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Abstrak

Pembelajaran berbasis e'learning dengan memanfaatkan forum sebagai diskusi mengenai materi
pelajaran siswa khususnya materi ilmu atam dapat meningkatkan pemahaman pada siswa yang
dikemas dalam bentuk online. Aplikasi yang digunakan berbasb open sqrrae dengan sistem forum
chatting yang interaktif dengan memanfaatkan jaringan lokal antar sehotah yang bemda wilayah
Aceh. Pengelolaan forum diskusi sebagai pembelajamn siswa dengan mcngintegrasikan media
pembelajaran berbais Moodle dengan kemudahan akes tonten materi pelaiaran yang interaktif
dalam membantu meningkatkan pemahaman terhadap siswa dan sebagai sotusi baru dalam
metode pembelajaran diluar kelas. Media pembelaiaran ini dilengkapi dengan konten interakif
yang mudah diakses dan evaluasi hasil forum melalui quiz dan game yang disajikan dengan teknik
animasi yang menarik minat bagi siswa di Aceh.

lhta Kunci : e-learning forum chatting, moodle, open sourcg animasi

Pendahuluan

Konsep e-leaming tidak hanya menyediakan materi pelajaran secrra on-line tetapi juga ditandai
dengan adanya suatu sistem (berupa softwarel yang m;ngatur dan memonitor interaksi antara
pengajar dan siswa, baik bersifat langsung (synchronousl atau tertund a losynchronousl. E-leorning
sistem ini dikenal dengan istitah LMS/CMS lledrning/Course Monogement system). perangkat lunak
LMS yang merupakan open source yang banyak dikenal dengan Moodle. LMs/cMS juga menyediakan
fasilitas lain seperti komunikasi langsung lchattingl,komunikasi tertunda l*mail, ^rilirg 

list,foruml,
media mata pelajaran lhandout, materipetajaran, kumpulan soal, latihan on-linel.

Penyediaan akses jaringan semakin tuas dan banyak dibutuhkan oleh publik. Tujuan dibangunnya
suatu jaringan komputer adalah untuk membawa data-informasi dari sisi pengiriman menuju
penerima secara cepat dan tepat tanpa adanya kesalahan melalui media transrira .t.u media
komunikasi tertentu (oetomo, 2003:6). Adanya jaringan pada lembaga pendidikan dapat juga
mempermudah guru dalam pembelajaran pada siswa yang dengan sistem pembetajara n e-leorning,
yaitu proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalahjaringan komputer. Dengan dikembangkannya di jaringan komputer memungkinkan untuk
dikembangkan dalam bentuk websik sebagai basis, sehingta kemudian dikembangkan ke jaringan
komputer yang lebih luas yaitu internet, initah makanya sistem e-learning dengan menggunakan
internet disebut juga internet enabled leorning.

Penggunaan media pembelajaran ataupun sistern pembetajaran yang berbasiskan teknotogi
informasi ini juga didukung oteh semakin banyaknya tersedia fasilitas-fasilitas dan media-media
pembelajaran yang dirasa sangat menarik oleh Siswa dan Guru sebagai pengguna untuk lebih banyak
atau sering menggunakannya, contohnya Moodle. Moodle adalah singkatan dari Modulor Object
oriented Dynomic Leorning Environment. Moodle berupa paket so.ltwore (perangkat lunak) yang
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diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan website. Moodle tersedia dan dapat
digunakan secara bebas sebagai produk open source di bawah lisensi GNU.

Analisa kebutuhan system dalam pembangunan web server untuk mendukung e-leorning
menggunakan piranti perangkat lunak )(AMP. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri
llocalhostl, yang terdiri atas empat program yang namanya disingkat menjadi nama pemngkat lunak
itu sendiri, yaitu X (empat sistem operasi- Linux, windows, Solaris, Mac os X), Apache, M!6qL pHp,

dan Perl. Dengan menggunakan program ini maka tampilan halaman web akan menjadi lebih dinamis
dan mudah digunakan. pembuatan database untuk perangkat lunak Moodle (Moodle data) dibuat
dengan menggunakan aplikasi phpMyAdmin yang sudah dipasang melalui proses instalasi XAMPP
sebagai tempat penyimpanan data-data yang terkait dengan sistem bahan pengajann dan data
pengguna.

Konfigurasi Moodle yang harus dilakukan adalah konfigurasi pemilik hak ases data Moodle.
Pengaturan databise dan pembuatan tabel-tabel yang diperlukan dilakukan oleh Moodle secara
otomatis. Konfigurasi manajemen odmin dan user adalah hal yang sangat pentint untuk dilakukan
karena menyangkut hak akes penggunaan dan penyuntingan Moodle. Konfigurasi fitur Forum yang
akan digunakan dalam e-learning berbasis Moodle ini. Dalam fitur Forum dapat diatur hak akses
materi, pengambilan materi, pemuatan komentarldiskusi, pengaturan waktu penayangan muatan
materi atau pun topik diskusi. Jaringan lokal (tocol Areo Network/tAN) merupakan fasilitas yang
sudah menjadi bagian penting dalam suatu pembelajaran elektronik terutama untuk flekibilitas dari
sisi waktu dan tempat, misalnya://e sharing dan penggunaan multimedia.

Di dalam Newsletter of ODLQC dikemukakan bahwa setidak-tidaknya dapat ditarik 3 (tigat hal
penting sebagai persyaratan kegiatan belajar elektronik (e-leorning) atau disebut iuga metode
pembelajaran melalui pemanfaatan media elektronik, yaitu: (a) kegiatan pembelajaran dilakukan
melalui pemanfaatan jaringan ("jaringan" dalam uraian ini dibatasi pada penggunaan internet.
Jaringan dapat saja mencakup tAN atau WAN). (Website elearners.com); (b) tersedianya dukungan
layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar, misalnya CD-ROM, atau bahan cetak,
dan; (c) tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta belajar apabila
mengalami kesulitan.

Di samping ketiga perryaratan tersebut di atas masih dapat ditambahkan persyaratan lainnya, seperti
adanya: (a) lembaga yang menyelenggarakan/mengeloh kegiatan i-leomlng; (b) sikap positif dari
siswa dan tenaga kependidikan terhadap teknologi komputer dan intemet (cl rancangan sistem
pembelajaran yang dapat dipelajari/diketahui oleh setiap peserta belalaC (d) sistern evaluasi
terhadap kemajuan atau perkembangan belajar peserta belajar, dan; (e! mekanisme umpan balik
yang dikembangkan oleh lembaga penyelenggara.

Analisa dan Desain Sistem Forum

Perangkat lunak aplikasi Moodle menyediakan pengaturan untuk manajemen odmin dan user karena
ada batasan-batasan dalam penggunaan Moodle yang harus dibedakan antara Guru/Pengajar dan
Siswa. Melalui opsi Administasi Pengguna, seorang admin dapat menambahkan pengguna yarig lain,
mengubah data dan hak akes pengguna, mendaftarkan sisrra yang dapat memiliki hak akse+ dan
menambah serta menentukan pengaJar pada aplikasi ini.
1. Administrotor
Seorang odministrotor mempunyai tugas untuk mengatur situs secara keseluruhan, diantaranya
mengatur tampilan situs, menentukan menu-menu apa saja yang terdapat pada situs, mengatur hak
aksesluser privilege (dalam Moodle disebut rolel, dan sebagainya.
2. Teocher
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Teacher (Pengajar/Guru) dapat melakukan apapun terhadap course yang diajarkannya, misalnya
mengunggah materi, memberikan tugas, mengadakan quiz, memberi nilai kepada siswa yang
mengikuti course tersebut, membuat forum diskusi, menambah dan atau mengeluarkan siswa dari
daftar Coursenya.

3. Student
siswa lebih banyak berperan sebagai pengguna layanan dalam aplikasi Moodle. Hak aksesnya lebih
terbatas kepada mengunduh materi, mengikuti guiz, berinteraksi datam forum diskusi, dan mengikuti
ujian online.

Forum atau yang dalam Moodle digunakan istilah "topik" merupakan salah satu fasititas yang
terintegrasi di dalam perangkat lunak aplika si e-learning Moodle ini. Desain dan pembuatan fitur
forum pada Moodle adalah sebagai berikut:r Pembuatan tampilan topik dengan Klik "tambah topik baru', kemudian masukkan subjek dari

topik yang akan dibahas. Setelah membuat topik klik 'post to forum,, (lihat gambar [1]).r Pembuatan akses topik , materFmateri yang diperlukan sudah diungg"h, d.n dilakukan
penyesuaian hak akses untuk siswa dan diaktifkan, maka Siswa dapat i*grrng mengakses
dan melakukan diskusi pada topik ini dengan memilih topik tersebut (lihat gambar [21].r Pembuatan tanggapan form, setelah siswa mengakes topik tersebut dan untuk
menanggapi klik "tanggapan", kemudian Siswa dapat menuliskan tanggapan atau bahkan
pertanyaan-pertanyaan seputar topik tersebu! setelah selesai H;k "post ta farum,'(lihatgambar[3]dan [a]).

GbrT:TompilanTopik Gbr 2 : Tampilan Akes Siswo

6br 3 : Membuot topik diskusi Gbr 4: Tompilon posting siswo
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lmplementasi Manajemen Forum

Proses implementasi manajeman forum melalui dua tahapan yaitu hosting dan pengujia fitur forum
secara online. Dari pengujian menu home dan menu mata pelajaran dapat di lihat bahwa koneksi
Moodle sudah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Baik itu untuk akses aplikasi Moodle-
nya, maupun untuk akses materi-materi yang termuat di dalamnya. proses pengujian dilakukan pada
fitur Forum yang merupakan komponen penting dalam pengembang an eleorning dengan
menggunakan aplikasi Moodle karena melaluifitur inilah diskusi-diskusi selalu terjadi.

Tampilan integrasi dari fitur forum ke dalam e-leorning, untuk memudahkan guru maupun siswa
maka pada forum diskusi ini dibuat jadwal forum perkelas. Pada jadwal tersebut tercantum hari, jam,
matapelajaran, dan materi diskusi siswa yang akan dibahas pada forum(lihat gambar [S]0.sedangkan
jadwalforum diskusi (lihat gambar [G]).

Materi diskusi yang ditampilkan berupa postingan teks dan atau disertai dengan file ottachement
yang dapat ditampilkan dalam beberapa format diantaranya Microsoft Word, Microsoft power point,
Macromedia Flash, dan PDF. Apabila pengajar mengatur materi tersebut dengan sistem
berlangganan, maka setiap siswa yang sudah diberi hak akses materi tersebut dapat menerima hasil
copy dari setiap postingan baru pada e-mail mereka sehingga mereka tidak ketinggatan topik diskusi
karena sesuai dengan alur diskusi yang terjadi.

Gbr 7 : Manojemen hok oksr;s siswo Gbr I : proses Tanggopon

Pengajar dapat mengatur batasan waktu diskusi yang dapat dilakukan, misalnya topik perbandingan
suhu di beri waktu selama dua minggu untuk di diskusikan karena pada minggu ke tiga akan dibahas
hasil diskusinya oleh pengajar tersebut di dalam kelas sekaligus melatih siswa untuk belajar mandiri.
Pengajar juga dapat memaksakan Siswa untuk berlangganan forum diskusi pada masing-masing topik

Gbr 5: manojemen Forum/kelas Gbr6: Monajemen Jodwal kuliah

GbrS:ProsesTanggopon
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diskusiyaig dimuat pada situs jika Pengajar menginginkan hal tersebut, Hanya saia pada e-moi, siswa
yang-Iarang membuka dan membaca e-moilnya hasil copy postingan topik diskusi tersebut akan
rnenumpuk dan memenuhi kotak masuk *mail siswa tersebut. Akan tetapi pada siswa yang rajin
membuka dan membaca e-maihya dapat juga membuat rangkuman atau fisn rrre dari diskusi yang
terjadi sekaligus dia dapat mencetak postingan tersebut untuk dibukukan bagi dirinya sendiri sebagai
tambahan referensi (lihat gambar [71].

Pengajar juga dapat memberikan beberapa topik diskusi sekaligus dengan waktu pembahasan yang

berbeda-beda sesuai yang diinginkannya. Melalui diskusi inijuga Pengajar bisa memberikan penilaian
terhadap kemandirian dan pengetahuan yang dimiliki siswa. Pengajar dapat merekap tanggapan-
tanggapan siswa dan menyimpulkannya sehingga siswa mengetahuijawaban yang pasti dari pengajar
secara langsung (lihat gambar [8],[9]].

Gbr 9: Kumpulon Tonggopon dengon Repply

Kesimpulan

Pembelajaran dengan menggunakan e-leaming melalui pengelolaan fitur forum untuk membahasa
mata pelajaran pada SMP cukup menarik dengan menggupakan fasilitas yang terdapat pada Moodle,
Sharing pendapat dan proses untuk menJawab forum dengan materi atau bahan pelajaran dapat
diakes secara mudah yang telah tersimpan dalam server lokal sekolah dalam bentuk muhimedia.

Pengujian sistem yang diimplementasikan pada manajemen forum yang dikelolah dengan struktur
forum perkelas dengan jadwal forum dapat di unduh pada moodle.Pengolaan forum dapat
diefektifkan dengan mengatur jadwal pe*elas sesuai dengan matapelajaran perminggu yang terpilih
atau sesuai dengan permintaan siswa dalam melakukan pendalaman materi. Efisiensi juga terdapat
pada ketersediaan waktu guru dalam menanggapi posting yang dilakukan secara pergroup untuk
tanggapan yang mirip atau sama.

Metode system pengaturan forum perkelas diproses dengan pengelolaan database, sedangkan
proses tanggapan masih dibuat secara manual. Pengembangan selanjutnya dalam manajemen
tanggapan forum oleh guru dengan menggunakan identifikasi soal menggunakan system cerdas
(expert system) termasuk searching keyword pada materiyang memiliki korelesi dengan forum.
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