
1 
 

 
 

 

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

(Program Kemitraan Masyarakat) 

 

 

 

 

   

PERANCANGAN BACK-END APLIKASI LEARNING MANAGEMENT SYSTEM 

BERBASIS WEB UNTUK SDN SERUA INDAH 01 CIPUTAT 

 

TIM PENGUSUL 

1. Ketua : M Johan Budiman, S.Kom, M.Kom/0404098102 

Anggota : 

1. Augury El Rayeb, S.Kom., MMSI/0423087102 

2. Lazuardi Raka Alfiandani/2018081004 

 

 

 

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA 

JANUARI 2022 

Kode/Nama Rumpun Ilmu* : 461 

Bidang Fokus         : SIF 



2 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

Judul Pengabdian :PERANCANGAN BACK-END APLIKASI LEARNING 

MANAGEMENT SYSTEM BERBASIS WEB UNTUK SDN 

SERUA INDAH 01 CIPUTAT 

 

Nama Lengkap : M Johan Budiman, S.Kom, M.Kom 

NIDN/NIP/NIM : 0404098102/080819025 

Jabatan Fungsional :  

Program Studi : Sistem Informasi 

Nomor HP : 08113921999 

Alamat surel (e-mail) : johan.budiman@upj.ac.id 

Anggota (1)  

Nama Lengkap : Augury El Rayeb, S.Kom., MMSI  

NIDN/NIP/NIM : 0423087102 

Perguruan Tinggi : Universitas Pembangunan Jaya 

Anggota (2)  

Nama Lengkap : Lazuardi Raka Alfiandani 

NIDN/NIP/NIM : 2018081004 

Perguruan Tinggi : Universitas Pembangunan Jaya 

Anggota (ke-n)  

Nama Lengkap :  

NIDN/NIP/NIM :  

Perguruan Tinggi :  

Institusi Mitra (Jika ada)  

Nama Instutusi Mitra : SDN SERUA INDAH 01 CIPUTAT 

 

Alamat : Jl Suka Mulya No, 47 Serua Ciputat Tangsel 

Penanggung Jawab : Hj. Sri Yulianti, S.Pd 

Tahun Pelaksanaan  : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun 

Biaya Tahun Berjalan :0 

Biaya Keseluruhan :0 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Kota Tangerang Selatan,   Januari 2022 

 

Pjs. Dekan Fakultas Teknologi dan Desain Ketua Peneliti, 

 

 

 

 

(Ir. Agustinus Agus Setiawan, S.T., MT) (M Johan Budiman, S.Kom, M.Kom) 

NIP/NIK : 08.1112.034 NIP/NIK : 08.0819.025 

 

Menyetujui, 

Kepala LP2M UPJ 

 

 

(Dr. Edi Purwanto, S.E., M.M) 

NIP/NIK : 08.0720.014 



4 
 

 

DAFTAR ISI 

 

Ringkasan …………………………………………………………………………………………. 3 

Halaman Pengesahan Program Pengabdian Kepada Masyarakat ………………………………… 4 

Identitas dan Uraian Umum ………………………………………………………………………. 6 

BAB I Pendahuluan ……..………………………………………………………………………….8 

BAB II Target dan Luaran …………………………………………………………………………10 

BAB III Metode pelaksanaan ……………………………………………………………………... 13 

BAB IV Kelayakan Perguruan Tinggi ……………………………………………………………. 14 

BAB V Hasil dan Luaran yang Dicapai ……………………………………………………………15 

BAB VI Rencana Tahapan Berikutnya ……………………………………………………………. 24 

BAB VII Kesimpulan dan Saran …………………………………………………………………... 25 

Daftar Pustaka ………………………………………………………………………………………26 

 

 
 

  



5 
 

RINGKASAN 

 

 

Internet adalah salah satu jaringan komunikasi yang digunakan untuk menyatukan dan 

menghubungkan satu media elektronik dengan media elektronik lainnya. Hadirnya internet membawa 

dampak positif dalam menjalani kegiatan setiap harinya. Manfaat hadirnya internet merupakan satu 

hasil dari inovasi dalam pemecahan masalah yang terjadi pada lingkungan sekitar. Salah satu 

pemanfaatan atas hadirnya internet adalah perancangan learning management system (LMS). LMS 

menyatukan beberapa unsur seperti manajemen dan pendistribusian informasi. Dalam 

perkembangannya, terdapat beberapa LMS yang sudah dikembangkan untuk membantu dan 

menunjang kegiatan belajar mengajar secara daring sehingga kegiatan pembelajaran dapat diakses 

dimanapun dan kapanpun. 

Pada saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, beberapa peraturan diterapkan untuk 

menangani dan mencegah penularan virus khususnya peraturan pada sektor pendidikan. Lembaga 

pendidikan diharuskan mengubah orientasi pembelajaran menjadi daring atau secara online. SDN 

Serua Indah 01 Ciputat merupakan sebuah sekolah dasar yang menerapkan kegiatan Pembelajaran 

Jarak Jaruh (PJJ) dengan memanfaatkan sambungan internet dalam menyampaikan dan memberikan 

kegiatan belajar mengajar secara daring. Oleh karena itu perancangan LMS dimasa pandemi 

diharapkan memberikan banyak kemudahan bagi pihak sekolah dalam menjalani kegiatan belajar dan 

mengajar
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IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

 

1. Judul Pengabdian kepada Masyarakat :      
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2. Tim Pelaksana  
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Alokasi Waktu (jam/minggu) 

1 M Johan Budiman, S.Kom, 

M.Kom 
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Pelaksana 
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30 Jam konsultasi via 

online/medsos) 

2 Augury El Rayeb, S.Kom., 

MMSI. 

Anggota 2 Sistem 

Informasi 

30 Jam konsultasi via 
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3 Lazuardi Raka Alfiandani Anggota 1 Sistem 

Informasi 
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3. Objek (Khalayak Sasaran) Pengabdian kepada Masyarakat: SDN SERUA INDAH 01 

CIPUTAT 

4. Masa Pelaksanaan  

      Mulai   :   September 2021 

      Berakhir  :   Desember 2021 

 

5. Usulan biaya LPPM Tahun 2021: Rp. -  

6. Lokasi Pengabdian Masyarakat:       

     Jl Suka Mulya No, 47 Serua Ciputat Tangsel 

7. Mitra yang terlibat (uraikan kontribusinya): 

 SDN Serua Indah 01 Ciputat 

 

8. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan: 

Permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat pada SDN Serua Indah 01 

Ciputat adalah proses absensi yang tidak optimal dan tidak terstruktur pada kegiatan pembelajaran 

secara daring dengan menggunakan aplikasi Whatsapp Group yang seringkali menyebabkan 

ketertinggalan informasi antara siswa ataupun orang tua siswa. Hal lain yang ditemukan adalah 

proses kegiatan pembelajaran daring yang menggunakan lebih dari satu aplikasi yang menyulitkan 

pengguna dalam mengakses dan mengolah data yang diberikan. 
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1. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran:  

Manfaat yang diperoleh adalah pihak sekolah dapat menjalani kegiatan belajar mengajar dengan 

mudah dan memberikan solusi terhadap penyampaian informasi yang tidak terstruktur melalui 

social media.  

 

10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran: Jurnal Pengabdian Masyarakat  

11.  Rencana luaran: Peningkatan pemahaman dan keterampilan mitra 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pengabdian masyarakat adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk membantu dan 

memberikan inovasi-inovasi positif yang dimiliki untuk dapat diimplementasikan kedalam masyarakat. 

Pengabdian masyarakat merupakan program yang dibuat dan dirancang oleh sebagian besar universitas 

untuk memberikan kontribusi dan mendapatkan hasil nyata dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat 

berguna bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Bentuk-bentuk yang terdapat pada kegiatan pengabdian 

masyarakat tidak terlepas dari bakti sosial, mengajar hingga perancangan inovasi produk yang dapat 

membantu dan memudahkan masyarkaat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. 

Dari hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat, universitas membantu menciptakan inovasi 

teknologi untuk menunjang kebutuhan teknologi pada pembangunan ekonomi Indonesia. Universitas 

juga memberikan solusi berdasarkan hasil analisa dan pembahasan terhadap kebutuhan, tantangan atau 

masalah yang timbul secara langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu hasil dari penelitian yang 

dijalankan dapat bermanfaat untuk pengembangan inovasi-inovasi yang akan dilakukan pada masa 

yang akan datang. 

Program studi sistem informasi  dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) 

Universitas Pembangunan Jaya memiliki kewajiban dalam memberikan inovasi-inovasi yang dapat 

dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan sekolah dasar untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar 

secara daring. Program yang telah dilaksanakan merupakan bagian dari program pengabdian 

masyarakat berupa kegiatan Perancangan Aplikasi Learning Management System (LMS) pada SDN 

Serua Indah 01 Ciputat. 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan pada tanggal 1 September 2021 hingga 

31 Desember 2021 dan dilakukan secara daring. Berdasarkan latar belakang keilmuan  yang 

dikembangkan  oleh Prodi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya, maka telah dilaksanakan 

kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan tersebut. Laporan akhir ini 

merupakan bagian dari akhir laporan yang berisi serangkaian laporan hasil kegiatan. 
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BAB 2 

TARGET DAN LUARAN 

 

Permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat pada SDN Serua Indah 

01 Ciputat adalah proses absensi yang tidak optimal dan tidak terstruktur pada kegiatan pembelajaran 

secara daring dengan menggunakan aplikasi Whatsapp Group yang seringkali menyebabkan 

ketertinggalan informasi antara siswa ataupun orang tua siswa. Hal lain yang ditemukan adalah proses 

kegiatan pembelajaran daring yang menggunakan lebih dari satu aplikasi yang menyulitkan pengguna 

dalam mengakses dan mengolah data yang diberikan. 

Target dari pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah pihak sekolah dapat memanfaatkan 

aplikasi LMS yang dirancang agar proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh pihak 

sekolah dapat berjalan dengan lancar dan meningkatkan minat para pengguna dalam mengakses dan 

menggunakan aplikasi yang dirancang. 

Proses perancangan LMS untuk SDN Serua Indah 01 Ciputat: 

1. Studi pendahuluan pada lingkungan sekolah 

2. Analisa proses bisnis pada kegiatan-kegiatan sekolah 

3. Identifikasi permasalahan yang terdapat pada proses bisnis 

4. Wawancara bersama kepala sekolah terkait kebutuhan perangkat lunak 

5. Perancangan elisitasi pada rancangan sistem 

6. Perancangan UML 

7. Perancangan layout aplikasi LMS 

8. Perancangan database aplikasi LMS 

9. Perancangan back-end aplikasi LMS 

 

Kebutuhan fungsional dan non-fungsional: 

1. Menampilkan form registrasi dan login 

2. Menampilkan fitur aktivasi akun siswa dan guru 

3. Menampilkan halaman master data Admin 

4. Menampilkan fitur export data siswa dan guru 

5. Menampilkan halaman dashboard untuk masing-masing siswa, guru dan Admin 

6. Menampilkan fitur edit profile 

7. Menampilkan halaman materi pembelajaran 
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8. Menampilkan fitur unggah dan unduh materi 

9. Menampilkan form komentar (feedback) 

10. Menampilkan halaman tugas (pekerjaan rumah) 

11. Menampilkan form pengisian tugas 

12. Menampilkan form unggah jawaban tugas 

13. Menampilkan halaman nilai tugas siswa 

14. Menampilkan halaman absensi siswa 

15. Menampilkan halaman daftar absensi siswa 

 

Kebutuhan non-fungsional: 

1. Memiliki tampilan UI yang minimalis 

2. Memiliki tampilan page-responsive 

3. Memiliki vector yang menarik 
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BAB 3 

METODE PELAKSANAAN 

 

1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam melakukan 

kegiatanpengabdian masyarakat merupakan data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber 

utama. Data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara yang dilakukan bersama 

kepala sekolah sebagai pemegang keputusan pada SDN Serua Indah 01 Ciputat 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari informasi-informasi 

yang telah ada sebelumnya. Data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka dan 

literatur yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada. 

 

2. Metode Analisa Data 

Metode penelitian adalah sebuah cara atau kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh 

informasi atau data dengan tujuan mengolah data tersebut agar menjadi sebuah hasil penelitian 

berupa pendeskripsian hasil lapangan yang akan digunakan sebagai pertimbangan dalam 

memcahkan masalah dan menemukan solusi yang terbaik berdasarkan hasil data yang 

didapatkan. Metode penelitian yang digunakan dalam melaksanakan pengabdian masyarakat 

ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode 

penelitian yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah 

laku manusia (Imam Gunawan, 2013). 
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BAB 4 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

Tabel . Nama-nama pengusul kegiatan  

No Nama Jabatan Bidang Keahlian Instansi Asal Alokasi Waktu 

(jam/minggu) 

1 M Johan Budiman Ketua 

Pengusul 

Sistem Informasi Universitas 

Pembangunan 

Jaya 

30 Jam konsultasi 

via 

online/medsos) 

2 Augury El Rayeb, 

S.Kom, MMSI. 

Anggota Sistem Informasi Universitas 

Pembangunan 

Jaya 

30 Jam konsultasi 

via 

online/medsos) 

3 Lazuardi Raka 

Alfiandani 

Anggota Sistem Informasi Universitas 

Pembangunan 

Jaya 

30 Jam konsultasi 

via 

online/medsos) 
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BAB 5 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menghasilkan luaran berupa: 

1. Aplikasi LMS untuk SDN Serua Indah 01 Ciputat. 

Pengembangan aplikasi LMS dilakukan selama 3 (tiga) bulan dan dirancang sesuai dengan 

daftar kebutuhan yang didapat. Berikut ini adalah beberapa modul yang telah dirancang antara 

lain: 

a. Modul login 

Merupakan modul yang digunakan untuk memberikan hak akses pada masing-masing 

pengguna (guru, siswa dan admin) 

b. Modul superadmin 

Merupakan modul yang digunakan khusus bagi administrator untuk mengelola data-

data yang ada pada pihak sekolah 

c. Modul materi pembelajaran 

Merupakan modul yang digunakan guru dan siswa dalam mengirim dan menerima 

informasi seputar materi pembelajaran yang dilakukan pada kegiatan belajar mengajar. 

d. Modul tugas sekolah 

Merupakan modul yang digunakan guru dan siswa dalam memenuhi kewajiban dalam 

pemenuhan tugas yang diberikan 

e. Modul absensi 

Merupakan modul yang digunakan dalam mencatat kehadiran siswa yang hadir dan 

tidak hadir dalam kegiatan belajar mengajar secara daring. 

f. Modul edit profil 

Merupakan modul yang digunakan pengguna dalam merubah rincian data diri yang ada 

pada aplikasi LMS 
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Tampilan aplikasi LMS yang dikembangkan: 

a. Halaman login dan registrasi 

Setiap pengguna wajib melakukan aktivitas login untuk mengakses aplikasi LMS yang 

dirancang. Setiap pengguna yang belum memiliki akun diharuskan mendaftar dengan 

mengisi form email dan password serta tambahan class code untuk registrasi siswa. 

 

Gambar 5. 1 Halaman Login 

 

Gambar 5. 2 Halaman Registrasi 
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b. Halaman superadmin 

Merupakan halaman yang memiliki akses khusus administrator dan digunakan untuk 

mengolah data-data yang terdapat pada sekolah. Beberapa data yang dapat dikelola oleh 

superadmin antara lain: 

- Data siswa 

- Data guru 

- Data mata pelajaran 

- Data kelas 

- Data role guru terhadap kelas dan mata pelajaran 

 

Gambar 5. 3 Halaman Superadmin 
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c. Halaman materi pembelajaran 

Berikut ini adalah tampilan materi pembelajaran pada sisi akses guru: 

 

Gambar 5. 4 Halaman daftar materi pada sisi guru 

 

Pada halaman detail materi pembelajaran, terdapat informasi secara rinci tentang materi 

pembelajaran yang diberikan oleh guru. Informasi yang didapat pada rincian materi 

pembelajaran ini antara lain:  

- Detail deskripsi materi 

- Komentar feedback 

- Dokumen lampiran pada materi pembelajaran 

 

Gambar 5. 5 Halaman rincian materi pada sisi guru 
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Berikut ini adalah tampilan materi pembelajaran pada sisi akses siswa: 

 

Gambar 5. 6 Halaman daftar materi pada sisi siswa 

Pada halaman detail materi pembelajaran, terdapat informasi secara rinci tentang materi 

pembelajaran yang diberikan oleh guru. Informasi yang didapat pada rincian materi 

pembelajaran ini antara lain:  

- Detail deskripsi materi 

- Komentar feedback 

- Dokumen lampiran pada materi pembelajaran yang dapat diunduh 

 

Gambar 5. 7 Halaman rincian materi pada sisi siswa 
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d. Halaman tugas sekolah 

Halaman tugas sekolah digunakan guru untuk memberikan pekerjaan rumah kepada 

siswa sebagai pertanggungjawaban terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 

dan untuk mengukur nilai siswa. Sedangkan untuk siswa halaman ini digunakan untuk 

memenuhi kewajiba sebagai siswa di sekolah. 

 

Halaman pengisian form tugas sekolah pada sisi guru: 

 

Gambar 5. 8 Halaman pengisian form tugas untuk guru 

 

Gambar 5. 9 Halaman daftar tugas pada sisi guru 
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Halaman tugas sekolah pada sisi tampilan siswa: 

 

Gambar 5. 10 Halaman daftar tugas pada tampilan siswa 

 

Gambar 5. 11 Halaman Rincian tugas pada tampilan siswa 

 

e. Halaman absensi 

Halaman absensi digunakan untuk mencatat dan menyimpan data kehadiran siswa yang 

dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar secara daring melalui aplikasi LMS yang 

dirancang. Berikut adalah beberapa tampilan pada halaman absensi: 
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Halaman absensi pada sisi tampilan sebagai guru: 

 

Gambar 5. 12 Halaman pengisian form absensi untuk guru 

 

Gambar 5. 13 Halaman daftar absensi pada tampilan guru 
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Gambar 5. 14 Halaman daftar siswa yang mengisi dan belum mengisi absensi 

 

 Halaman absensi pada sisi tampilan sebagai siswa: 

 

Gambar 5. 15 Halaman daftar absensi pada tampilan siswa yang belum absen 
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Gambar 5. 16 Halaman daftar absensi pada tampilan siswa yang sudah absen 

 

f. Halaman update profile 

Merupakan akses yang diberikan pada pengguna (guru dan siswa) untuk merubah 

rincian data diri yang terdapat pada aplikasi LMS. 

 

 

Gambar 5. 17 Halaman update profile pengguna 
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BAB 6 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

 Kegiatan pengabdian masyarakat PERANCANGAN APLIKASI LEARNING 

MANAGEMENT SYSTEM (LMS) UNTUK SDN SERUA INDAH 01 CIPUTAT dapat 

dilaksanakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan pengembangan-pengembangan atas 

inovasi yang ada sesuai dengan perkembangan teknologi yang berjalan sehingga aplikasi yang 

dirancang dapat bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang. 

 Pada proses pengembangan yang dilakukan, terdapat beberapa usulan pada proses 

pengembangan yaitu dengan memberikan beberapa modul penunjang dalam aplikasi LMS seperti 

modul-modul quiz yang dapat digunakan dalam menjalani kegiatan belajar mengajar bersama siswa di 

SDN Serua Indah 01 Ciputat. 

 Diharapkan dengan bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam merancang aplikasi LMS 

untuk SDN Serua Indah 01 Ciputat ini dapat membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik. 
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BAB 7. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Aplikasi learning management system merupakan aplikasi yang dirancang dan dikembangkan 

untuk memenuhi pemenuhan kewajiban lembaga pendidikan kepada peserta didik dengan 

menghadirkan inovasi-inovasi yang dapat membantu para tenaga didik dalam mengatur dan 

mengawasi setiap kegiatan belajar mengajar dengan peserta didik. Perancangan learning management 

system dilakukan dalam upaya memanfaatkan dan memaksimalkan perkembangan teknologi yang 

memudahkan bagi para penggunanya dalam mengakses dan melakukan transfer knowledge pada satu 

pengguna dengan pengguna yang lain. 

Aplikasi learning management system untuk SDN Serua Indah 01 Ciputat merupakan hasil dari 

perancangan dan pemanfaatan teknologi terhadap studi kasus yang ditemukan pada SDN Serua Indah 

01 Ciputat. Dari hasil perancangan yang dilakukan, aplikasi learning management system dapat 

membawa hasil yang positif dengan menyediakan informasi secara tersktruktur atau mendapatkan 

informasi berdasarkan sumber informasi yang valid dan menggabungkan beberapa modul atau fitur 

yang dibutuhkan oleh sekolah SDN Serua Indah 01 Ciputat seperti: kegiatan KBM secara daring, 

kegiatan pengerjaan tugas dan absensi peserta didik kedalam satu kesatuan sistem sehingga 

memudahkan tenaga didik dan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan, terdapat beberapa saran yang bisa dipertimbangkan 

untuk dilanjutkan pengembangan lebih lanjut dalam upaya pemenuhan dan peningkatan kualitas sistem 

yang telah dirancang. Adapun saran yang dapat disampaikan: 

a. Melakukan pengembangan user-interface dengan tetap melihat proses perkembangan 

teknologi informasi sehingga dapat memberikan performa tampilan yang dapat diterima 

oleh pengguna 

b. Melakukan studi mendalam terhadap proses atau kegiatan yang terus mengalami perubahan 

dengan berjalannya peraturan-peraturan baru yang ditetapkan untuk lembaga pendidikan 

sehingga proses sistem dapat berjalan dengan semestinya. 

c. Pengembangan aplikasi learning management system dapat digunakan sesuai dengan 

kebutuhan dan proses kegiatan dan pengembangan. 
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