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1. PENDAHULUAN 

Proses belajar dan mengajar yang terdahulu sangat didominasi oleh peran 

guru dan kemudian proses itu mulai banyak didominasi oleh peran guru dan buku. 

Berbeda dengan zaman dahulu, pada masa kini proses belajar mengajar akan 

didominasi oleh peran guru, buku dan teknologi. 

Kehadiran teknologi informasi membawa perubahan pada sektor pendidikan 

perguruan tinggi yang pada awalnya berbasis manual (pembelajaran face to face) 

kemudian berkembang menjadi sistem perkuliahan online (e-learning). Sistem 

e-learning memungkinkan para mahasiswa untuk mendapatkan berbagai materi 

kuliah, mengumpulkan tugas melalui website dengan tujuan mendukung proses 

belajar mengajar di perguruan tinggi. 

Pembelajaran dikelas akan berbeda dibandingkan dengan pembelajaran 

online (e-learning). Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi ruang dan waktu yang 

digunakan, segi interaksi antara mahasiswa dan dosen juga dalam segi 

pelaksanaannya jika dilihat dari perspektif mahasiswa maupun dosen. 

Keberadaan e-learning dirasa perlu oleh mahasiswa maupun dosen. 

Implementasi e-learning dapat digunakan untuk penunjang perkuliahan tatap muka. 

Faktor yang mendukung implementasi e-learning adalah mahasiswa maupun dosen 

sudah cukup melek informasi digital. Media internet sedemikian berdaya guna 

optimal untuk mendukung sistem tersebut. 

 

2. AKSES HALAMAN E-LEARNING (ADMIN) 

Bebrapa fungsi yang dapat dilakukan oleh admin adalah: 

a. Mengelola data mahasiswa 

b. Mengelola data dosen 

c. Mengelola data grup 

 

2.1. Login 

Halaman login adalah tampilan awal I KMS-EDU. Untuk dapat mengakses 

halaman utama I KMS-EDU,admin harus melakukan login terlebih dahulu dengan 

cara berikut: 

1. Admin membuka URL:http://elearning.asik-kkptbk.com 

http://elearning.asik-kkptbk.com/
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2. Sistem akan menampilkan form login sesuai gambar 2.1 berikut: 

 

Gambar 2.1 Halaman Login 

 

3. Admin memasukkan username dan password. Berikut adalah username dan 

password untuk dapat masuk ke halaman I KMS-EDU: 

Username : admin 

Password : admin 

Setelah berhasil login, sistem akan mengarahkan ke halam utaama. Berikut 

adalah tampilan halam utama admin: 

 

Gambar 2.2 Tampilan Halaman Utama Admin 

Sebagai admin, hal hal dasar berikut harus dilakukan agar proses diskusi dapat 

dilakukan. Berikut adalah beberapa data yang harus diatur oleh admin agar 

proses diskusi dapat dilakukan: 
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2.2 Data Mahasiswa 

Menu mahasiswa digunakan untuk menambahkan data mahasiswa pada 

sistem I-KMS. 

 

Gambar 2.3 Tampilan Kelola Mahasiswa 

 

Untuk menambahkan data mahasiswa, admin memilih menu mahasiswa pada 

master data. Sistem akan menampilkan halaman data mahasiswa. Untuk dapat 

menambahkan data mahasiswa, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan 

oleh admin, yaitu: 

a. Pada halaman mahasiswa, Klik tambah data untuk menambahkan data 

mahasiswa. 

b. Admin menginputkan data mahasiswa dengan benar.  

c. Untuk bagian username dan password, admin harus membuatnya unik. 

Artinya tidak boleh ada data username dan password yang sama antar 

mahasiswa. 

d. Jika sudah menginputkan data mahasiswa, admin menekan tombol 

simpan. 
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Gambar 2.4 Tampilan Form Tambah Mahasiswa 

 

Jika admin telah memasukkan data dengan benar, maka sistem akan 

menyimpan data mahasiswa ke database. Sistem akan kembali menampilkan 

halaman kelola mahasiswa. 

 

 

2.3 Data Dosen 

Menu dosen digunakan untuk menambahkan data dosen pada sistem I-KMS. 
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Gambar 2.5 Tampilan Kelola Data Dosen 

 

Untuk menambahkan data dosen, admin memilih menu mahasiswa pada master 

data. Sistem akan menampilkan halaman data dosen. Untuk dapat 

menambahkan data dosen, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh 

admin, yaitu: 

a. Pada halaman dosen, Klik tambah data untuk menambahkan data dosen. 

b. Admin menginputkan data dosen dengan benar.  

c. Untuk bagian username dan password, admin harus membuatnya unik. 

Artinya tidak boleh ada data username dan password yang sama antar 

dosen. 

 Jika sudah menginputkan data mahasiswa, admin menekan tombol simpan. 
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Gambar 2.6 Tampilan Form Tambah Dosen 

 

Jika admin telah memasukkan data dengan benar, maka sistem akan 

menyimpan data dosen ke database. Sistem akan kembali menampilkan 

halaman kelola dosen. 

 

Gambar 2.7 Tampilan Form Kelola Dosen 
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1.4 Kelola Grup 

Menu kelola grup digunakan untuk melakukan fungsi tambah, edit dan hapus 

grup. Untuk dapat melakukan pengelolaan grup, admin memilih menu master 

data dan memilih menu grup. Sistem akan menampilkan halaman pengelolaan 

grup. 

 

Gambar 2.8 Tampilan Form Kelola Grup 

 

Pada data grup terdapat 2 jenis tipe grup : 

1. Mahasiswa – Dosen : grup yang akan dimoderasi oleh dosen dan juga grup 

ini akan menjadi tempat untuk diskusi, tugas dan 

diskusi antar mahasiswa saja 

2. Dosen - Dosen  : artinya grup ini akan menjadi tempat diskusi oleh 

dosen dosen yang ada didalam grup saja. 

 

Untuk menambahkan data grup, admin menekan tombol tambah, sistem akan 

mengarahkan ke halaman tambah grup. Pada pembuatan grup, admin harus 

menentukan nama grup , jenis grup dan owner grup/admin grupnya. 
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Gambar 2.9 Tampilan Halaman Tambah Grup 

Jika admin telah selesai memasukkan data grup, maka admin harus menekan 

tombol tambah. 

 

 

Gambar 2.10 Tampilan Detail Grup 

Sistem akan mengalihkan kehalaman detail grup untuk mengatur siapa saja yang 

akan menjadi anggota grup tersebut. 
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Gambar 2.11 Tampilan Detail Grup 

 

Untuk menambahkan mahasiswa pada grup tertentu, admin harus memilih 

nama mahasiswapada halaman detail grup. Setelah admin memilih nama 

mahasiswa pada grup tertentu, admin menekan tombol tambah. Mahasiswa 

yang dipilih berhasil masuk ke dalam grup.  

 

Gambar 2.12 Tampilan Detail Grup 

Grup ini telah di isi oleh 2 mahasiswa dan 1 dosen. 
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Begitu juga untuk grup dosen. Untuk menambahkan grup dosen, admin masuk 

ke halaman grup dan menekan tombol tambah data. Sistem akan menampilkan 

form tambah grup. Pada bagian jenis grup, admin memilih grup dosen-dosen. 

Setelah data diisi, admin memasukkan nama dosen yang tergabung pada grup 

yang telah dibuat. Selanjutnya admin menekan tombol tambah dan data dosen 

yang dipilih akan ditambahkan pada grup tersebut. 

 

 

Gambar 2.13 Tampilan Untuk Menambahkan Dosen Pada Grup Tertentu 

 

Pilih nama dosen yang akan ditambahkan, lalu tekan tombol tambah. 

 

Gambar 2.14 Tampilan Detail Grup 
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3.  Akses Halaman E-Learning (Dosen) 

Beberapa fungsi yang dapat dilakukan oleh dosen adalah: 

a. Upload materi 

b. Menambahkan forum diskusi antara dosen dan mahasiswa 

c. Menambahkan tugas untuk mahasiswa 

d. Melakukan diskusi dengan sesame dosen 

 

3.1 Login 

Untuk dapat mengakses halaman utama I KMS-EDU, dosen harus melakukan 

login terlebih dahulu dengan cara berikut: 

1. dosen membuka URL: http://elearning.asik-kkptbk.com 

2. sistem akan menampilkan form login sesuai gambar 3.1 berikut: 

 

Gambar 3. 1 Tampilan Form Login 

 

3. dosen memasukkan username dan password. Berikut adalah username dan 

password untuk dapat masuk ke halaman I KMS: 

Username : dr.okfalisa 

Password : 12345 

Setelah berhasil login, sistem akan mengarahkan ke halaman utama. Berikut 

adalah tampilan halaman utama dosen: 

http://elearning.asik-kkptbk.com/
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Gambar 3. 2 Tampilan Halaman Utama Dosen 

 

Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh admin 

3.2 Upload Materi 

Menu upload materi diugunakan dosen untuk memasukkan materi yang harus 

dipelajari oleh mahasiswa. 

 

Gambar 3. 3 Tampilan Halaman Pada Tab Materi 

Pada tab dosen. Pilihlah grup mana yang akan diberi materi 

 

Gambar 3. 4 Pilih Grup Untuk Memasukkan Materi 
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Setelah itu lengkapi data dengan mengisi nama materi keterangan dan pilih file 

yang akan diupload. 

 

Gambar 3. 5 Proses Memasukkan Data Materi 

 

Klik tombol upload. Setelah itu sistem akan menampilkan materi yang telah di 

upoad beserta grupnya. 

 

Gambar 3. 6 Timeline Grup Beserta Materi 

 

3.3 Diskusi Dosen-Mahasiswa 

Tab ini digunakakn untuk dapat melakukan diskusi antara dosen dan mahasiswa. 
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Gambar 3. 7 Tampilan Halaman Grup Dosen-Mahasiswa 

 

Klik Tab grup mahasiswa, maka akan muncul grup apa saja yang dikelola oleh 

dosen tersebut. 

 

Gambar 3. 8 Tab Grup 

 

Klik nama grup untuk menambahkan topik diskusi 

 

Gambar 3. 9 Tampilan Form Diskusi Grup 



 

17 
 

Topik adalah judul dari diskusi, diskusi adalah instruksi yang diberikan oleh 

dosen, konsep acuan adalah sebagai pengatur diskusi, sehingga mahasiswa saat 

menjawab akan dihitung apakah relevan atau tidak dengan konsep acuan. 

Jika selesai klik send 

 

Gambar 3. 10 Tampilan Setelah Menginputkan Diskusi Grup 

 

Maka akan muncul topik diskusi pada grup TIF 2018. dosen dapat melihan 

konsep acuan ataupun melakukan perangkuman diskusi. 

Jika tombol konsep acuan di klik maka akan muncul modal informasi 

 

Gambar 3. 11 Tampilan modal informasi 
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Jika mahasiswa telah menanggapi diskusi maka akan muncul informasi dan 

penilaian berikut : 

 

Gambar 3. 12 Tampilan Setelah Informasi Penilaian 

 

Lalu dosen dapat memberikan ringkasan dari diskusi. 

 

Gambar 3.13 Tampilan Form Input Ringkasan 

Klik Rangkum. 

 

3.4 Tugas Mahasiswa 

Tab tugas mahasiswa digunakan untuk memberikan tugas tertentu ke pada 

mahasiswa. 
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Gambar 3.13 Tampilan Halaman Tugas Mahasiswa 

 

Dosen dapat memberikan tugas melalu grup, saat mahasiswa menjawab, hanya 

jawab mahasiswa yang login saja yang muncul, sehingga tidak dapat melihat 

jawaban dari mahasiswa lain. 

 

Gambar 3. 14 Fasilitas Chat Pada Tugas Mahasiswa 

 

Jika tugas sudah selesai dan akan ditutup, maka dosen dapat menekan tombol 

tutup tugas pada diskusi tersebut. 
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Gambar 3. 15 Fasilitas Informasi I KMS Edu 

Ketika sudah ditutup, maka tidak ada lagi yang bisa memberikan tanggapan. 

 

3.5 Diskusi Grup Dosen 

Diskusi grup dosen digunakan untuk melakukan diskusi dengan hanya sesama 

dosen. 

 

Gambar 3. 16 Tampilan Halaman Grup Dosen 

Dosen dapat melakukan diskusi dengan dosen lainnya, dengan mencantumkan 

judul diskusi, instruksi diskusi dan konsep acuan (SAP/Kurikulum) agar 

pembicaraan diskusi terarah. Jika tanggapan tidak sesuai dengan konsep acuan, 

maka sistem tidak akan memunculkan tanggapan tersebut. 
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Gambar 3. 17 Fasilitas Chat Grup Dosen 

Jika ada tanggapan dosen, maka sistem akan mencocokan kemiripan dengan 

konsep acuan. 

Dosen dapat mengakhiri diskusi dengan membuat ringkasan materi. 

 

Gambar 3. 18 Ringkasan Grup Dosen 

 

Gambar 3. 19 Fasililtas Chat Dosen (Materi Yang Telah Diringkas) 

Jika sudah dirangkum,maka tanggapan lain tidak dapat ditambahkan. 
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Gambar 3. 20 Tampilan Hasil Ringkasan 

Hasil ringkasan/rangkuman sudah dapt dilihat oleh seluruh member grup. 

 

4. Akses Halaman E-Learning (Mahasiswa) 

Beberapa fungsi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, yaitu: 

a. Melihat materi yang telah diberikan oleh dosen 

b. Melihat dan memberi tanggapan atau berdiskusi dengan dosen 

c. Menanggapi tugas mahasiswa yang telah dibuat oleh dosen 

d. Membuat topik diskusi dengan sesame mahasiswa 

 

4.1 Login 

Untuk dapat mengakses halaman utama I KMS-EDU, dosen harus melakukan 

login terlebih dahulu dengan cara berikut: 

1. mahasiswa membuka URL: http://elearning.asik-kkptbk.com 

2. sistem akan menampilkan form login sesuai gambar 4.1 berikut: 

http://elearning.asik-kkptbk.com/
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Gambar 4. 1 Tampilan Login 

 

3. mahasiswa memasukkan username dan password. Berikut adalah username 

dan password untuk dapat masuk ke halaman I KMS: 

Username : agung.sucipto 

Password : 12345 

 

Gambar 4.2 Tampilan Dashboard 

Mahasiswa dapat melakukan beberapa hal pada sistem, yaitu: 

 

4.2 Melihat Materi 

Menu lihat materi digunakan untuk melihat materi yang telah ditambahan oleh 

dosen.  
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Gambar 4.3 Halaman Lihat Materi 

 

Untuk dapat melihat materi, mahasiswa harus memilih tab materi, lalu pilih 

nama grup, maka pada bagian sebelah kanan akan muncul timeline file materi 

yang diupload oleh dosen, klik pada judul untuk mengunduh materi. 

 

4.3 Melihat & Memberi Tanggapan Diskusi Grup Dosen Mahasiswa 

Tab ini digunakan untuk dapat melakukan diskusi dengan dosen yang 

memberikan topik diskusi 

 

Gambar 4.4 Halaman Grup Dosen Mahasiswa Dengan Fasilitas Diskusi 

Berikut adalah cara untuk dapat melihat dan menanggapi kiriman dosen:   

1. Mahasiswa harus memilih tab Grup Dosen Mahasiswa 

2. Klik Nama topik diskusi di masing-masing grup 

3. Sistem akan menampilkanform diskusi 

4. Mahasiswa menanggapi diskusi tersebut. Dan menekan tombol sent 
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Gambar 4.5 Fasilitas Diskusi Pada Tab Dosen-Mahasiswa 

 

Jika mahasiswa memberikan tanggapan tidak sesuai konteks maka akan muncul 

pesan dari aplikasi , 

 

Gambar 4. 6 Pesan Error Jika Tanggapan Tidak Relevan 

Maka tanggapan tersebut tidak akan ditampilkan. 

Namun jika jawabannya mendekati dengan konsep acuan, maka akan 

ditampilkan. 

 

4.4 Menanggapi Tugas Mahasiswa 

Tab ini digunakan untuk memberikan tanggapan terhadap tugas yang telah 

diberikan dosen. 
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Gambar 4.7 Tampilan Halaman Tugas Mahasiswa 

 

Klik tab tugas mahasiswa, jika tugas masih dibuka oleh dosen, maka mahasiswa 

dapat memberikan jawaban/tanggapan, namun jika sudah ditutup, maka 

mahasiswa tidak dapat memberikan tanggapan. 

 

4.5 Membuat Topik Diskusi dan Berdiskusi sesama mahasiswa 

Tab ini digunakan untuk dapat melakukan diskusi dengan sesame mahasiswa 

yang tergabung pada grup tertentu. 

 

Gambar 4.8 tampilan halaman diskusi mahasiswa 

 

Berikut adalah cara untuk dapat melakukan diskusi dengan sesama mahasiswa: 

1. Klik Tab Diskusi Mahasiswa untuk melihat/ membuat topik diskusi. 

2. Pilih Namagrup untuk membuat topik diskusi 

3. Sistem menampilkan form untuk diskusi mahasiswa 
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Gambar 4.9 Form Diskusi Mahasiswa 

Masukan topik dan bahan diskusi, klik sent 

 

Gambar 4. 10 Halaman Diskusi Mahasiswa Yang Telah Diberi Topik 

 

Maka sesama mahasiswa dapat berdiskusi, jika diskusi akan ditutup, maka 

pembuat topik yang dapat melakukan pentutupan diskusi. 
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