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ABSTRACT:
All learning activities would go well if the use of online.. Learning online can help students and teachers in the
process of learning, So that learning activity can walk dinamapun and whenever. Then up model learning online
media with the aim of the system learning walking although without having to face to face directly. A method of
learning with data collection the spread of the questionnaire To know the in the design model, Besides using sdlc
methods as draft model. The results of design diagram use case, diagram class and implementation .
Keywords: learning online, data collection with questionnaire, sdlc method, diagram use case, diagram class,
implementation

PENDAHULUAN
Sistem pendidikan yang terbuka dan jarak jauh
dapat dirumuskan dalam undang-undang mengenai
sistem pendidikan nasional yang merupakan
perubahan visi, misi dan strategi pendidikan nasional
yang tercantum dalam undang-undang Negara
Indonesia yaitu pada nomor 20 tahun 2003. Sistem
pendidkan yang jarak jauh telah berkembang pesat
pada saat ini sehingga menjadi bagian yang integral
dalam sistem pendidikan yang modern. Sistem
pendidikan yang jarak jauh telah digunakan oleh
beberapa Negara sebagai salah satu alternatif untuk
mengupayakan perluasan kesempatan masyarakat
dalam memperoleh pendidikan yang layak.
Penyelenggaraan sistem penddiikan yang jarak jauh
telah memiliki suatu landasan yang legal, formal
dengan memasukan sistem tersebut ke dalam undangundang pendidikan nasional yang sesuai dengan
peraturan menteri nomor 24 tahun 2012 pada pasal 1
ayat 1 yang menyatakan bahwa Pendidikan jarak jauh
yang selanjutnya disebut PJJ adalah pendidikan yang
peserta didiknya terpisah dari pendidik dan
pembelajarannya menggunakan berbagai sumber
belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi,
dan media lain.
Penyelenggaraan pada sistem pendidikan jarak
jauh membutuhkan beberapa jenis media, baik media
cetak maupun media non cetak. Penyelenggaraan
pendidikan jarak jauh membutuhkan media sebagai
pendukung sarana penyampaian materi pembelajaran.
ketersediaan media merupakan salah satu ciri
kesamaan diantaranya institusi penyelenggaraan
sistem pendidikan jarak jauh yang berada di berbagai
tempat.
Sistem jarak jauh disebut pula sebagai
pembelajaran sistem terbuka, karena sistem ini
memberikan kesempatan kepada siapapun yang
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belajar di institusi tersebut tidak mengharuskan hadir
pada saat waktu dan tempat yang telah ditentukan.
Menurut peraturan menteri nomor nomor 24 tahun
2012 pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan jarak
jauh mempunyak kakrakteristik terbuka, belajar
mandiri, belajar tuntas dengan menggunakan suatu
teknologi informasi dan komunikasi sebagai
pendukung kegiatan pembelajaran. Pendidikan jarak
jauh saat ini merupakan suatu model pembelajaran
yang baru dan menjadi suatu alternative
pembelajaran di berbagai perguruan tinggi,
dikarenakan model ini bisa dipakai sebagai
instrument kebijakan dalam mengatasi masalah
pemerataan pendidikan, selain itu sangat efektif dan
efisien serta murah biayanya.
Tujuan pendidikan jarak jauh di perguruan tinggi
adalah untuk meningkatkan perluasan dan
pemerataan akses terhadap pendidikan yang bermutu
dan relevan sesuai kebutuhan. Pendidkan jarak jauh
tidak terbatas ruang dan waktu, dapat dilaksanakan
kapan dan dimana saja melalui teknologi informasi
dan komunikasi.
Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta
didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai alat bantu
untuk pendidik agar terjadinya proses perolehan ilmu
dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat
serta pembetukan sikap dan kepercayaan pada peserta
didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses
untuk membantu peserta didik agar dapat belajar
dengan baik.
Pembelajaran pada hakekatnya adalah suatu
proses interaksi yang terjadi antara kegiatan pemberi
pembelajaran dengan penerima pembelajaran baik
secara langsung maupun secara tidak langsung
sehingga menghasilkan perubahan yang dicapai
dalam pembelajaran.
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Pembelajaran yang berlangsung secara interaktif,
inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,
minat, dan perkembangan fisik serta psikologis
peserta didik.
Proses pembelajaran dapat dilakukan berbagai
cara, salah satunya adalah pembelajaran interaktif.
Proses pembelajaran ini merupakan interaksi antara
pendidik dan peserta didik, peserta didik denga media
yang digunakan, peserta didik dengan peserta didik
lain dan peserta didik dengan lingkungan kelas.
Proses pembejaran dibantu dengan media
pembelajaran. Media sebagai perangkat yang
memberikan pengalaman pembelajaran yang
melibatkan suara, visual (baik secara statis atau
bergerak), obyek yang nyata dan bergerak secara
fisik.
Berdasarkan keadaan proses pembelajaran
tersebut maka pendidik pengampu mata kuliah dapat
melakukan pembelajaran secara online dengan
menghadirkan blog dalam kegiatan pembelajaran
untuk menuntaskan materi yang disampaikan.
Campuran pembelajaran online dengan pembelajaran
tatap muka yang dikemudian disebut dengan online
“The purest form of distance education occurs at
different times and in different places. In other
words, learners choose when and where to learn and
when and where to access instructional materials.”.
Berarti pendidikan jarak jauh dapat terjadi kapan saja
dan dimana saja dengan waktu yang berbeda serta
tempat yang berbeda untuk mengakses bahan
pembelajaran.
Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti
berfokus pada pengembangan model pembelajaran
berbasis online. Permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini adalah bagaimana model pembelajaran
berbasis online dengan batasan masalah dalam
penelitian ini membahas mengenai rancang bangun
model pembelajaran berbasis online.
BAHAN DAN METODE
Metode yang digunakan adalah penyebaran
kuesioner kepada peserta didik. Penyebaran
kuesioner yang dilakukan sebanyak 20 (dua puluh)
orang dengan menggunakan metode sampling
insidental dengan tujuan informasi yang didapatkan
valid . Cara penyebaran tersebut pada saat peserta
didik sedang menunggu perkuliahan berganti dengan
masing-masing 5 (lima) peserta didik yang diajar
oleh pengajar. Selain itu menggunakan metode SDLC
(system development life cycle).
HASIL DAN PEMBAHASAN
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Sebelum melakukan tahap perancangan sistem,
maka perlu dilakukan analisis sistem yang akan
dibangun. Analisis sistem merupakan istilah yang
secara kolektif mendeskripsikan fase-fase awal
pengembangan sistem. tahap ini bertujuan
memberikan gambaran yang jelas terhadap sistem
yang akan dibangun. Tahap ini menjabarkan
kebutuhan-kebutuhan
yang
berganda
untuk
perancangan sistem agar sistem yang dibangun sesuai
dengan masalah yang akan diselesaikan.
A. Analisis Masalah
Masalah utama yang diangkat adalah
pengembangan model pembelajaran berbasis
online Model ini dikembangkan bertujuan
sebagai fasilitas kegiatan pembelajaran yang
berlangsung. Analisis masalah digambarkan
dengan fishbone diagram. Bagian kepala atau
segiempat yang berada di sebelah kanan
merupakan masalah, sementara di bagian
tulang-tulangnya merupakan penyebab.

Sumber: The Herridge group, The use of traditional
instructional systems design models for eLearning,
desember 2004.

Gambar 1. Fishbone Diagram
Penjelasan
1. Material, merupakan modul kuliah yang
telah dirancang sebelumnya dan telah di
review oleh para ahli di bidangnya masingmasing. Modul ini yang akan menjadi
bahan ajar yang masuk ke dalam sistem
aplikasi online
2. Machines/tool,
merupakan
media
pendukung untuk pembelajaran berbasis
online Media ini terdiri atas komputer dan
jaringan internet yang dibutuhkan agar
bahan ajar yang telah masuk ke dalam
aplikasi tersebut dapat tampil di komputer
dengan dibantu oleh jaringan internet.
3. Man, merupakan orang yang membutuhkan
aplikasi tersebut. orang tersebut terdiri atas
administrasi, pengajar maupun peserta
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didik.
Administrasi
bertugas
untuk
mengelola aplikasi blended learning dan
pengajar
bertugas
menginstruksikan
kegiatan pembelajaran kepada peserta didik
dan peserta didik bertugas sebagai objek
dari pembelajaran tersebut.
4. Metode, metode merupakan cara model
pembelajaran yang disampaikan antara
pengajar dan peserta didik sehingga
kegiatan pembelajaran dapat berjalan
dengan baik sesuai dengan tujuan dari
pembelajaran tersebut.
B. Proses Perancangan
Berdasarkan analisis masalah diatas, maka
peneliti menjelaskan proses rancangan sebagai
berikut:
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a.

Aktor: Peserta didik, pengajar dan
administrator
1) Use case
a) Peserta didik (peserta didik yang
sudah terdaftar, peserta didik yang
belum terdaftar); mendaftar, login,
logout,
mempelajari
materi
pembelajaran, men-download quis,
chatting dan meng-upload topik.
b) Pengajar: login, logout, mengupload
dan
meng-editmateri
pembelajaran, meng-upload dan
meng-edit quis yang diberikan
kepada peserta didik, membuka join
forum agar peserta didik dapat
bergabung untuk chatting dengan
pengajar yang mengampu mata
kuliah.
c) Administrator: membuat home
(profile),
meng-update
profil,
menyajikan materi pembelajaran,
menyajikan
quis,
menyajian
chatting dan topik.
Diagram use casae sistem blended learning
ini terdiri dari 3 sub-sistem yakni: AksesSistem,
pembelajaran, dan model pengguna. Diagram
use case AksesSistem dapat dilihat digambar
dibawah ini.

Sumber : Sumber: The Herridge group, The use of
traditional instructional systems design models for
eLearning, desember 2004.

Gambar 2.Morkcup models
Penjelasan gambar dibawah ini adalah :
1. Analisis persyaratan (Requirement Analysis)
Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan
menyatakan persyaratan apa saja yang akan
dibutuhkan oleh sistem agar dapat berjalan sesuai
dengan yang diharapkan.
2. Perancangan konsep (Conceptual Design)
Hasil dari tahapan analisis di atas digunakan
sebagai bahan pada tahapan selanjutnya yaitu
perancangan (design). Perancangan tahap
pertama dihasilkan arsitektur sistem yang dibuat
berdasarkan ringkasan fungsional sistem dan
fitur sistem blended learning .
Desain
tahap
selanjutnya
menghasilkan
rancangan sistem yang diimpelentasikan dengan
diagram use case. Use case diagram digunakan
untuk menunjukkan fungsionalitas suatu entitas
seperti sebuah sistem, sub-sistem atau class
dengan menggunakan aktor-aktor, use case dan
hubungan antar mereka (Alhir, 2002).
Dalam tahapan analisis, maka dapat
ditentukan aktor-aktor dan use case sebagai
berikut :
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Sumber::Janner Simarmata,Perancangan basis data, penerbit
andi Yogyakarta, 2007.

Gambar 3. Use Case Diagram Aksessistem
Gambar diatas menjelaskan bahwa semua
pengguna untuk mengakses suatu sistem haruslah
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melakukan login sebagai memulai sistem dan
melakukan logout sebagai tanda mengakhir sistem.
Diagram use case pembelajaran bagi peserta didik
dibawah ini menjelaskan bahwa selama sesi
pembelajaran, seorang peserta didik melakukan
banyak aktivitas diantaranya adalah mempelajari
materi pembelajaran, men-download quis, chatting
dan meng-upload topik.

Sumber::Janner Simarmata,Perancangan basis data, penerbit andi
Yogyakarta, 2007

Gambar 5. Use Case Diagram Pembelajaran Bagi
Pengajar
Diagram use case pembelajaran bagi admin
dibawah ini menjelaskan bahwa selama sesi
pembelajaran, seorang admin melakukan banyak
aktivitas diantaranya membuat home (profile), mengupdate profil, menyajikan materi pembelajaran,
menyajikan quis, menyajian chatting dan topik.

Sumber::Janner Simarmata,Perancangan basis data, penerbit andi
Yogyakarta, 2007

Gambar 4. Use Case Diagram Pembelajaran Bagi
Peserta Didik
Diagram use case pembelajaran bagi pengajar
dibawah ini menjelaskan bahwa selama sesi
pembelajaran, seorang pengajar melakukan banyak
aktivitas diantaranya adalah meng-upload dan mengeditmateri pembelajaran, meng-upload dan meng-edit
quis yang diberikan kepada peserta didik, membuka
join forum agar peserta didik dapat bergabung untuk
chatting dengan pengajar yang mengampu mata
kuliah,

Sumber::Janner Simarmata,Perancangan basis data, penerbit andi
Yogyakarta, 2007

Gambar 6. Use Case Diagram Pembelajaran Bagi
Admin
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Class diagram

4)

Interface materi
MATERI
Pertemuan 3
Pertemuan 4
Pertemuan 5
Pertemuan 6
Menu Utama
Pertemuan
5) 7 Interface pertemuan

5) Interface quis

QUIS

6)

Interface topik

TOPIK

3.

Mockups and Prototypes
1) Interface login

Menu Utama

7)

Login

Interface chatting

CHATTING

Password

Menu Utama

2) Interface Menu Utama
LOGO

MENU UTAMA

Home
Materi
Quis
Topik
Chatting
LogOut
3)

Interface Home

HOME
Menu Utama
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KESIMPULAN
Berdasarkan perbahasan diatas, maka disimpukan
bahwa model pembelajaran berbasis online sangatlah
mendukung kegiatan pembelajaran bagi pengajar
maupun peserta didik dalam kegiatan belajar
mengajar. Model pembelajaran ini peserta didik dapat
mendownload materi pembelajaran, menerima tugastugas dari dosen dan mengupload tugas yang telah
dikerjakan dan dikirim kepada pengajar selain itu
peserta didik dapat berkomunikasi secara online
dengan pengajar.
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