Jurnal Cendekia Vol 13 No 2 Mei 2015

ISSN 1693-6094

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN PERANGKAT LUNAK
E-LEARNING UNTUK KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI
PADA PERGURUAN TINGGI
Oleh: Danang Erwanto
ABSTRAK
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan kurikulum yang saat ini
digunakan di dunia pendidikan perguruan tinggi di Indonesia, oleh sebab itu dalam
aplikasi e-learning yang digunakan dalam sebuah perguruan tinggi dirasa perlu
menggunakan KBK sebagai acuan penyusunan rencana pembelajaran. Tugas akhir ini
bertujuan merancang dan membuat sebuah aplikasi e-learning berbasis web yang
digunakan pada lingkungan perguruan tinggi dengan menerapkan KBK dalam
penyusunan rencana pembelajaran.
Pengembangan aplikasi ini dimulai dengan analisa data yang dipakai dalam proses
perancangan pembelajaran mata kuliah yang disusun berdasarkan KBK yang meliputi:
data silabus, GBPP, SAP, kontrak kuliah dan analisa pembelajaran serta proses-proses
lain yang ada meliputi penugasan dan penilaian yang menghasilkan sebuah desain sistem.
Implementasi aplikasi berdasarkan desain sistem diterapkan pada lingkungan berbasis
web. Kemudian uji coba dilaksanakan dengan menguji beberapa fitur yang telah dibuat.
Tugas akhir ini menghasilkan aplikasi e-learning berdasarkan KBK yang diterapkan
pada lingkungan perguruan tinggi, dengan adanya aplikasi ini dosen dapat menyusun
rencana pembelajaran yang berdasarkan KBK, melakukan evaluasi dan penilaian.
Mahasiswa melalui aplikasi ini dapat mengakses informasi tentang perkuliahan yang
diikutinya.
Kata kunci: E-learning, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Rencana Pembelajaran.
ABSTRACT
Competency Based Curriculum (CBC) is a curriculum that is currently used in the
world of education universities in Indonesia, therefore the application of e-learning are
used in a college it is necessary to use the CBC as a reference for the preparation of
lesson plans. This thesis aims to design and create an application web-based e-learning
that is used in the college environment by implementing the CBC in the preparation of
lesson plans.
Application development begins with an analysis of the data used in the process of
designing learning courses were prepared on CBC include: Data syllabus, GBPP, SAP,
contracts lectures and analysis of learning and other processes that exist include the
assignment and assessment resulted in a design system, Implementation of applications
based on the design of the system applied to a web-based environment. Later trials
conducted by testing some of the features that have been made.
This final project resulted in the application of e-learning based CBC applied to the
college environment, with this application, teachers can plan lessons based on CBC,
evaluation and assessment. Students through these applications can access information
about the lecture that followed.
Keywords: competency-based curriculum, E-learning, Learning Plan
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informasi dari berbagai kontributor. Dunia
pendidikan tinggi pun mulai menggunakan
e-learning pada kegiatan pendidikan yang
mereka selenggarakan.
Dengan melihat dan mempelajari
kenyataan saat ini bahwa kurikulum yang
diterapkan pada dunia pendidikan tinggi
adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi
(KBK) dan perguruan tinggi semakin
banyak yang menerapkan e-learning di
kegiatan pendidikannya maka dibutuhkan
suatu penggabungan antara KBK dengan
e-learning yang diterapkan pada perguruan
tinggi dengan mengimplementasikan KBK
pada
acuan
penyusunan
rencana
pembelajaran e-learning tersebut. Aplikasi
e-learning ini diharapkan mampu berperan
sebagai suplemen atau komplemen dalam
penerapan KBK di perguruan tinggi.
Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini
adalah merancang dan membuat sebuah
aplikasi e-learning berbasis web yang
mampu mendukung penerapan Kurikulum
Berbasis Kompetensi (KBK) di Perguruan
Tinggi dengan: (a) Menyediakan fasilitas
pembuatan
rencana
pembelajaran,
monitoring dan penilaian kepada dosen
terhadap mahasiswa. (b) Memberikan
layanan informasi kepada mahasiswa
tentang perkuliahan yang diikutinya dan
perkembangan belajarnya. (c) Memberikan
fasilitas kepada dosen untuk memberikan
penugasan kepada mahasiswa secara
online. (d) Menyediakan sarana untuk
saling bertukar informasi antara dosen dan
mahasiswa. Sedangkan permasalahan yang
diangkat dalam tugas akhir ini antara lain:
(1) Bagaimana mendesain aplikasi yang
mampu menerapkan Kurikulum Berbasis
Kompetensi (KBK). (2) Bagaimana
mendesain aplikasi yang dapat digunakan
oleh dosen untuk menyusun sebuah
rencana pembelajaran dan pembuatan
tugas untuk mahasiswanya sesuai dengan
tujuan kompetensi yang diharapkan. (3)
Bagaimana mendesain aplikasi yang dapat
digunakan oleh dosen untuk mengelola
nilai mahasiswanya. (4) Bagaimana
mendesain
aplikasi
yang
mampu
menyediakan informasi kepada mahasiswa

I.

PENDAHULUAN
Era globalisasi memberikan tantangan
bagi dunia pendidikan, dalam hal ini
pendidikan tinggi untuk menghasilkan
sumber daya manusia (SDM) yang mampu
berperan secara global. Berkaitan dengan
hal tersebut, muncul sebuah paradigma
baru di dunia pendidikan tinggi yang
diimpelementasikan
dengan
adanya
perubahan kurikulum content-based ke
competent-based seiring dengan tuntutan
perubahan zaman serta sinyal pasar kerja.
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
dapat dimaknai sebagai kurikulum yang
dikembangkan untuk mencapai kompetensi
yang diinginkan. Dengan perkataan lain,
kompetensi yang ingin dicapai dinyatakan
secara eksplisit dan dijadikan dasar dalam
pengembangan
kurikulum.
Untuk
menghasilkan SDM yang mampu berperan
secara global tersebut digunakan berbagai
macam sarana, diantaranya adalah elearning.
E-learning
merupakan
proses
pembelajaran
yang
memanfaatkan
teknologi informasi dalam hal ini
memanfaatkan media online seperti
internet sebagai metode penyampaian,
interaksi dan fasilitasi. Di dalamnya
terdapat dukungan layanan belajar yang
dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar
dan layanan tutor yang dapat membantu
peserta belajar
apabila mengalami
kesulitan. Selain itu juga tersedia
rancangan sistem pembelajaran yang dapat
dipelajari/diketahui oleh tiap peserta
belajar, dan terdapat sistem evaluasi
terhadap kemajuan atau perkembangan
belajar peserta belajar.
Penerapan e-learning di Indonesia
semakin pesat, baik untuk bidang keilmuan
yang umum ataupun untuk keilmuan yang
khusus yang terdapat pada
dunia
perguruan tinggi. Hal ini dibuktikan
dengan
adanya
situs-situs
yang
menawarkan
fasilitas
pembelajaran
elektronik
ini.
Sebut
saja
ilmukomputer.com, menyediakan akses
untuk mendapatkan beragam materi
pembelajaran dalam bidang teknologi
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tertentu yang diikutinya. Mahasiswa harus
menyimak setiap hal yang ada dalam
rencana pembelajaran yang dibuat dan
mengerjakan tugas yang diberikan oleh
dosennya. Selain itu untuk dapat tetap
berdiskusi dengan dosen maupun user lain
dapat dilakukan melalui forum kelas.

tentang perkuliahan yang diikutinya serta
nilai akademis dirinya
II. PERANCANGAN SISTEM
a. Spesifikasi Kebutuhan Sistem
Spesifikasi
kebutuhan
sistem
menjelaskan
mengenai
kebutuhan
fungsional sistem yang terdiri dari
beberapa proses bisnis serta menjelaskan
tentang pengguna sistem beserta dengan
hak akses atau perannya masing-masing di
dalam aplikasi ini. Proses bisnis dalam
aplikasi e-learning ini antara lain meliputi:
keanggotaan, pengaturan data master,
manajemen
rencana
pembelajaran,
manajemen kelas, penugasan, penilaian
serta forum dan pesan.
Adapun pengguna dari sistem ini
terdiri dari 3 (tiga) kategori user antara
lain:
1. Admin
Admin
merupakan
user
yang
mempunyai hak akses tertinggi dalam
sistem ini. Admin bertugas untuk
mengelola aplikasi ini serta melakukan
manajemen terhadap berbagai data master
dan mengatur user lain beserta hak
aksesnya.
2. Dosen
Dalam sistem ini dosen mempunyai
peran yang sangat penting dalam
kelangsungan proses pembelajaran. Dalam
hal ini dosen mempunyai tugas untuk
mengelola isi rencana pembelajaran mata
kuliah
yang
diajarkan.
Rencana
pembelajaran yang dimaksud yaitu
meliputi: membuat Silabus, Analisa
Pembelajaran, GBPP, Kontrak Perkuliahan
dan SAP mata kuliah yang diajarkan
olehnya. Selain itu dosen juga diberi
fasilitas untuk memberi tugas kepada
mahasiswa peserta kelasnya, menentukan
parameter
penilaian
dan
memberi
penilaian. Untuk dapat tetap berdiskusi
dengan mahasiswanya dapat dilakukan
melalui suatu forum kelas.
3. Mahasiswa
Mahasiswa berhak untuk mengikuti
dan
menggunakan
sumberdayasumberdaya pembelajaran dalam kelas

b. Arsitektur Sistem
Arsitektur sistem perangkat lunak yang
akan dibuat menggunakan arsitektur sistem
berbasis web dengan konsep 3-Tier.
Konsep 3-Tier terdiri dari 3 (tiga)
komponen utama yang meliputi:
1. Presentation Layer
Pada presentation layer disediakan
tampilan-tampilan
grafis
yang
memungkinkan client berinteraksi dengan
aplikasi. Untuk aplikasi berbasis web,
fungsi-fungsi yang disediakan dalam
presentation layer akan dilakukan oleh
web browser yang dapat berupa form,
halaman HTML atau yang lainnya.
Presentation tier bertanggung jawab
dalam:
a) Mendapatkan informasi dari user.
b) Mengirimkan informasi tersebut
kepada business logic untuk
diproses lebih lanjut
c) Menerima hasil pemrosesan dari
business logic.
d) Memberikan
hasil
pemrosesan
tersebut kepada user.
Layer ini terdiri atas beberapa
komputer client yang terhubung secara
jaringan dengan komputer server yang
mengelola sistem.
2. Business Logic Layer
Layer kedua ini memuat fungsi-fungsi
yang mengatur jalannya aplikasi sebagai
logika bisnis yang telah ditetapkan saat
perancangan model sistem.
Business Logic tier bertanggung jawab
untuk:
a) Menerima input dari presentation
tier.
b) berinteraksi dengan data services
untuk melakukan proses sesuai
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masing pengguna dibagi menjadi 3 (tiga)
berdasar sifat keanggotaan sebagai berikut:
1. Antarmuka untuk Admin
2. Antarmuka untuk Dosen
3. Antarmuka untuk Mahasiswa

dengan tujuan perangkat lunak
tersebut dibangun.
c) Mengirimkan hasil proses tersebut
kepada presentation tier.
Layer ini terdiri atas web server
Apache dan kode-kode program yang
ditulis dalam bahasa pemrograman web
HTML dan PHP yang ditempatkan pada
sistem operasi Windows.

d. Perancangan Proses
Pada bagian ini membahas mengenai
perancangan proses aplikasi e-learning
yaitu berupa rancangan proses yang
merupakan pengintegrasian dari semua
proses bisnis yang terjadi dalam sistem
yang ada, yang dirancang secara terstruktur
dan terorientasi berdasarkan aliran proses
dan data yang terjadi, dan biasa disebut
dengan Data Flow Diagram (DFD).
DFD level 0 menjelaskan entitasentitas dan proses-proses yang terjadi
secara umum di dalam aplikasi e-learning.
Dimana masing-masing entitas akan
berinteraksi dengan sistem dan data
masukan yang selanjutnya memperoleh
data keluaran. Untuk lebih jelasnya akan
disajikan pada gambar 2 di bawah ini:

3. Data Services Layer
Tugas utama dari data services adalah
menangani proses pengambilan atau
penyimpanan
data
dalam
DBMS
(Database Management System) atau
tempat penyimpanan data lain. Layer ini
terdiri dari arsitektur database untuk
penyimpanan dan pengolahan data-data
yang diperlukan yaitu dengan database
MySQL.
Untuk lebih jelasnya, hubungan antara
ketiga layer dapat dilihat pada gambar 1.

user password admin

menu utama admin

data master
Admin

data user

data user
hak akses user
data kelas
pengajar kelas
data forum
data pesan

1

menu utama dosen

data renc pembelajaran

Dosen

data renc pembelajaran
peserta kelas
E_LEARNING

nilai mhs
nilai tugas

data pesan
user password mhs
pendaftaran kelas
jawaban tugas
data forum
data pesan

daftar tugas dan jawaban
data materi kuliah

Dosen

data nilai mhs
info forum

materi kuliah
parameter penilaian

data forum

info forum
info pesan

user password dosen

persetujuan pendaftaran kelas
data tugas
kunci jwbn tugas

Admin

data kelas
data master

info pesan

+

menu utama mhs
info renc pembelajaran
info kelas
info tugas
info kunci jwbn tugas
info materi kuliah
info nilai
info forum
info pesan

Mahasiswa

Mahasiswa

Gambar 1
Arsitektur Sistem dengan Konsep 3-Tier
c. Perancangan Antarmuka
Pada tahap ini, rancangan yang dibuat
berupa rancangan halaman-halaman web
yang akan ditampilkan kepada masingmasing
pengguna.
Secara
umum,
rancangan antarmuka ini dibagi menjadi:
halaman depan aplikasi e-learning dan
halaman utama untuk masing-masing
pengguna berdasarkan hak aksesnya.
Adapun halaman utama untuk masing-

Gambar 2 DFD Level 0
Dari gambar di atas terdapat beberapa
proses bisnis utama yang meliputi:
1. Keanggotaan
2. Pengaturan Data Master
3. Manajemen Rencana Pembelajaran
4. Manajemen Kelas
5. Penugasan
6. Pengaturan Materi Perkuliahan
7. Penilaian
8. Forum
9. Pesan
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Sistem Operasi Microsoft Windows
2000 Professional
Processor Pentium IV 3 GHz
RAM 256 MB
Harddisk 40 GB
• Client
Sistem Operasi Microsoft Windows
2000 Professional
Pentium IV 3 GHz
RAM 256 MB
Harddisk 40 GB

e. Perancangan Database
Pada perancangan ini, dibuat suatu
diagram relasi entitas (ERD), berupa
model data konseptual serta entitas dan
tipe data yang akan digunakan dalam
prototipe aplikasi ini serta model data fisik
yang diperoleh dari pemetaan model data
konseptual tersebut. Data-data yang
dipakai perangkat lunak tersebut antara
lain dibagi meliputi:
1. Data Master
2. Data User
3. Data Kelas
4. Data Rencana Pembelajaran
5. Data Tugas
6. Data Nilai
7. Data Forum
8. Data Pesan

b. Skenario Uji Coba
Skenario uji coba ini merupakan
rencana-rencana awal sebelum adanya
pelaksanaan uji coba, sehingga pada
skenario uji coba ini akan dibahas hal-hal
atau permasalahan yang akan diuji
cobakan ke dalam aplikasi e-learning
dengan KBK ini. Adapun skenario uji coba
ini meliputi uji coba pengaksesan dan
pengelolaan data untuk masing-masing
group pengguna dan uji coba penanganan
kesalahan oleh aplikasi. Uji coba dibagi
menjadi:
1. Skenario group admin
Pada uji coba group admin ini hal-hal
yang diujicobakan adalah sebagai berikut:
a) Fitur pengelolaan data-data master,
meliputi pemasukan data master dan
perubahan data master.
b) Fitur pengelolaan account pengguna,
meliputi pemasukan data pengguna
baru, pengaturan hak akses pengguna
dan perubahan data pengguna.

III. Pengujian dan Pembahasan
Pengujian dan pengamatan dilakukan
pada perangkat keras dan perangkat lunak
serta keseluruhan sistem yang terdapat
dalam alat ini. Dalam hal ini akan
dilakukan juga pembahasan dari setiap
pengujian dan pengamatan yang dilakukan.
Data hasil pengamatan dijadikan acuan
dalam mengambil kesimpulan. Sesuai
dengan fitur-fitur utama aplikasi elearning dengan KBK yang telah dibahas
pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini
akan dibahas mengenai ujicoba aplikasi elearning dengan KBK yang berbasis web.
Uji coba dilakukan dengan simulasi
terhadap beberapa fitur/proses yang telah
disebutkan pada bab-bab sebelumnya.
Pelaksanaan uji coba ini dilakukan untuk
mengetahui apakah aplikasi ini dapat
berjalan sebagaimana semestinya dengan
lingkungan uji coba yang telah ditentukan
serta dilakukan sesuai dengan skenario uji
coba yang ada.

Tujuan skenario uji coba ini adalah
sebagai berikut:
a) Mengecek validitas data master,
sehingga dapat digunakan dalam proses
bisnis aplikasi
b) Mengecek validitas data pengguna dan
menguji fungsi pemberian hak akses
aplikasi terhadap pengguna yang
mengakses aplikasi untuk menghindari
pengaksesan data oleh pengguna yang
tidak berhak.

a. Lingkungan Uji Coba
Lingkungan uji coba yang digunakan
meliputi perangkat keras dan perangkat
lunak. Untuk perangkat keras dan sistem
operasi
yang
digunakan
memiliki
spesifikasi sebagai berikut :
• Server

Berikut adalah beberapa screenshot
pelaksanaan uji coba dengan skenario
group admin:
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Tujuan dari skenario uji coba ini
adalah:
a) Mengecek apakah semua fitur di atas
berjalan dengan baik.
b) Mengecek validitas data rencana
pembelajaran, data tugas dan data nilai.
Berikut adalah beberapa screenshot
pelaksanaan uji coba dengan skenario
group dosen:

Gambar 7
Penanganan kesalahan pengisian
data master mata kuliah

Gambar 8
Konfirmasi penghapusan data user
Gambar 10
Form Manajemen Pertemuan

Gambar 9
Form pengaturan hak akses

Gambar 11
Form Manajemen Evaluasi/Tugas

2. Skenario group dosen
Pada uji coba group dosen ini fiturfitur yang akan diujicobakan meliputi
beberapa hal sebagai berikut:
a) Fitur pengelolaan content rencana
pembelajaran pada tiap-tiap kelas yang
diajar seperti: Silabus, GBPP, SAP, dan
Analisa Pembelajaran. Proses yang
dilakukan meliputi pemasukan data
rencana pembelajaran dan perubahan
data rencana pembelajaran.
b) Fitur
pemberian
tugas
kepada
mahasiswa peserta kelas, meliputi
upload file tugas dan melihat
pengumpulan tugas.
c) Fitur
pemberian
nilai
kepada
mahasiswa peserta kelas, meliputi
penentuan parameter penilaian dan
pemberian nilai kepada mahasiswa.

Gambar 12
Form Nilai Kelas
3. Skenario group mahasiswa
Pada skenario uji coba group
mahasiswa ini fitur-fitur yang akan
diujicobakan adalah sebagai berikut:

40

Jurnal Cendekia Vol 13 No 2 Mei 2015

ISSN 1693-6094

a) Pendaftaran
mahasiswa
untuk
bergabung pada kelas pelajaran
tertentu.
b) Fitur penggunaan content pembelajaran
utama tiap-tiap kelas pelajaran yang
diikuti
oleh
mahasiswa
yang
bersangkutan, terutama untuk fitur
pemasukan data seperti: upload file
tugas.

Gambar 15
Form Pengumpulan Evaluasi/Tugas
jika melebihi batas waktu

Tujuan skenario uji coba ini meliputi
beberapa hal sebagai berikut:
a) Mengecek apakah semua fitur di atas
dapat berjalan dengan baik.
b) Mengecek
validitas
pendaftaran
mahasiswa untuk bergabung pada kelas
pelajaran tertentu.
c) Mengecek validitas pemasukan data
content pembelajaran utama pada tiaptiap kelas pelajaran seperti yang telah
disebutkan di atas.
Berikut adalah beberapa screenshot
pelaksanaan uji coba dengan skenario
group mahasiswa:

c. Evaluasi Hasi Uji Coba
Hasil evaluasi uji coba yang
dilakukan membuktikan bahwa perangkat
lunak yang dijalankan telah berjalan sesuai
dengan proses kerja masing-masing fitur
yang diinginkan. Selain itu proses uji coba
yang dilakukan juga telah membuktikan
bahwa perangkat lunak dapat mengatasi
beberapa kesalahan dalam hal masukan
data yang dilakukan oleh pengguna.
IV. Penutup
a. Simpulan
Setelah semua tahap penyusunan
Tugas Akhir dilalui dapat diambil
beberapa kesimpulan global :
1. Kurikulum
Berbasis
Kompetensi
(KBK) diterapkan pada aplikasi elearning dengan menggunakan fitur
penyusunan rencana pembelajaran yang
sesuai dengan KBK
2. Dalam
penyusunan
rencana
pembelajaran yang disusun berdasarkan
KBK pada aplikasi ini meliputi:
pengaturan Silabus, GBPP, SAP,
Kontrak
Kuliah
dan
Analisa
Pembelajaran.
Penugasan
untuk
mahasiswa diberikan oleh dosen
melalui fitur pemberian tugas yang
terdapat pada aplikasi ini.
3. Aplikasi dapat digunakan oleh dosen
untuk mengelola nilai mahasiswa
peserta kelasnya melalui fitur penilaian
yang ada pada aplikasi ini.
4. Dengan adanya aplikasi yang berbasis
web ini membantu mahasiswa untuk
mendapatkan informasi mengenai
perkuliahan dan nilai akademis yang
dicapai kapan saja dan di mana saja.

Gambar 13
Form Pendaftaran Kelas

Gambar 14
Form Pengumpulan Evaluasi/Tugas
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dalam menggunakan aplikasi secara
maksimal. Fitur-fitur tersebut antara
lain: Video Streaming, Chat dan fitur
pembuatan
soal
dengan
variasi
menjodohkan, mengisi jawaban singkat
yang dilengkapi dengan penghitung
waktu otomatis.
3. Penyempurnaan aspek sekuriti aplikasi,
terutama terkait data-data penting
seperti rencana pembelajaran, kunci
jawaban tugas dan nilai mahasiswa.

b. Saran
Beberapa hal yang diharapkan dapat
dikembangkan di masa mendatang adalah
sebagai berikut:
1. Aplikasi dapat diintegrasikan dengan
Sistem Informasi Akademik perguruan
tinggi.
2. Menambah fitur-fitur aplikasi elearning yang lain untuk memperkaya
sistem secara menyeluruh yang
nantinya dapat menarik minat pengguna
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