIP : 07650081
Jurusan : Teknik Informatika
Sebagai : Mahasiswa

1. Tes Fungsionalitas Sistem :
Berilah tanda Check () pada pilihan yang menurut anda paling sesuai
menggambarkan fungsi sistem. YA jika data yang ditampilkan merupakan data
yang sesuai untuk halaman tersebut, dan TIDAK jika data yang ditampilkan sangat
tidak sesuai untuk halaman tersebut.

No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Sistem dapat menampilkan form login ketika

pengguna belum melakukan login


2 User dapat melakukan login dengan baik dengan
menggunakan akun facebook



3 Sistem dapat menampilkan materi yang sudah
ditambahkan



4 User dapat mendownload materi kuliah 
5 Sistem dapat menampilkan tugas kuliah yang

sudah ditambahkan


6 User dapat mendownload tugas kuliah 
7 User dapat memposting ke forum dan sistem

dapat menampilkannya dengan baik.


8 User dapat mengomentari setiap posting yang
terdapat di forum kelas dan sistem dapat
menampilkan sesuai dengan posting yang
dikomentari.





9 User dapat menghubungkan akun
elearningnnya dengan akun facebooknya dan
sistem telah menyimpan akun facebook user
dengan baik.



10 User dapat mengatur notifikasi yang
diterimanya melalui facebook dan email.



11 Notifikasi yang diberikan sistem sesuai
dengan kontennya.



12 Notifikasi berupa app request yang
dikirimkan sistem ke akun facebook user
sesuai dengan kontennya.



13 Notifikasi berupa wall post yang dikirimkan
sistem ke akun facebook user sesuai dengan
kontennya.



14 Notifikasi email yang dikirimkan sistem ke
akun email user sesuai dengan kontennya.



15 Sistem dapat dijalankan melalui facebook
canvas page dengan baik.



Untuk Dosen :
No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Dosen dapat menambahkan materi kuliah dengan

baik

2 Dosen dapat menambahkan tugas kuliah
3 Sistem memberikan notifikasi kepada dosen

bahwa terdapat mahasiswa yang sudah
mengumpulkan tugas kuliah.

4 Dosen dapat mendownload tugas yang
dikumpulkan mahasiswa

Untuk Mahasiswa :
No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Mahasiswa dapat menerima notifikasi adanya

materi kuliah baru


2 Mahasiswa dapat menerima notifikasi adanya
tugas kuliah baru.





3 Mahasiswa dapat mengumpulkan tugas
kuliah yang diberikan oleh dosen



4 Mahasiswa dapat menerima notifikasi bahwa
dia telah dimasukkan ke dalam kelompok
tugas kuliah.



2. Tes Usability Sistem :
No Pernyataan SS S TS STS
1 Sistem mampu meningkatkan efisiensi dan

efektifitas dalam proses belajar mengajar 

2 Sistem mempermudah sharing knowledge antar
pengguna



3 Sistem dapat meningkatkan ketertarikan mahasiswa
dan dosen untuk menggunakan e-learning 

Keterangan:
1. URL halaman elearning : https://74.112.172.3/siakad
2. URL halaman aplikasi facebook : https://apps.facebook.com/elearning-kusuka-pub/



Kuisioner Pengujian
Aplikasi Facebook Elearning UIN Sunan Kalijaga

Berbasis Web

Nama : Fahmi Auliya Tsani
NIM/NIP : 07650069
Jurusan : Teknik Informatika
Sebagai : Mahasiswa

1. Tes Fungsionalitas Sistem :
Berilah tanda Check () pada pilihan yang menurut anda paling sesuai
menggambarkan fungsi sistem. YA jika data yang ditampilkan merupakan data
yang sesuai untuk halaman tersebut, dan TIDAK jika data yang ditampilkan sangat
tidak sesuai untuk halaman tersebut.

No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Sistem dapat menampilkan form login ketika

pengguna belum melakukan login


2 User dapat melakukan login dengan baik dengan
menggunakan akun facebook



3 Sistem dapat menampilkan materi yang sudah
ditambahkan



4 User dapat mendownload materi kuliah 
5 Sistem dapat menampilkan tugas kuliah yang

sudah ditambahkan


6 User dapat mendownload tugas kuliah 
7 User dapat memposting ke forum dan sistem

dapat menampilkannya dengan baik.


8 User dapat mengomentari setiap posting yang
terdapat di forum kelas dan sistem dapat
menampilkan sesuai dengan posting yang
dikomentari.





9 User dapat menghubungkan akun
elearningnnya dengan akun facebooknya dan
sistem telah menyimpan akun facebook user
dengan baik.



10 User dapat mengatur notifikasi yang
diterimanya melalui facebook dan email.



11 Notifikasi yang diberikan sistem sesuai
dengan kontennya.



12 Notifikasi berupa app request yang
dikirimkan sistem ke akun facebook user
sesuai dengan kontennya.



13 Notifikasi berupa wall post yang dikirimkan
sistem ke akun facebook user sesuai dengan
kontennya.



14 Notifikasi email yang dikirimkan sistem ke
akun email user sesuai dengan kontennya.



15 Sistem dapat dijalankan melalui facebook
canvas page dengan baik.



Untuk Dosen :
No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Dosen dapat menambahkan materi kuliah dengan

baik

2 Dosen dapat menambahkan tugas kuliah
3 Sistem memberikan notifikasi kepada dosen

bahwa terdapat mahasiswa yang sudah
mengumpulkan tugas kuliah.

4 Dosen dapat mendownload tugas yang
dikumpulkan mahasiswa

Untuk Mahasiswa :
No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Mahasiswa dapat menerima notifikasi adanya

materi kuliah baru


2 Mahasiswa dapat menerima notifikasi adanya
tugas kuliah baru.





3 Mahasiswa dapat mengumpulkan tugas
kuliah yang diberikan oleh dosen



4 Mahasiswa dapat menerima notifikasi bahwa
dia telah dimasukkan ke dalam kelompok
tugas kuliah.



2. Tes Usability Sistem :
No Pernyataan SS S TS STS
1 Sistem mampu meningkatkan efisiensi dan

efektifitas dalam proses belajar mengajar 

2 Sistem mempermudah sharing knowledge antar
pengguna



3 Sistem dapat meningkatkan ketertarikan mahasiswa
dan dosen untuk menggunakan e-learning 

Keterangan:
1. URL halaman elearning : https://74.112.172.3/siakad
2. URL halaman aplikasi facebook : https://apps.facebook.com/elearning-kusuka-pub/



Kuisioner Pengujian
Aplikasi Facebook Elearning UIN Sunan Kalijaga

Berbasis Web

Nama : Wiwit Nuryanti
NIM/NIP : 07650059
Jurusan : Teknik Informatika
Sebagai : Mahasiswa

1. Tes Fungsionalitas Sistem :
Berilah tanda Check () pada pilihan yang menurut anda paling sesuai
menggambarkan fungsi sistem. YA jika data yang ditampilkan merupakan data
yang sesuai untuk halaman tersebut, dan TIDAK jika data yang ditampilkan sangat
tidak sesuai untuk halaman tersebut.

No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Sistem dapat menampilkan form login ketika

pengguna belum melakukan login


2 User dapat melakukan login dengan baik dengan
menggunakan akun facebook



3 Sistem dapat menampilkan materi yang sudah
ditambahkan



4 User dapat mendownload materi kuliah 
5 Sistem dapat menampilkan tugas kuliah yang

sudah ditambahkan


6 User dapat mendownload tugas kuliah 
7 User dapat memposting ke forum dan sistem

dapat menampilkannya dengan baik.


8 User dapat mengomentari setiap posting yang
terdapat di forum kelas dan sistem dapat
menampilkan sesuai dengan posting yang
dikomentari.





9 User dapat menghubungkan akun
elearningnnya dengan akun facebooknya dan
sistem telah menyimpan akun facebook user
dengan baik.



10 User dapat mengatur notifikasi yang
diterimanya melalui facebook dan email.



11 Notifikasi yang diberikan sistem sesuai
dengan kontennya.



12 Notifikasi berupa app request yang
dikirimkan sistem ke akun facebook user
sesuai dengan kontennya.



13 Notifikasi berupa wall post yang dikirimkan
sistem ke akun facebook user sesuai dengan
kontennya.



14 Notifikasi email yang dikirimkan sistem ke
akun email user sesuai dengan kontennya.



15 Sistem dapat dijalankan melalui facebook
canvas page dengan baik.



Untuk Dosen :
No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Dosen dapat menambahkan materi kuliah dengan

baik

2 Dosen dapat menambahkan tugas kuliah
3 Sistem memberikan notifikasi kepada dosen

bahwa terdapat mahasiswa yang sudah
mengumpulkan tugas kuliah.

4 Dosen dapat mendownload tugas yang
dikumpulkan mahasiswa

Untuk Mahasiswa :
No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Mahasiswa dapat menerima notifikasi adanya

materi kuliah baru


2 Mahasiswa dapat menerima notifikasi adanya
tugas kuliah baru.





3 Mahasiswa dapat mengumpulkan tugas
kuliah yang diberikan oleh dosen



4 Mahasiswa dapat menerima notifikasi bahwa
dia telah dimasukkan ke dalam kelompok
tugas kuliah.



2. Tes Usability Sistem :
No Pernyataan SS S TS STS
1 Sistem mampu meningkatkan efisiensi dan

efektifitas dalam proses belajar mengajar 

2 Sistem mempermudah sharing knowledge antar
pengguna



3 Sistem dapat meningkatkan ketertarikan mahasiswa
dan dosen untuk menggunakan e-learning 

Keterangan:
1. URL halaman elearning : https://74.112.172.3/siakad
2. URL halaman aplikasi facebook : https://apps.facebook.com/elearning-kusuka-pub/



Kuisioner Pengujian
Aplikasi Facebook Elearning UIN Sunan Kalijaga

Berbasis Web

Nama : Sri Lestari
NIM/NIP : 07650004
Jurusan : T. Inf
Sebagai : Mahasiswa/Dosen

1. Tes Fungsionalitas Sistem :
Berilah tanda Check () pada pilihan yang menurut anda paling sesuai
menggambarkan fungsi sistem. YA jika data yang ditampilkan merupakan data
yang sesuai untuk halaman tersebut, dan TIDAK jika data yang ditampilkan sangat
tidak sesuai untuk halaman tersebut.

No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Sistem dapat menampilkan form login ketika

pengguna belum melakukan login


2 User dapat melakukan login dengan baik dengan
menggunakan akun facebook



3 Sistem dapat menampilkan materi yang sudah
ditambahkan



4 User dapat mendownload materi kuliah 
5 Sistem dapat menampilkan tugas kuliah yang

sudah ditambahkan


6 User dapat mendownload tugas kuliah 
7 User dapat memposting ke forum dan sistem

dapat menampilkannya dengan baik.


8 User dapat mengomentari setiap posting yang
terdapat di forum kelas dan sistem dapat
menampilkan sesuai dengan posting yang
dikomentari.





9 User dapat menghubungkan akun
elearningnnya dengan akun facebooknya dan
sistem telah menyimpan akun facebook user
dengan baik.



10 User dapat mengatur notifikasi yang
diterimanya melalui facebook dan email.



11 Notifikasi yang diberikan sistem sesuai
dengan kontennya.



12 Notifikasi berupa app request yang
dikirimkan sistem ke akun facebook user
sesuai dengan kontennya.



13 Notifikasi berupa wall post yang dikirimkan
sistem ke akun facebook user sesuai dengan
kontennya.



14 Notifikasi email yang dikirimkan sistem ke
akun email user sesuai dengan kontennya.



15 Sistem dapat dijalankan melalui facebook
canvas page dengan baik.



Untuk Dosen :
No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Dosen dapat menambahkan materi kuliah dengan

baik

2 Dosen dapat menambahkan tugas kuliah
3 Sistem memberikan notifikasi kepada dosen

bahwa terdapat mahasiswa yang sudah
mengumpulkan tugas kuliah.

4 Dosen dapat mendownload tugas yang
dikumpulkan mahasiswa

Untuk Mahasiswa :
No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Mahasiswa dapat menerima notifikasi adanya

materi kuliah baru


2 Mahasiswa dapat menerima notifikasi adanya
tugas kuliah baru.





3 Mahasiswa dapat mengumpulkan tugas
kuliah yang diberikan oleh dosen



4 Mahasiswa dapat menerima notifikasi bahwa
dia telah dimasukkan ke dalam kelompok
tugas kuliah.



2. Tes Usability Sistem :
No Pernyataan SS S TS STS
1 Sistem mampu meningkatkan efisiensi dan

efektifitas dalam proses belajar mengajar 

2 Sistem mempermudah sharing knowledge antar
pengguna 

3 Sistem dapat meningkatkan ketertarikan mahasiswa
dan dosen untuk menggunakan e-learning 

Keterangan:
1. URL halaman elearning : https://74.112.172.3/siakad
2. URL halaman aplikasi facebook : https://apps.facebook.com/elearning-kusuka-pub/



Kuisioner Pengujian
Aplikasi Facebook Elearning UIN Sunan Kalijaga

Berbasis Web

Nama : Asri Yuliana
NIM/NIP : 07650075
Jurusan : T. Informatika
Sebagai : Mahasiswa

1. Tes Fungsionalitas Sistem :
Berilah tanda Check () pada pilihan yang menurut anda paling sesuai
menggambarkan fungsi sistem. YA jika data yang ditampilkan merupakan data
yang sesuai untuk halaman tersebut, dan TIDAK jika data yang ditampilkan sangat
tidak sesuai untuk halaman tersebut.

No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Sistem dapat menampilkan form login ketika

pengguna belum melakukan login


2 User dapat melakukan login dengan baik dengan
menggunakan akun facebook



3 Sistem dapat menampilkan materi yang sudah
ditambahkan



4 User dapat mendownload materi kuliah 
5 Sistem dapat menampilkan tugas kuliah yang

sudah ditambahkan


6 User dapat mendownload tugas kuliah 
7 User dapat memposting ke forum dan sistem

dapat menampilkannya dengan baik.


8 User dapat mengomentari setiap posting yang
terdapat di forum kelas dan sistem dapat
menampilkan sesuai dengan posting yang
dikomentari.





9 User dapat menghubungkan akun
elearningnnya dengan akun facebooknya dan
sistem telah menyimpan akun facebook user
dengan baik.



10 User dapat mengatur notifikasi yang
diterimanya melalui facebook dan email.



11 Notifikasi yang diberikan sistem sesuai
dengan kontennya.



12 Notifikasi berupa app request yang
dikirimkan sistem ke akun facebook user
sesuai dengan kontennya.



13 Notifikasi berupa wall post yang dikirimkan
sistem ke akun facebook user sesuai dengan
kontennya.



14 Notifikasi email yang dikirimkan sistem ke
akun email user sesuai dengan kontennya.



15 Sistem dapat dijalankan melalui facebook
canvas page dengan baik.



Untuk Dosen :
No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Dosen dapat menambahkan materi kuliah dengan

baik

2 Dosen dapat menambahkan tugas kuliah
3 Sistem memberikan notifikasi kepada dosen

bahwa terdapat mahasiswa yang sudah
mengumpulkan tugas kuliah.

4 Dosen dapat mendownload tugas yang
dikumpulkan mahasiswa

Untuk Mahasiswa :
No Kriteria Hasil Pengujian YA TIDAK
1 Mahasiswa dapat menerima notifikasi adanya

materi kuliah baru


2 Mahasiswa dapat menerima notifikasi adanya
tugas kuliah baru.





3 Mahasiswa dapat mengumpulkan tugas
kuliah yang diberikan oleh dosen



4 Mahasiswa dapat menerima notifikasi bahwa
dia telah dimasukkan ke dalam kelompok
tugas kuliah.



2. Tes Usability Sistem :
No Pernyataan SS S TS STS
1 Sistem mampu meningkatkan efisiensi dan

efektifitas dalam proses belajar mengajar 

2 Sistem mempermudah sharing knowledge antar
pengguna 

3 Sistem dapat meningkatkan ketertarikan mahasiswa
dan dosen untuk menggunakan e-learning 

Keterangan:
1. URL halaman elearning : https://74.112.172.3/siakad
2. URL halaman aplikasi facebook : https://apps.facebook.com/elearning-kusuka-pub/
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