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Abstrak - Web kuliah merupakan media kuliah semi learning yang dapat dipergunakan oleh Dosen dalam
memberikan perkuliahan. Dengan adanya media ini diharapkan perkuliahan yang akan dilaksanakan tersusun
secara sistematis dan terencana. Hal itu dikarenakan di dalam media ini Dosen dapat melakukan setting jadwal
kuliah, menampilkan materi perkuliahan, membuat forum diskusi mahasiswa, memberikan quis atau tugas ke
mahasiswa. Disamping itu bagi mahasiswa itu sendiri dapat melakukan kegiatan yang menunjang
perkuliahannya seperti download materi kuliah, download tugas yang diberikan oleh Dosen, membuat topic
pada forum, menanggapi forum diskusi yang telah diberikan oleh Dosen. Dengan demikian akan memacu
mahasiswa untuk lebih proaktif di dalam kegiatan kuliah yang diselenggarakan oleh Dosen yang bersangkutan.
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendesain konsep dan implementasi yang sesuai dari model system
pembelajaran jarak jauh. Menggunakan aplikasi Moodle pada Universitas Nasional.
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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Universitas Nasional (selanjutnya disebut
UNAS) adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tertua
di Jakarta dan kedua tertua di Indonesia. Di era
millennium ketiga saat ini, tantangan persaingan
dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia semakin
ketat. Komitmen untuk meningkatkan kualitas
infrastruktur dan suprastruktur akademik menjadi
tolak ukur masyarakat untuk memilih perguruan tinggi
mana yang dapat menunjang prospek cerah masa
depan calon mahasiswa.
Tuntutan perkembangan proses pembelajaran
dalam dunia pendidikan bergerak sangat cepat. Dahulu
kita hanya memberikan pembelajaran dengan metode
tatap muka langsung yang diselenggarakan institusi
dengan sarana ruang kelas. Kelemahan dari model ini
adalah apabila dosen atau mahasiswa berhalangan
hadir, maka pada waktu tersebut, tidak ada materi
yang di dapat oleh mahasiswa.
Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi,
Pimpinan Universitas Nasional berusaha memberikan
dukungan penuh terhadap kelengkapan infrastruktur
teknologi informasi dan telekomunikasi dengan
membuat web kuliah untuk mendukung regulasi
pendidikan di Universitas Nasional.
Adanya materi kuliah, forum diskusi, tugas dan
quiz yang diadakan secara on-line, sangat membantu
mahasiswa terutama memacu mahasiswa untuk lebih
proaktif
di
dalam
kegiatan
kuliah
yang
diselenggarakan oleh Dosen yang bersangkutan
dengan adanya sarana internet dan intranet di
lingkungan kampus.

1.2 Rumusan Masalah
Pembuatan web kuliah diharapkan dapat
mengatasi masalah yang ada seperti dosen atau
mahasiswa yang sewaktu-waktu tidak dapat hadir
dikelas yang ditentukan menurut jadwal tatap muka
yang sudah ditentukan.
1.3 Tujuan
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk
mendesain konsep dan implementasi yang sesuai dari
model system pembelajaran jarak jauh. Menggunakan
aplikasi Moodle pada Universitas Nasional.
1.4 Tinjauan Pustaka
Web Kuliah
Web kuliah merupakan aplikasi yang dibuat
menjadi sebuah aplikasi content Manajemen System
(CMS) yang mampu melayani kebutuhan Dosen untuk
menyetting pertemuan, meng-upload materi kuliah,
membuat forum diskusi, memberikan tugas dan quiz
kepada mahasiswa. Aplikasi web kuliah dibuat dengan
menggunakan moddle
Moddle
Moodle singkatan dari Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment. Moodle
merupakan sebuah aplikasi Course Manajemen
System (CMS) yang gratis dapat digunakan dan
dimodifikasi oleh siapa saja dengan lisensi secara
General Public License (GNU). Saat ini moodle sudah
digunakan pada lebih dari 150.000 institusi di lebih
dari 160 negara didunia. Dengan alasan tersebut
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penulis memilih aplikasi ini dalam membangun web
kuliah pada Universitas Nasional. Moodle dapat di
douwnload
2. PEMBAHASAN

Content web kuliah ini berada di bawah
naungan Badan Pengelola Sistem Informasi (BPSI)
Unas yang mengatur semua berkaitan dengan sistem
informasi kampus yang dilink pada website
Universitas Nasional seperti yang terlihat pada gambar
1 di bawah ini.

Gambar 1. Tampilan halaman web Universotas Nasional
Walaupun content web kuliah di bawah
naungan BPSI, namun pengelolaan administrasi
content dilakukan oleh dosen sehingga pengontrolan
aktivitas dan penggunaan content web kuliah dapat
lebih optimal.
Membangun Content Web Kuliah

Fitur – Fitur yang dimiliki moodle sangat
mendukung untuk pembuatan web kuliah, hanya saja
bentuk aktifitasnya disesuaikan dengan masingmasing matakuliah pada program studi. Tampilan
awal menggunakan theme yang sudah ada, namun
dilakukan modifikasi agar sesuai dengan UNAS
seperti pada gambar 2.

Gambar 2. Tampilan Moodle Web kuliah
Terdapat fitur untuk login sebagai administrator,
dosen dan mahasiswa yang ingin melakukan aktivitas
pada web kuliah, Login merupakan menu yang
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Course yang berisi matakuliah yang diajarkan oleh
dosen yang bersangkutan.
Sebagai administrator dapat melakukan
pengaturan pada halaman moodle. Administrator
mempunyai peranan yang sangat penting dalam web
kuliah ini, seperti memasukkan data dosen, melakukan
setup web kuliah dan memberikan hak akses pada tiap
user. Pada web kuliah, yang melakukan aktivitas
adalah dosen dan mahasiswa. Sebagai dosen dapat

melakukan setting perkuliahan dan memasukan data
mahasiswa pada kelas yang bersangkutan. Menu
setting untuk dosen adalah menu yang dipergunakan
untuk menentukan awal perkuliahan dan edit deskripsi
matakuliah. Setting deskripsi dan awal perkuliahan
yaitu membuat deskripsi matakuliah yang diajarkan
serta menentukan format, jumlah pertemuan dan
tanggal awal perkuliahan seperti pada gambar 3
berikut ini.

Gambar 3. Menu setting untuk Dosen
Upload matakuliah merupakan proses peletakan
matakuliah yang akan diajarkan pada web kuliah yang

diambil dari media lain. Untuk tampilannya dapat di
lihat pada gambar 4.

Gambar 4. Proses Upload matakuliah
Selain Upload matakuliah dosen juga bisa
membuat forum. Forum merupakan media yang

dipergunakan untuk interaksi antara dosen dan
mahasiswa yang membahas topik – topik yang
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berkenaan dengan materi perkuliahan. Dengan adanya
forum ini diharapkan wawasan mahasiswa semakin
berkembang. Sedangkan Quiz merupakan media bagi
dosen dalam memberikan kuisioner secara on-line

kepada mahasiswa dengan materi kuliah yang di
pelajari. Gambar tampilan untuk pembuatan forum
dan quiz, terlihat pada gambar 5 dan 6.

Gambar 5. Tampilan membuat Forum

Gambar 6. Tampilan membuat Quiz

3. KESIMPULAN
Moodle adalah aplikasi pendukung dalam
membangun pembelajaran jarak jauh. Perancangan
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web kuliah menggunakan moodle sangat mudah dan
praktis, dari mulai download package secara gratis,
pemilihan bahasa sesuai dengan kehendak kita,
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menentukan bentuk content didalam moodle dan dapat
memilih theme sesuai dengan keinginan kita .
Web kuliah dapat dipergunakan sebagai media
penghubung antara dosen dan mahasiswa sebagai
penyempurna proses pembelajaran konvensional yang
terbatas dengan waktu dan ruang.
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