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A. Judul
B. Latar Belakang Masalah
Konsep multimedia adalah penggabungan dua unsur atau lebih
media yang terdiri dari teks, gambar, foto, audio, video dan animasi
secara terintegerasi. Keuntungan dan manfaat penyempaian materi
dengan konsep multimedia pembelajaran adalah proses pembelajaran
lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi,
kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan dan proses belajar mengajar
dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, serta sikap belajar siswa
dapat ditingkatkan.
Permasalahan yang sering terjadi adalah :
1. Materi yang diterima oleh siswa belum sepenuhnya menggambarkan
pengetahuan yang sebenarnya, karena keterbatasan pengajar.
2. Pengetahuan yang disampaikan pengajar masih konvensional, belum
menggunakan multimedia.
3. Siswa sering kesulitan untuk mencari

materi pembelajaran yang

sejalan dengan materi yang diajarkan atau yang ditugaskan guru di
sekolah untuk internet, mengingat cakupan informasi di internet
sangatlah luas.
4. Guru juga sering mengalami kesulitan untuk memberikan atau
mengarahkan siswa pada materi – materi pelajaran yang sejalan
dengan apa yang telah diajarkan di sekolah.
5. Belum banyak atau jarang sekali sekolah yang mengembangkan dan
juga menggunakan web e-learning yang berbasiskan multimedia,
yang mana sistem e-learning tersebut menggabungkan materi teks
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dengan gambar, audio, video ataupun animasi flash sehingga
pembelajaran lebih interaktif.
Oleh karena itu sangat penting untuk mengembangkan sebuah web elearning yang berbasiskan multimedia untuk sebuah sekolah menggunakan
content management system(CMS) yang bersifat open source, Joomla.
C. Rumusan Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana merancang dan membangun E-learning Berbasis Multimedia
Sebagai Multimedia Center Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran
TKJ Di SMK ?
2. Bagaimana unjuk kerja E-learning Berbasis Multimedia

Sebagai

Multimedia Center Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran TKJ Di
SMK ?
3. Bagaimana kelayakan E-learning Berbasis Multimedia

Sebagai

Multimedia Center Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran TKJ Di
SMK ?

D. Tujuan Penelitian

1. Merancang dan membangun E-learning Berbasis Multimedia Sebagai
Multimedia Center Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran TKJ Di
SMK.
2. Mengetahui

unjuk kerja E-learning Berbasis Multimedia

Sebagai

Multimedia Center Dengan CMS Joomla Untuk Meningkatkan Kualitas
Pembelajaran Bagi Siswa Kelas X Jurusan TKJ Di SMKN 1 Bantul.
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3. Mengetahui kelayakan E-learning Berbasis Multimedia

Sebagai

Multimedia Center Dengan CMS Joomla Untuk Meningkatkan Kualitas
Pembelajaran Bagi Siswa Kelas X Jurusan TKJ Di SMKN 1 Bantul.

E. Manfaat Penelitian
1.

Bagi Mahasiswa
a. Dapat menambah pengetahuan tentang pembuatan website elearning berbasis multimedia menggunakan CMS Joomla.
b. Menerapkan

pengetahuan

yang

didapat

selama

menempuh

perkuliahan di Universitas Negeri Yogyakarta untuk aplikasi di
lapangan khususnya bidang pendidikan.
2.

Bagi peserta didik atau siswa
a. Siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran dengan
bantuan multimedia.
b. Siswa dengan mudah mendapatkan materi pembelajaran di jaringan
internet kapan saja dan dimana saja.
c. Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa terhadap materi
pembelajaran di sekolahi .
d. Meningkatkan prestasi belajar siswa.

3. Bagi pendidik atau guru
a. Mempermudah penyampaian materi dan proses pembelajaran.
b. Meningkatkan daya tarik proses pengajaran.
c. Meningkatkan kualitas pembelajaran
4. Bagi dunia pendidikan
a. Dapat memberikan kontribusi bagi pemanfaatan aplikasi teknologi
informasi
b. Dapat dikembangkan sebagai media pembelajaran yang lebih luas
cakupannnya.
c. Memberikan wacana baru bagi pembelajaran di sekolah dengan
memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
1. Multimedia pembelajaran
Multimedia adalah suatu konsep yang menggabungkan dua unsur atau
lebih media yang diantarannnya adalah teks, gambar, audio, video dan
animasi secara terintegerasi. Konsep multimedia inipun dibagi menjadi dua
jenis, yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif.
a. Multimedia Linier
Suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun
yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Sebagai contoh untuk jenis
multimedia ini adalah film dan juga TV. Pengguana multimedia ini hanya
sekedar menikmati multimedia yang sudah disediakan tanpa dapat
memilih apa yang dikehendaki oleh pengguna multimedia itu sendiri.
b. Multimedia Interaktif
Suatu multimedia yang dilengkapi oleh alat pengontrol yang dapat
di operasikan oleh pengguna multimedia. Sehingga pengguna dapat
memilih dan mengatur multimedia sesuai dengan apa yang dikehendaki
untuk proses selanjutnya. Sebagai contoh untuk jenis multimedia ini
adalah multimedia pembelajaran interaktif ataupun aplikasi game.
Berdasarkan penjelasan mengenai multimedia tersebut, akhirnya
konsep multimedia semakin dikembangkan untuk membantu kegiatan
belajar dan mengajar, yang pada akhirnya kita sebut dengan konsep
multimedia pembelajaran.
Dengan multimedia pembelajaran, proses pembelajaran lebih
menarik, interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas
mengajar siswa dapat ditingkatan dan proses belajar dapat dilakukan
dimana saja dan juga kapan saja.
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Adapun

karakteristik-karakteristik

yang

dimiliki

oleh

konsep

multimedia pembelajaran sebagai berikut :
(1). Memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya
menggabungkan unsur audio dan visual. (2). Bersifat interaktif, dalam
pengertian

memiliki

kemampuan

untuk

mengakomodasi

respon

pengguna.
(3). Bersifat mandiri, dalam pengertian memiliki kemudahan dan
kelengkapan

isi

sedemikian

rupa

sehingga

pengguna

bisa

menggunakan tanpa bimbingan orang lain
Selain

memiliki

karakteristik-karakteristik,

multimedia

pembelajaran juga harus memiliki tujuan dan fungsi yang harus dipenuhi
sebagai berikut ini : (1). Mampu memperkuat respon pengguna
secepatnya

dan

sesering

mungkin.

(2).

Mampu

memberikan

kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya
sendiri. (3). Memperhatikan bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang
koheren dan terkendalikan. (4). Mampu memberikan kesempatan
adannya partisipasi dari pengguna dalam bentuk repon, baik berupa
jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan dan lain-lain.
Dalam penyajiannya, multimedia pembelajaran memiliki 5 jenis
format penyajian yaitu :
(1). Tutorial. Format penyajian materi dilakukan dengan cara tutorial,
sebagaimana layaknya tutorial yang dilakukan oleh guru atau
instruktur.
(2). Drill dan practice. Format ini dimaksudkan untuk melatih pengguna
sehingga

memiliki

kemahiran

dalam

suatu

keterampilan

atau

memperkuat penguasaan suatu konsep.
(3). Simulasi. Multimedia pembelajaran dengan format ini mencoba
menyamai proses dinamis yang terjadi di dunia nyata, misalkan untuk
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mensimulasikan mobil berjalan dimana pengguna

seolah-olah

melakukan aktifitas menjalankan sebuah mobil.
(4). Percobaan atau eksperimen. Format ini mirip dengan format
simulasi, namun lebih ditunjukan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat
eksperimen, seperti contoh kegiatan praktikum di laboraturium IPA,
biologi

atau

kimia

dimana

program

multimedia

pembelajaran

menyediakan serangkaian peralatan dan bahan, kemudian pengguna
bisa melakukan percobaan atau eksperimen sesuai petunjuk dan
kemudian mengembangkan eksperimen-eksperimen lain berdasarkan
petunjuk tersebut.
(5). Permainan. Penyajian multimedia pembelajaran dengan model
game atau permainan yang tetap mengacu pada proses pembelajaran.
Pada intinya, konsep ini bermain sambil belajar.

2. E-learning
E-learning merupakan singkatan dari electronic learning yang
merupakan cara baru dalam proses belajar dan mengajar menggunakan
media elektronik khususnya internet sebagai sistem pembelajarannnya.
Dengan E-Learning, memungkinkan pembelajar atau peserta didik untuk
belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus
secara fisik pergi mengikuti pelajaran di kelas. Menurut beberapa ahli
yang mencoba menguraikan pengertian e-learning menurut versinya
masing-masing, diantaranya :
a. Jaya Kumar C. Koran (2002). Menurutnya, e-learning sebagai
sembarang

pengajaran

dan

pembelajaran

yang

menggunakan

rangkaian elektronik (LAN, WAN, atau internet) untuk menyampaikan
isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan.
b. Dong (dalam Kamarga, 2002). Menurutnya, e-learning sebagai
kegiatan belajar asynchronous melalui perangkat elektronik komputer
yang memperoleh bahan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya.
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c. Rosenberg (2001). Pendapatnya menekankan bahwa e-learning
merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan
serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan.
d. Darin E. Hartley (Hartley, 2001). Menurtnya, eLearning merupakan
suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya
bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media Internet, Intranet
atau media jaringan komputer lain.
E-learning dalam arti luas bisa mencakup pembelajaran yang
dilakukan di media elektronik (internet) baik secara formal maupun
informal. Perbedaan diantara 2 hal tersebut adalah :
a. E-learning secara formal
E-learning secara formal misalnya adalah pembelajaran dengan
kurikulum, silabus, mata pelajaran dan tes yang telah diatur dan
disusun berdasarkan jadwal yang telah disepakati pihak-pihak terkait
(pengelola e-learning dan pembelajar sendiri). Pembelajaran seperti ini
biasanya tingkat interaksinya tinggi dan diwajibkan oleh perusahaan
pada karyawannya atau pembelajaran jarak jauh yang dikelola oleh
universitas

dan

perusahaan-perusahaan

(biasanya

perusahaan

konsultan) yang memang bergerak dibidang penyediaan jasa elearning untuk umum.
b. E-learning secara informal
E-learning bisa juga dilakukan secara informal dengan interaksi yang
lebih sederhana, misalnya melalui sarana mailing list, e-newsletter
atau

website

pribadi,

organisasi

dan

perusahaan

yang

ingin

mensosialisasikan jasa, program, pengetahuan atau keterampilan
tertentu pada masyarakat luas (biasanya tanpa memungut biaya).
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3. Website / situs
Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halamanhalaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam
atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik
yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian
bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan
dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink).
Sebuah situs web adalah sebutan bagi sekelompok halaman web
(web page), yang umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain
(domain name) atau subdomain di World Wide Web (WWW) di Internet.
WWW terdiri dari seluruh situs web yang tersedia kepada publik.
Halaman-halaman sebuah situs web diakses dari sebuah URL yang
menjadi “akar” (root), yang disebut homepage (halaman induk; sering
diterjemahkan menjadi “beranda”, “halaman muka”), dan biasanya
disimpan dalam server yang sama.
alam konsep kerjannnya, USER/pengguna yang akan mengakses
suatu website berupa URL melalui WEB BROWSER (yaitu media untuk
menuju URL yang diakses), kemudian WEB BROWSER tersebut
mengirimkan permintaan/ request berupa HTTP REQUEST kepada WEB
SERVER

melalui

layer-layer

TCP/IP,

kemudian

WEB

SERVER

tidak

langsung

memberikan WEB FILES yang di-request jika ada.
WEB

FILES

yang

telah

diberikan

tadi

ditampilkan/di-display begitusaja, namun WEB SERVER memberikan
respon kembali ke WEB BROWSER melalui HTTP RESPONSE yang
juga melalui layer-layer TCP/IP, yang kemudian baru di terima oleh WEB
BROWSER, dan kemudian dikirimkan kepada USER berupa DISPLAY.
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Gambar 1. Konsep kerja website
Adapun unsur-unsur yang terdapat terdapat dalam sebuah
sistem website adalah sebagai berikut :
a. Nama domain (Domain name/URL – Uniform Resource Locator)
Pengertian nama domain atau biasa disebut dengan Domain
Name atau URL adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan
untuk mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain domain
name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah
website

pada

dunia

internet.

http://www.jerseybali.com,

atau

Contohnya

adalah

http://www.uny.ac.id.

Nama domain diperjualbelikan secara bebas di internet dengan status
sewa

tahunan.

Nama

domain

sendiri

mempunyai

identifikasi

ekstensi/akhiran sesuai dengan kepentingan dan lokasi keberadaan
website tersebut. Contoh nama domain ber-ekstensi internasional
adalah com, net, org, info, biz, name, ws. Contoh nama domain berekstensi lokasi Negara Indonesia adalah co.id (untuk nama domain
website perusahaan), ac.id (nama domain website pendidikan), go.id
(nama domain website instansi pemerintah), or.id (nama domain
website organisasi).
b. Rumah tempat website (Web hosting)
Pengertian Web Hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang
terdapat dalam harddisk tempat menyimpan berbagai data, file-file,
gambar dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di website.
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Besarnya data yang bisa dimasukkan tergantung dari besarnya web
hosting yang disewa/dipunyai, semakin besar web hosting semakin
besar pula data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam
website. Web Hosting juga diperoleh dengan menyewa. Besarnya
hosting ditentukan ruangan harddisk dengan ukuran MB(Mega Byte)
atau GB(Giga Byte). Lama penyewaan web hosting rata-rata dihitung
per tahun. Penyewaan hosting dilakukan dari perusahaan-perusahaan
penyewa web hosting yang banyak dijumpai baik di Indonesia maupun
Luar Negeri.
c. Bahasa Program (Scripts Program)
Adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap
perintah dalam website yang pada saat diakses. Jenis bahasa
program sangat menentukan statis, dinamis atau interaktifnya sebuah
website. Semakin banyak ragam bahasa program yang digunakan
maka akan terlihat website semakin dinamis, dan interaktif serta
terlihat bagus. Beragam bahasa program saat ini telah hadir untuk
mendukung kualitas website. Jenis jenis bahasa program yang banyak
dipakai para desainer website antara lain HTML, ASP, PHP, JSP, Java
Scripts, Java applets dsb. Bahasa dasar yang dipakai setiap situs
adalah HTML sedangkan PHP, ASP, JSP dan lainnya merupakan
bahasa pendukung yang bertindak sebagai pengatur dinamis, dan
interaktifnya situs. Bahasa program ASP, PHP, JSP atau lainnya bisa
dibuat sendiri. Bahasa program ini biasanya digunakan untuk
membangun portal berita, artikel, forum diskusi, buku tamu, anggota
organisasi, email, mailing list dan lain sebagainya yang memerlukan
update setiap saat.
d. Design Website
Setelah melakukan penyewaan domain name dan web hosting
serta penguasaan bahasa program (scripts program), unsur website
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yang penting dan utama adalah desain. Desain website menentukan
kualitas dan keindahan sebuah website. Desain sangat berpengaruh
kepada penilaian pengunjung akan bagus tidaknya sebuah website.
Untuk membuat website biasanya dapat dilakukan sendiri atau
menyewa jasa website designer. Saat ini sangat banyak jasa web
designer, terutama di kota-kota besar. Perlu diketahui bahwa kualitas
situs sangat ditentukan oleh kualitas designer. Semakin banyak
penguasaan

web

designer

tentang

beragam

program/software

pendukung pembuatan situs maka akan dihasilkan situs yang semakin
berkualitas, demikian pula sebaliknya. Jasa web designer ini yang
umumnya memerlukan biaya yang tertinggi dari seluruh biaya
pembangunan situs dan semuanya itu tergantung kualitas designer.
4. Content Management System Open Source (CMS) Joomla
Content Management System (CMS) adalah suatu sistem yang
digunakan untuk mengelola dan memfasilitasi proses pembuatan,
pembaharuan, dan publikasi konten secara bersama (collaborative
content management). konten mengacu pada informasi dalam bentuk
teks, grafik, gambar maupun dalam format-format lain yang perlu dikelola
dengan tujuan memudahkan proses pembuatan, pembaharuan, distribusi,
pencarian,

analisis,

dan

meningkatkan

fleksibilitas

untuk

ditransformasikan ke dalam bentuk lain. Terminologi CMS sendiri cukup
luas, di antaranya mencakup software aplikasi, database, arsip, workflow,
dan alat bantu lainnya yang dapat dikelola sebagai bagian dari
mekanisme jaringan informasi suatu perusahaan maupun global.
Kegunaan CMS adalah untuk mempermudah user membangun
sebuah situs website dan juga memudahkan dalam mengedit konten
ataupun template tanpa harus mempelajari begitu dalam beberapa
bahasa pemograman website yang membutuhkan waktu yang sangat
lama, seperti HTML, PHP, MySQL dan lain-lain.
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Dengan adanya CMS yang terintegrasi dengan sebuah Website
akan

memberikan

suatu

nilai

lebih

yang

akan

meningkatkan

fungsionalitas, efektif, efesien dan fleksibiltas dari Website tersebut,
terlebih pada Website yang tujuan pemanfaatannya sebagai media
promosi dan membangun citra konsumen, dimana kontinuitas dan inovasi
dalam pemasaran produk-produk secara berkala dan berkesinambungan
sebagai suatu hal yang memegang peranan penting dalam tercapainya
target pemasaran.
Salah satu CMS yang ada adalah Joomla. Joomla adalah Contant
management system (CMS) sumber terbuka (opensource) yang bebas
ditulis dengan bahasa pemograman PHP dan database MySQL baik
untuk internet maupun intranet. Joomla menyertakan banyak fitur untuk
meningkatkan kinerja termasuk page caching , web indexing , RSS freed ,
halaman

untuk

dicetak,

webside

searching

dan

dukungan

Internasionalisasi.
Nama Joomla berasal dari sebutan phonetic sebuah kata bahasa
Swahili “Jomla”, dengan arti kebersamaan atau kesatuan pilihan nama
mencerminkan komitmen para pengembang dan komunitasnya saat
membentuk Joomla ketika terjadi perpecahan dari Mambo di bulan
Agustus 2005. Joomla dibangun sebagai fork dari mambo dengan rilis
perdana Joomla 1.0.0 pada tanggal 16 september 2005 mengembangkan
versi dari mambo. Menurut roadmap Joomla 2.0 code base akan ditulis
ulang sekelompok dibangun mengadopsi GNU General Publik Licence.

Gambar 2. Logo CMS Joomla
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BAB III
METODE PENELITIAN
1. Desain Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian Development and Research yaitu
penelitian untuk membangun dan mengembangkan E-learning berbasis
Multimedia yang dapat digunakan sebagai Multimedia Center untuk
mendukung proses pembelajaran.
a. Langkah-langkah penelitian meliputi :
1) Pengumpulan data untuk kebutuhan pengembagan E-learning
Multimedia Center ini. Mulai dari memperoleh data

lapangan

hingga pengumpulan data di internet.
2) Perencanaan konsep sistem website yang akan dibangun.
3) Mengolah dan mulai membangun sistem website menggunakan
data yang telah dikumpulkan.
4) Melakukan penataan tampilan dan juga mendesign website.
5) Melakukan uji coba sistem agar sistem dapat berjalan sesuai
dengan apa yang dikehendaki.
6) Melakukan input data konten materi pembelajaran.
7) Validasi E-learning yang dihasilkan.
8) Analisis terhadap kelayakan E-learning yang dihasilkan.
9) Perbaikan e-learning sesuai masukan user, Ahli multimedia dan
expert.

b. Rancangan cara kerja sistem
Ada 3 pihak yang berperan dalam sistem ini, yaitu siswa atau
pengunjung

sebagai

pihak

yang

menerima

informasi

atau

materi

pembelajaran, Guru atau administrator (level manager) sebagai pihak yang
melakuan update informasi dalam sistem atau materi pembelajaran dan yang
terakhir adalah super administrator sebagai pihak yang bertanggung jawab
dalam maintenance sistem website.
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Super
administrator

Administrator
(manager) /
Guru

Sistem Website
EMC

Siswa / Pengunjung

Gambar 3. Skema kerja sistem
Sistem Joomla memiliki fasilitas untuk mengatur tingkatan
(level) untuk user yang menggunakan sistem ini. Defaultnya, Joomla
memiliki 7 tingkatan. Namun dalam sistem EMC ini, hanya
menggunakan 4 tingkatan yaitu seperti table 1.
1). Domain name dan hosting server
Apabila telah online di internet, website ini akan menggunakan
subdomain (domain turunan dari domain inti). Tempat penyimpanan file
website atau biasa kita kenal dengan hosting server pun menggunakan
paket unlimited atau paket penyimpanan file tanpa batas.
2). Tampilan Website
Adapun tampilan design website akan didesain menyesuaikan.
Dengan konsep design pengunjung diharapkan dapat betah untuk
belajar dan mengikuti materi yang disajikan pada sistem website.
3). Basis bahasa pemograman web
Adapun

basis

pemograman

server

pada

website

ini

menggunakan PHP dan juga AJAX. Awalnya, sistem default pada
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joomla berbasiskan PHP, namun pada sistem EMC ini dikembangkan
dengan menambahkan extention-extention tambahan yang beberapa
Tabel 1. Fasilitas Tingkatan User

No.

1

Fasilitas

Fungsi

Public front end User hanya sebatas dapat membaca
konten dan menerima materi-materi
pembelajaran yang ada

2

Registered

User yang telah terdaftar dalam database
sistem website, dapat menerima materimateri yang ada dalam website, bergabung
dalam forum komunitas, dapat mengisi
komentar dan mengikuti ujian atau test.

3

Administrator

Tingkatan untuk guru atau petugas yang

Manager

bertugas

untuk

update

materi-materi

pembelajaran dalam sistem. Tingkatan ini
dapat

membuka

halam

administrator

namun hanya sebatas menambah materi,
mengelola

komentar

yang

masuk,

mengelola forum diskusi dan juga soal-soal
test.

4

Super

Tingkatan ini hanya untuk orang yang

Administrator

bertugas sebagai maintenance dan juga
programmer. User memiliki hak akses
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penuh dalam mengatur sistem seperti
dapat

membuka

mengganti

global

template,

configuration,

menginstal

atau

mengunistall modul, komponen atau plugin
baru dan lain sebagainya.

diantarannya menggunakan bahasa pemograman server AJAX.
Extention

tambahan

tersebut

http://extentions.joomla.org.

didapatkan

Dan

database

di

situs

yang

Joomla,
digunakan

menggunakan database MySQL yang bersifat opensource juga,
sehingga dapat bebas dikembangkan oleh developer-developer
website. Adapun sistem kerja dari bahasa pemograman server seperti
gambar 4.

Hosting Server
2

Bahasa
pemograman
PHP

Data Base
MySQL

3
4

1

user
Gambar 4. Cara kerja proses pengolahan data
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Keterangan gambar:
1. User mengunjungi website dan berinteraksi pada sistem, seperti
input data, upload data ataupun reques data dan sistem akan
memproses permintaan dari user dan diolah oleh bahasa
pemograman server lalu akan mengambil data atau menyimpan
data pada data base.
2. Database memproses permintaan dari bahasa pemograman
website seperti menyimpan data atau menampikan data.
3. Database mengembalikan data ke sistem website untuk diolah
kembali oleh bahasa pemograman server untuk ditampilkan lagi
ke user.
4. Sistem website menampilkan data ke user.

1. Fasilitas-fasilitas website
Sistem ini juga dilengkapi dengan extention (Fasilitas website)
tambahan yang resourcenya diambil dari internet dan bersifat free dan
opensource. Adapun jenis-jenis extention yang terdapat pada Joomla adalah
seperti table 2.
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Tabel 2. Fasilitas-fasilitas Web yang Tersedia
No.

Fasilitas

Keterangan

1

Component

Fasilitas website yang dapat diakses dengan
menggunakan link pada menu dan
memiliki

pengaturan

tersendiri

fasilitas ini

pada

halaman

backend (halaman administrator). Contohnya, buku
tamu.

2

Modul

Fasilitas website yang dapat langsung ditampilkan
pada tampilan website. Modul dapat diletakan
dimana saja pada design website tergantung posisi
modul yang disediakan

oleh design

website

tersebut. Contohnya, Banner.

3

Plugin

Fasilitas website yang dapat disisipkan di tengahtengah konten website dengan cara menambahkan
beberapa

script

yang simple

sesuai dengan

pluginnya tersebut. Contohnya, menyisipkan video
di tengah-tengah konten website.

Adapun fasilitas – fasilitas website yang terdapat pada sistem
website sebagai berikut :
(a) management content,
(b) user manager,
(c) ajax user login,
(d) all videos plugin,
(e) swf plugin player,
(f) extplorer,
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(g) Jcomment,
(h) ARI quiz lite,
(i) RSS feed entries,
(j) auto suggest searching system (rok ajax search),
(k) agora forum,
(l) DOCman (download center),
(m) facebook bookmark system plugin,
(n) modul pojok pengumunan

Keterangan :
a. Management Content
Fasilitas ini adalah fasilitas bawaan dari Joomla sendiri.
Dimana fasilitas ini mempermudah untuk melakukan management
artikel. Menu-menu yang terdapat pada fasilitas ini adalah :
1) Article Manager
Adalah menu yang menampilkan seluruh artikel yang terdapat pada
sistem website joomla. Artikel-artikel yang ditampilkan lengkap dengan
penjelasan Category, Selection, Author yang membuat artikel, Status
Publish, date dan juga status level access yang dapat membaca
artiekel tersebut. Pada tampilan ini, admin dapat menambah artikel
baru, menghapus artikel dan juga menggatur pengaturan-pengaturan
pada artikel seperti access level atau publish setting. Pengaturan itu
semua terdapat pada bagian pojok kanan atas tampilan menu ini.
2) Trash Article
Adalah tempat dimana pembuangan sementara bagi artikel-artikel
yang dihapus pada menu Article Manager. Konsep menu ini sama
seperti konsep Recycle Bin pada sistem operasi Windows. Artikel yang
di Delete pada Article Manager tidak langsung hilang begitu saja.
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Namun artikel tersebut akan di pindahkan pada menu Trash Article ini.
Pada Trash Article, artikel-artikel yang yang telah dihapus dari article
manager dapat kembali di restore (di kembalikan ke tempat semula)
atau dihapus selamannnya.
3) Selection dan Category Manager
Setiap artikel, memiliki selection dan juga category. Selection adalah
tingkatan yang paling tinggi dari category dan dibawah kategori adalah
artikel. Konsep selection dan juga category dapat di contohkan seperti
gambar 5.

Catagory
Selection

FISIKA

IPA

Article
Antariksa
Mekanika

BIOLOGI

Reproduksi
Pencernaan

Gambar 5. . Konsep Selection dan Category

b. User Manager
Fasilitas ini merupakan fasilitas bawaan dari sistem joomla,
dimana fasilitas ini berfungsi untuk memanajemen penggunapengguna yang telah terdaftar di sistem website dan juga untuk
mengatur hak-hak akses setiap user. Adapun hak-hak akses untuk
user website dapat dibagi menjadi 2 group, yaitu group Front End
(User yang login melalui tampilan muka website) dan juga Back End
(User yang login melalui tampilan halaman administrator website).

22

c. Ajax User Login
Merupakan modul tambahan yang di kembangkan oleh
Hightslide JS (http://highslide.com) dimana modul ini berfungsi sebagai
form login bagi user dengan tingkatan registered. Modul ini sedikit
menggunakan bahasa pemograman AJAX yaitu bahasa pemograman
website yang mensingkronisasi antara Javascript dan juga XML,
sehingga sangat bagus untuk tampilan dan animasi.
d. All Videos Plugin
Merupakan fasilitas website yang berupa plugin dan dapat
menampilkan video di antara konten artikel. Pengembang plugin ini
adalah Joomla Works (http://www.joomlaworks.gr/). Plugin ini dapat
menampilkan video dengan berbagai format. Dan bukan hanya file
video yang dapat ditampilkan melainkan dapat juga menampilkan file
audio.
Untuk menampilkan file video ataupun audio, administrator
hanya tinggal menyisipkan sedikit script diantara konten artikel saat
administrator melakukan editing pada halaman Back End. Adapun
contoh dari penulisan script pada saat menyisipkan diantara artikel
sebagai berikut:

{flv}perputaran_bumi{/flv}
Jenis format file video

Nama file video

{mp3}English_convertation{/mp3}
Jenis format audio

Jenis file audio
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File-file video ataupun audio yang akan ditampilkan tersebut
harus berada pada directory atau folder /data yang terdapat pada root
directory sistem joomla ini. Adapun cara untuk mengupload file video
atau

audio

tersebut

dengan

cara

membuka

Cpanel

hosting,

menggunakan FTP atau menggunakan fasilitas joomla Extplorer yang
akan dijelaskan setelah ini.
Selain dapat menampilkan video dan juga audio pada
directory server sendiri, plugin ini juga dapat menampilkan video dari
server lain seperti contoh menampilkan video dari situs broadcast yang
sangat terkenal seperti You Tube dan lain sebagainnnya. Adapun
contoh penulisan script apabila akan menampilkan video dari situs lain
seperti You Tube, seperti dibawah ini :

{youtube}cdXTDovB9K8{/youtube}
Nama Situs (You Tube)

e.

Id video pada You Tube

SWF Plugin Player
Plugin ini dikembangkan oleh www.webconstruction.ch. Plugin
ini

juga

dilengkapi

dengan

Component

untuk

pengaturan

parameternya dan juga menambahkan extention menu baru pada
editor artikel.
Pada tampilan menu ini, terdapat 3 sub menu seperti table 3.
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Tabel 3. Tampilan Menu SWF Plugin Player

No.

1

Menu

Fungsi

Select

Menu ini untuk milih file flash (SWF) mana

SWF

yang akan dipilih untuk disisipkan kedalam

Content

konten dengan asumsi file SWF tersebut telah
di upload sebelumnnnya. Pada menu ini, kita
juga dapat melakukan preview terhadap file
SWF yang akan kita sisipkan kedalam konten
artikel.

2

File
Browser
Uploads

Menu ini untuk menambah file flash kedalam
/

server website dengan cara proses upload file
atau juga dapat menampilkan file flash dari
server

lain

ketika

online

dengan

cara

memasukan

3

Settings

Menu untuk pengaturan-pengaturan Plugin ini

Ketika upload file sudah dilakukan atau telah memilih file SWF
yang akan ditampilkan di antara konten artikel, maka akan muncul
script secara otomatis untuk menjalankan plugin SWF Player.
f. Extplorer
Fasilitas ini merupakan fasilitas tambahan berupa component
admin yang berfungsi sebagai layaknnya Cpanel pada hosting untuk
mengakses, memanagement file atau direktori dan juga upload, delete,
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edit atapun pengaturan Chmod (pengaturan hak akses terhadap suatu
file atau folder).
Fungsi adanya fasilitas ini adalah untuk memudahkan
administrator-administrator yang bertugas agar dapat mengupload filefile kebutuhan artikel seperti video, audio ataupun flash tanpa harus
membuka login server yang seharusnnya hanya diketahui oleh orangorang tertentu yang mempunyai hak akses paling tinggi terhadap
sistem ini (Super administrator).
g. JComments
Component ini dikembangkan oleh http://joomlaportal.ru
dengan basis bahasa pemograman AJAX dan bersifat free. Dengan
component ini, pengunjung dapat memberikan komentar pada setiap
artikel yang baca layaknya seperti blog. Namun komentar yang masuk
terlebih dahulu di filter oleh administrator, apakah layak di publikasikan
atau tidak. Component dilengkapi dengan fasilitas Recaptha, yaitu
kode-kode acak yang harus dimasukan oleh user ketika akan
mememberikan komentar. Fasilitas ini berfungsi sebagai pencegah
spam. Selain fasilitas Recaptha tersebut, component ini juga memiliki
fasilitas Notify me of follow-up comments dimana fasilitas ini berfungsi
sebagai pengingat bagi user yang telah memberikan komentar apablia
ada komentar lain dari user lain. Fasilitas ini sama seperti fasilitas
Notification

pada

Facebook,

hanya

saja

berbeda

pada

penyampaiannnya. Fasilitas ini meberikan pengingat melalui email.
User yang dapat memberikan komentar berasal dari
kalangan user yang belum terdaftar dalam sistem ataupun yang sudah
terdaftar. Hanya saja tampilan form antara user yang sudah terdaftar
dengan yang belum terdaftar memiliki perbedaan. Component ini juga
dilengkapi dengan RSS yang berfungsi untuk mengetahui update
komentar pada suatu artikel.
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h. ARI Quiz Lite
Adalah

sebuah

component

pengembangan

dari

http://www.ari-soft.com yang berfungsi untuk menciptakan sebuah
halaman bank soal-soal yang dapat dikerjakan oleh siswa yang telah
terdaftar pada sistem. Layaknya seperti ujian, siswa dapat menjawab
soal-soal yang dibuat oleh guru dan langsung mendapatkan hasil
nilainya. Syarat utama untuk dapat mengakses fasilitas ini adalah,
pengunjung harus terdaftar terlebih dahulu di sistem website.
Dalam sistem EMC ini, yang bertugas untuk membat soal
adalah guru-guru yang dalam hal ini tingkatan aksesnya adalah
manager. Guru dapat menciptakan soal dengan 3 jenis soal yaitu
Single Question, Free Text, Multiple Question.
Quis yang dibuat oleh guru dapat dikatagorikan sesuai
dengan bidangnnya masing-masing. Demikian juga dengan soal-soal
yang dbuat, dapat dikatagorikan sesuai dengan jenisnya. Sehingga
apabila nantinya terdapat banyak soal-soal, guru tidak akan bingung
untuk memanagemen. Ketika siswa mengikuti kuis, hasil dari kuisnya
dapat langsung dikirim ke email siswa ataupun langsung di print.
i. RSS Feed Entries
Fasilitas website yang berupa modul ini adalah bawaan dari
Joomla sendiri. Fungsinya adalah, agar kita sebagai pengunjung
website mengetahui update artikel apa saja yang terbaru. Ketika kita
menekan tombol RSS ini, kita akan dibawa ke dalam tampilan
tersendiri Feed Entries. Di halaman ini juga bisa melakukan Subscribe
live boorkmark untuk browser kita. Dimana ketika kita melakukan hal
ini, maka akan ada bookmark tersendiri pada browser kita agar kita
selalu tahu update artikel saat melakukan browsing dengan browser
tersebut
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j. Auto Suggest Searching System (Rok AJAX Search)
Fasilitas website yang berupa modul ini berbasis bahasa
pemograman web AJAX. Layaknnya seperti sistem searching pada
Facebook dan Google, modul ini juga dapat memberikan saran kepada
user ketika user ingin mencari sesuatu dengan mengetikan kata-kata
kunci pada form pencarian. Saran-saran itu akan muncul secara
dropdown.
k. Forum Komunitas (Agora Forum)
Dalam sistem EMC ini, penting adanya fasilitas forum sebagai
wadah untuk tempat diskusi antara siswa dengan guru membahas
pelajaran ataupun apa saja. Sistem forum yang digunakan dalam
sistem EMC ini adalah sistem Agora Forum yang dikembangkan oleh
http://jvitals.com. Sistem forum ini tidak terlalu komplek dan sangat
mudah untuk digunakan.
Dalam sistem ini, user yang dapat melakukan posting forum
adalah user yang telah terdaftar. Agora forum memiliki management
forum seperti gambar 20.

Catagory

Forum 1

Topic 1
Topic 2

Forum 2
Gambar 11. Management Angora forum

Agora forum juga memiliki fasilitas untuk membuat polling,
ketika user ingin memecahkan masalah dengan cara mengetahui
opini-opini dari user yang lain secara jajak pendapat. Ada 3 jenis
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polling yang terdapat pada sistem ini, yaitu Regular, Multiselect dan
juga Yes/No.
Fasilitas dalam Agora forum yang tak kalah menariknnya
adalah fasilitas Messages. Dengan fasilitas ini, setiap siswa dapat
mengirimkan pesan secara privat ke sesama siswa ataupun ke guru.
Menu-menu dalam fasilitas ini sama halnya seperti SMS pada
handphone dimana terdapat compose, inbox dan juga sent.
l. DOCman (Download Center)
Sangat diperlukan halaman untuk mendownload file apapun
pada sistem EMC ini. Hal ini dimaksudkan untuk membantu ketika
guru akan memberikan file-file yang berhubungan tentang materimateri pelajaran kepada siswa. Maka dari pada itu, sistem EMC ini
dilengkapi

dengan

sistem

download

yang

dikembangkan

http://www.joomlatools.eu. Sistem ini bernama DOCman dan sangat
popular sekali dikalangan developer-developer Joomla. Dengan sistem
ini, siswa dapat mendownload file apa saja yang diberikan oleh guru.
Karena sistem ini support segala sejenis file untuk di download. Hanya
saja untuk sistem EMC ini, hak akses download dibagi menjadi dua,
yaitu file yang dapat didownload siapa saja tanpa harus terdaftar
dalam sistem dan file yang hanya dapat didownload oleh user yang
telah terdaftar dalam sistem.
m. Facebook bookmark system plugin
Social networking Facebook saat ini sangat populer
disegala kalangan terutama kalangan remaja. Facebook saat ini
bukan hanya sebagai sarana pertemanan, tapi juga sudah menjadi
sarana untuk publikasi, jual beli dan juga pendidikan. Jadi tidak salah
jika sistem EMC memanfaatkan Facebook sebagai media publikasi
untuk materi-materi pendidikannya. Setiap artikel pada EMC, terdapat
sebuah tombol yang bergambar logo Facebook yang dimana tombol
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ini ketika diklik oleh user, langsung akan menampilkan sebuah kotak
dialog Facebook yang berfungsi untuk melakukan “Shere” pada
teman-teman user tersebut di Facebook. Hal ini dengan asumsi user
telah login terlebih dahulu pada Facebook dan apabila belum login,
dialog tersebut akan menampilkan halaman login Facebook. Dengan
plugin ini, user dapat saling berbagi materi – materi pelajaran EMC
pada semua teman-temannya di Facebook.
n. Modul pojok pengumuman
Modul ini berfungsi untuk menyampaikan pengumuman
kepada pengunjung website. Modul ini dapat menampilkan 10
pengumuman secara berurutan dengan animasi credit yaitu tulisan
berjalan ke atas.

2. Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu penelitian dilakukan pada bulan September sampai dengan
Oktober 2010. Adapun tempat dilangsungkannya penelitian di SMKN 1
Bantul Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan.

3. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMKN 1 Bantul
Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, sedangkan obyek penelitian
adalah E-learning berbasis multimedia yang dibangun yang digunakan
sebagai multimedia center .

4. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data
Alat dan bahan yang digunakan untuk membungan e-learning berupa :
a. Perangkat keras
Sebuah laptop Toshiba dengan spesifikasi sebagai berikut :
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1) Prosesor Intel Pentium Dual Core
2) DDR RAM 1 Gb
3) Hard disk 120 Gb
b. Perangkat lunak
1) Windows 7 ultimate
2) XAMPP (Appace, PHP, MySQL)
3) Adobe Dreamwaver CS 3
4) Adobe Photoshop CS 2
5) Mozila Firefox
6) Internet Explorer
7) Crimson editor
8) Open Source Joomla

Adapun untuk memperoleh data tentang kelayakan dan kenyamanan
penggunaan e-learning yang dibangun adalah angket. Adapun butir-butir
angket terdiri dari 17 butir yang meliputi beberapa aspek.
Aspek- aspek angket meliputi :
1). Nama domain
2). Kecepatan akses
3). Kecepatan login
4). Kecepatan download
5). Tampilan layout
6). Fitur-fitur
7). Font-font
8). Daya tarik estetika
9). Kepantasan sebagai media.
Butir-butir tersebut diuraikan lebih jelas dapat terlihat seperti tabel 4.
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Tabel 4. Butir-butir Kelayakan dan Kenyamanan
Penggunaan E-learning

NO

1

BUTIR PENILAIAN

Penggunaan nama domain www.emcskansaba.com sesuai dengan tema
dan citra dari sistem E-learning Multimedia Center SMK Negeri 1 Bantul

2

Penggunaan nama domain yang mudah untuk diingat oleh pengguna

3

Kecepatan akses hosting www.emcskansaba.com

4

Kecepatan akses perhalaman website

5

Kecepatan login ke sistem

6

Kecepatan download file PDF materi perhalaman

7

Kecepatan loading video dan animasi lainnya perhalaman

8

Penyampaian kuis menarik dan mudah untuk dipahami

9

Tampilan layout design interface website untuk penggunaan media
belajar online

10

Fitur-fitur website yang disajikan tepat, sesuai dan sangat berguna bagi
pengguna website

11

Tata letak modul dan materi dalam layout website

12

Ukuran tulisan (caption, teks dan typography) jelas untuk dilihat dan
dibaca

13
Penggunaan nama instansi sekolah tersampaikan dengan jelas
14

Estetika baner E-learning menarik dan jelas dilihat

15

Kemudahan menggunakan navigasi website

16

Dengan menggunakan media pembelajaran ini dapat menambah wawasan
dan ilmu pengetahuan anda

17

Layakkah media online ini dipergunakan untuk media belajar bagi siswa
SMK ?
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5. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan terhadap e-learning yang dihasilkan
untuk mengetahui unjuk kerja dan kelayakannya untuk digunakan sebagai
multimedia dalam pembelajaran adalah analisis deskriptif kualitatif.

Validasi kelayakan multimedia dilakukan oleh Ahli Multimedia dan
Expert baik konten maupun performan e-learning yang telah dihasilkan
dengan mengacu pada kajian teori tentang kelayakan multimedia.
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BAB IV
Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

Nama domain yang dibangun untuk sesuai dengan tema dan citra
dari sistem E-learning Multimedia Center SMK Negeri 1 Bantul adalah
www.emcskansaba.com. Tampilannya ditunjukkan seperti gambar 12-.

Gambar 12. TampilanHome E-Learning Multimedia Center SMKN1 Bantul
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Gambar 13. TampilanHome E-Learning Multimedia Center SMKN1 Bantul

Gambar 14. TampilanHome E-Learning Multimedia Center SMKN1 Bantul
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Gambar 15. TampilanPemilihan Materi Video

Gambar 16. TampilanPemilihan Materi Flash
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Gambar 16. Tampilan Soal Latihan (Video)

Gambar 17. Tampilan Soal Latihan (pilihan ganda)
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Tabel 5 menunjukkan hasil kelayakan dan kenyamanan dalam
penggunaan e-learning yang dikembangkan.

Tabel 5. Hasil Uji Kelayakan dan Kenyamanan Penggunaan E-learning
NO

1

BUTIR PENILAIAN

SANGAT
LAYAK

LAYAK

CUKUP

TIDAK

LAYAK

LAYAK

SANGAT
TIDAK
LAYAK

Penggunaan nama domain
www.emcskansaba.com
sesuai dengan tema dan citra
dari sistem E-learning

17

11

2

-

-

14

11

5

-

-

1

15

13

1

-

3

12

15

-

-

2

14

13

-

-

2

14

13

-

-

-

12

18

-

-

3

17

90

-

-

6

16

8

-

-

Multimedia Center SMK
Negeri 1 Bantul
2

Penggunaan nama domain
yang mudah untuk diingat oleh
pengguna

3

Kecepatan akses hosting
www.emcskansaba.com

4

Kecepatan akses perhalaman
website

5

Kecepatan login ke sistem

6

Kecepatan download file PDF
materi perhalaman

7

Kecepatan loading video dan
animasi lainnya perhalaman

8

Penyampaian kuis menarik
dan mudah untuk dipahami

9

Tampilan layout design
interface website untuk
penggunaan media belajar
online
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10

Fitur-fitur website yang
disajikan tepat, sesuai dan
sangat berguna bagi

6

18

6

-

-

3

15

12

-

-

6

17

7

-

-

10

12

8

-

-

6

17

7

-

-

2

17

11

-

-

12

12

5

1

-

15

13

2

pengguna website
11

Tata letak modul dan materi
dalam layout website

12

Ukuran tulisan (caption, teks
dan typography) jelas untuk
dilihat dan dibaca

13
Penggunaan

nama

instansi

sekolah tersampaikan dengan
jelas
14

Estetika baner E-learning
menarik dan jelas dilihat

15

Kemudahan menggunakan
navigasi website

16

Dengan menggunakan media
pembelajaran ini dapat
menambah wawasan dan ilmu
pengetahuan anda

17

Layakkah media online ini
dipergunakan untuk media
belajar bagi siswa SMK ?
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B. Pembahasan

NO

BUTIR PENILAIAN

KOMENTAR

1

Penggunaan nama domain

Berdasarkan hasil uji kelayakan

www.emcskansaba.com

penggunaan nama domain ternyata sudah

sesuai dengan tema dan

sesuai dengan tema. Karena nama domain

citra dari sistem E-learning

tersebut berasal dari berbagai singkatan,

Multimedia Center SMK

yaitu : Elearning Multimedia Center SMKN 1

Negeri 1 Bantul

Bantul. Hanya saja perlu di revisi
penggunaan extention domain .com yang
kurang sesuai dengan dunia pendidikan.

2

Penggunaan nama domain

Nama domain lumayan mudah untuk diingat,

yang mudah untuk diingat

karena domain tidak terlalu panjang dan

oleh pengguna

menggunakan nama alias sekolah yang
memang sering di gemakan di lingkungan
sekolah, yaitu Skansaba

3

Kecepatan akses hosting

Banyak yang mengatakan kecepatan

www.emcskansaba.com

hosting agak lambat. Karena memang
hosting yang digunakan berada di luar
negeri. Hal ini yang harus di revisi, karena
pengguna adalah orang Indonesia,
sebaiknnya hosting yang digunakan dari
Indonesia agar lebih cepat jika di akses.

4

Kecepatan akses

Hal ini masih ada kaitannya dengan point

perhalaman website

nomer 3, namun juga ada pengaruhnya oleh
system joomla yang memang agak sedikit
berat jika di akses di internet.

5

Kecepatan login ke sistem

Hal ini masih ada kaitannya dengan
Kecepatan akses hosting

40

www.emcskansaba.com dan Kecepatan
akses perhalaman website
6

Kecepatan download file

Hal ini masih ada kaitannya dengan

PDF materi perhalaman

Kecepatan akses hosting
www.emcskansaba.com dan Kecepatan
akses perhalaman website

7

Kecepatan loading video

Mungkin saja koneksi internet yang di pakai

dan animasi lainnya

oleh siswa kurang. Karena video yang di

perhalaman

load pada system berasal dari
www.youtube.com. Jadi tidak menggunakan
bandwith dari hosting tapi bandwith dari
youtube

8

Penyampaian kuis menarik

Mungkin karennya kurangnnya penampilan

dan mudah untuk dipahami

gambar pada kuis. Hal ini yang perlu di
revisi

9

Tampilan layout design

Menggunakan design berwarna putih agar

interface website untuk

banyak siswa yang nyaman menggunakan

penggunaan media belajar

system ini.

online
10

11

Fitur-fitur website yang

Hal ini memang sudah di konsepkan

disajikan tepat, sesuai dan

sebelum membangun website. Jadi fitur-fitur

sangat berguna bagi

yang di tampilkan sudah memadai untuk

pengguna website

kegiatan belajar mengajar

Tata letak modul dan materi

Tata letak modul sudah teratur

dalam layout website
12

Ukuran tulisan (caption,

Tidak ada yang menyatakan tidak layak

teks dan typography) jelas

maupun sangat tidak layak, sehingga dapat

untuk dilihat dan dibaca

dikatakan bahwa font yang digunakan sudah
sesuai dengan kebutuhan.

13

Penggunaan nama instansi

Dalam logo sudah di tulis dengan jelas
41

sekolah tersampaikan

nama sekolah dan juga nama sistem

dengan jelas
14

Estetika baner E-learning

Estetika sudah layak, menarik dan jelas,

menarik dan jelas dilihat

namun baru 6 orang yang menyatakan
sangat layak.

15

16

Kemudahan menggunakan

Navigasi mudah digunakan, tidak ada yang

navigasi website

menyatakan tidak layak.

Dengan menggunakan

Sudah jelas, siswa menggunakan system ini

media pembelajaran ini

berarti memberdayakan teknologi dalam

dapat menambah wawasan

dunia pendidikan

dan ilmu pengetahuan anda
17

Layakkah media online ini

Ternyata banyak yang setuju system ini

dipergunakan untuk media

untuk di terapkan dalam dunia pendidikan.

belajar bagi siswa SMK ?
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BAB V
Kesimpulan dan Saran
1. Merancang dan membangun E-learning Berbasis Multimedia

Sebagai

Multimedia Center Dengan CMS Joomla Untuk Meningkatkan Kualitas
Pembelajaran Bagi Siswa Kelas X Jurusan TKJ Di SMKN 1 Bantul dapat
terwujud dengan alamat http://www.emcskansaba.com.

2. Unjuk kerja E-learning Berbasis Multimedia Sebagai Multimedia Center
Dengan CMS Joomla Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Bagi
Siswa Kelas X Jurusan TKJ Di SMKN 1 Bantul dapat dijalankan dan
dimanfaatkan dengan baik oleh para siswa.

3. Kelayakan E-learning Berbasis Multimedia

Sebagai Multimedia Center

Dengan CMS Joomla Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Bagi
Siswa Kelas X Jurusan TKJ Di SMKN 1 Bantul dinilai layak untuk
digunakan sebagai media pembelajaran.
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DAFTAR PUSTAKA

http://chandil.wordpress.com/, Pengertian CMS
http://deeyaan.blogspot.com/ Pengertian website
http://e-dufiesta.blogspot.com/, Pengertian e-learning
http://elearning.gunadarma.ac.id/index.php, Pengertian e-learning
http://foreverma.wordpress.com, Cara kerja website
http://www.bikintokoonline.com/blog ,Pengertian CMS Joomla
http://www.joomla.org, Pengertian CMS Joomla
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