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Abstrak - Ide di balik EyeOS untuk pembelajaran ini adalah bahwa seluruh sistem dapat digunakan hanya
dalam browser web, seperti Office “Word Proccessing” untuk Tugas dan Multimedia “Flash, Audio dan
Video” dapat digunakan untuk Pembelajarannya. EyeOS merupakan teknologi sebuah Sistem Operasi dengan
fitur yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran dan merupakan sebuah teknologi pembelajaran untuk masa
depan. Tanpa kita sadari could computing dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari dari penggunaan
internet dengan server yang tidak kita ketahui. Cloud (awan) disini adalah metafora dari internet, yang
sering kita lihat awan sebagai diagram jaringan komputer. Cloud computing adalah suatu paradigma di mana
informasi secara permanen tersimpan di server di internet dan tersimpan secara sementara di computer
pengguna (client). Implementasi e-Learning untuk menunjang sistem pembelajaran menggunakan Server Cloud
Computing dengan metode EyeOS dapat memberikan pengaruh positif dalam pendidikan berbasis
teknologi dan informasi dengan lingkup yang lebih luas dimasyarakat.
Kata Kunci : EyeOS, E-Learning, Cloud Desktop
1.

PENDAHULUAN

Dalam lingkup yang luas, informatika dapat terbagi
menjadi beberapa aspek seperti teori informasi yang
mempelajari konsep matematis dari suatu informasi,
ilmu informasi yang mempelajari tentang cara
pengumpulan, klasifikasi, manipulasi penyimpanan,
pengaksesan, dan penyebarluasan informasi untuk
keperluan sosial dan kemasyarakatan secara
menyeluruh, ilmu komputer dan teknik komputer
yang mempelajari tentang pemrosesan, pengarsipan,
dan penyebaran informasi dengan menggunakan
teknologi informasi dan alat lain yang berbasis
komputer.
Selama ini sistem pembelajaran masih kurang
terhadap penggunaan teknologi
informasi,
sehingga banyak
waktu dan alat tulis yang diperlukan dalam proses
pembelajaran terkadang menjadi tidak efektif dengan
diperkenalkannya sistem Cloud Computing akhirakhir
ini menjadi sebuah berita gembira bagi
pengguna teknologi informasi namun dengan
Cloud Computing masih banyak kekurangan dalam
pemanfaatan
untuk pembelajar dan dengan
munculnya Cloud Desktop Computing menjadi
sebuah jawaban atas semua harapan dan keinginan
selama ini dalam teknologi informasi khususnya
dalam pembelajaran.
EyeOS salah satu Cloud Desktop Computing
merupakan sebuah hal baru yang harus di coba dalam

proses kegiatan pembelajaran karena didukung oleh
fitur- fitur yang sering digunakan dalam pembelajaran
dan layaknya seperti menggunakan dekstop komputer
yang kita gunakan selama ini.
2.

TINJAUAN PUSTAKA

Ditinjau dari judulnya, maka penulis mencoba
menguraikan kata satu persatu terhadap judul
Implementasi e-Learning untuk menunjang sistem
pembelajaran menggunakan Server Cloud Computing
dengan metode EyeOS, yaitu :
A. Pendidikan
Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia
nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional yang tercantum pada BAB I:
Pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa “Pendidikan
adalah usaha sadar dan
terencana
untuk
mewujudkan
suasana
belajar
dan
proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan
yang
diperlukan
dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara.”.
Pasal 1 ayat 15 menerangkan bahwa “Pendidikan
jarak
jauh
adalah pendidikan yang peserta
didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya
menggunakan berbagai sumber belajar melalui
teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.”
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Dari Undang Undang Republik Indonesia nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
tersebut penulis beranggapan bahwa proses
pembelajaran dapat dilakukan dengan jarak jauh
menggunakan teknologi informasi tentunya untuk
mewujudkan peserta didik yang aktif dan interaktif
serta dapat mengembangkan potensi peserta didik di
bidang teknologi informasi.
B. Profesional
Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia
nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang
dijelaskan pada BAB II :
Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Guru mempunyai
kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan
formal yang diangkat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.”
Pasal 4 yang berbunyi “Kedudukan guru sebagai
tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2
ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan
peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi
untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.”
Dari Undang Undang Republik Indonesia nomor 14
tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai tenaga
professional untuk meningkatkan mutu pendidikan
nasional.
C. Komputer
Menurut
Wikipedia
Bahasa Indonesia (24
Oktober 2012),Komputer adalah alat yang dipakai
untuk mengolah data menurut prosedur yang
telah dirumuskan.
D. Cloud Computing
Menurut Purbo dalam buku Petunjuk Praktis: Cloud
Computing 1 : Hal – 6 (Juli 2011), Cloud
Computing
adalah
sebuah
model
komputasi/computing, dimana sumber daya seperti
processor/computing power, storage, network, dan
software menjadi abstrak dan diberikan sebagai
layanan di jaringan/internet menggunakan pola akses
remote.

Gambar 1. Cloud Computing
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Menurut Peter Mell dan Timothy Grance dalam
tulisan The NIST Definition of Cloud Computing :
Hal – 2 (September 2011), terdapat lima karakteristik
sehingga sistem tersebut disebut Cloud Computing,
yaitu:
a. On-demand self-service
Cloud Consumer bisa mengkonfigurasikan secara
mandiri layanan yang ingin dipakai melalui sebuah
sistem, tanpa perlu interaksi manusia dengan
pihak cloud provider. Konfigurasi layanan yang
dipilih ini harus tersedia segera dan saat itu juga
secara otomatis.
b. Broad Network Access
Kapabilitas layanan dari cloud provider tersedia
lewat jaringan dan bisa diakses oleh berbagai
jenis perangkat, seperti smartphone, tablet, laptop,
workstation, dsb.
c. Resource Pooling
Sumber daya komputasi (storage, CPU, memory,
network bandwidth, dsb.) yang dikumpulkan oleh
penyedia
layanan
(service provider) untuk
memenuhi kebutuhan banyak pelanggan (service
consumers) dengan model multi-tenant. Sumber
daya komputasi ini bisa berupa sumber daya fisik
ataupun virtual dan juga bisa dipakai secara
dinamis oleh para pelanggan untuk mencukupi
kebutuhannya.
d. Rapid Elasticity
Kapabilitas dari layanan cloud provider bisa
dipakai oleh cloud consumer secara dinamis
berdasarkan kebutuhan. Cloud consumer bisa
menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan.
Kapasitas layanan yang disediakan ini biasanya
tidak terbatas, dan service consumer bisa
dengan bebas dan mudah memilih kapasitas yang
diinginkan setiap saat.
e. Measured Service
Tersedia layanan untuk mengoptimasi dan
memonitor layanan yang dipakai secara otomatis.
Dengan
monitoring sistem ini, kita bisa
melihat berapa resources komputasi yang telah
dipakai, seperti: bandwidth, storage, processing,
jumlah pengguna aktif, dsb. Layanan monitoring
ini sebagai bentuk transparansi antara cloud
provider dan cloud consumer.
E. Eye OS
Menurut Kefa Rabah dalam buku Global Open
Versity - Cloud Computing Hands-on Labs Training
Manual, Step-By- Step
Install
Guide
EyeOS
Cloud Computing Operating System : Hal – 3
(Agustus
2010)
menjelaskan
bahwa EyeOS
adalah Cloud Computing Sistem Operasi yang
disebut dengan Cloud Desktop Computing merupakan
perangkat lunak gratis yang memungkinkan kita
mengakses semua file yang diperlukan seperti office,
kalender, kontak dan banyak lagi di mana saja di
dunia. EyeOS juga memiliki bundel aplikasi yang
kuat yang mencakup lima aplikasi dianggap sederhana
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dan mudah digunakan seperti: Word Processor,
Kalender, Mail Client, Spreadsheets dan File
Manager.
Di sektor pendidikan - EyeOS adalah alat yang sangat
baik yang dapat dengan mudah diimplementasikan
dalam lingkungan pendidikan untuk melengkapi
alat eLearning seperti LMS Moodle. Kelompok
EyeOS telah unggul dalam memberikan desain,
implementasi dan pemeliharaan solusi Cloud Desktop
Computing yang mampu membawa perangkat
tambahan dalam belajar memberikan, fleksibilitas dan
keamanan sekaligus mengurangi biaya kompleksitas
dan investasi yang terkait dengan arus solusi
teknologi informasi karena bebas untuk digunakan.
Sebagai contoh, departemen dapat menginstal EyeOS
untuk semua Desktop dan komputer laptop dan
kemudian mengintegrasikan semua kegiatan, silabus,
bahan praktikum.

kaku, dalam system terbuka batas ini luwes.
5) Arus
Suatu sistem mempunyai arus informasi, bahan
dan energi (termasuk manusia). Ini semua masuk
ke dalam sistem (dari lingkungan) berupa input,
proses dan output.
6) Umpan Balik
Kunci untuk pengendalian sistem. Sementara
proses berjalan dalam sistem, informasi yang
diumpan-balikkan kepada orang yang tepat atau
kepada komputer sehingga pekerjaan itu dapat
dinilai, dan kalau perlu dibetulkan.
Jadi jelaslah bahwa setiap penidikan merupakan suatu
model sistem terbuka, karena adanya interaksi antara
pendidikan dengan lingkungan luar. Hal ini dapat
ditunjukkan pada gambar 1 dibawah ini:

Pembelajaran dapat diimplementasikan sebagai
kegiatan kelompok dan siswa dapat mendaftarkan diri
ke dalam kelompok tersebut. Bila diterapkan secara
tepat, EyeOS memiliki kemampuan dan fleksibilitas
untuk menyediakan platform untuk menguji solusi
dan pengetahuan tentang teknologi informasi integrasi
di dalam kelas.
Jika digambarkan maka EyeOS yang akan kita
gunakan untuk pembelajaran akan mempunyai model
seperti di bawah ini.

Gambar 3. Model Suatu Sistem

b. Konsep Pokok Teori Sistem
Sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan atau
rangkaian dari berbagai atau sekelompok elemen yang
satu dan lainnya saling membutuhkan, sedemikian
rupa sehingga berinteraksi untuk suatu proses
(kegiatan) dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Dari definisi diatas, konsep sistem dapat diuraikan
sebagai berikut :
a.

Gambar 2. EyeOS Cloud Desktop Computing
F. Sistem
a. Beberapa Konsep pendekatan sistem :
1) Subsistem
Bagian-bagian
yang membentuk keseluruhan
suatu sistem. Selanjutnya setiap sistem menjadi
subsistem dari kesatuan yang lebih besar.
2) Sinergi
Keseluruhan itu lebih besar daripada hasil
penjumlahan bagian-bagiannya. Dalam dunia
pendidikan, berarti kesaling terhungungan antara
pendidik dan peserta didik.
3) Sistem Terbuka dan Tertutup
Sistem disebut terbuka jika saling berhubungan
dengan lingkungan luar, tertutup jika tidak saling
berhubungan dengan lingkungan luar, dengan
tingkatan yang berbeda-beda.
4) Batas Sistem
Setiap sistem mempunyai batas yang terpisah dari
lingkungannya. Dalam sistem tertutup batas ini

Suatu sistem bekerja seperti halnya sebuah
pendidikan adalah
lebih
daripada
jumlah
bagian-bagiannya dan harus dipandang sebagai
keseluruhan.
b. Sistem dapat dianggap terbuka kalau saling
bertukar informasi, energi atau bahan dengan
lingkungannya dan dianggap tertutup kalau tidak
berinteraksi dengan lingkungannya.
c. Suatu sistem memiliki batas-batas yang
memisahkannya dari lingkungannya.
d. Agar tetap hidup, suatu sistem harus
mencapai
keadaan dimana ia menerima lebih banyak input
dari lingkungannya untuk mengimbangi
output
plus energi dan bahan yang dipakai dalam
penggunaan sistem itu. Keadaan ini disebut
homeostatis dinamis.
e. Untuk mencapai keadaan homeostatis dinamis
harus ada umpan balik berupa input informasi
yang menunjukkan bahwa sistem benar-benar
dalam keadaan mantap. Hal ini menjadi tujuan
utama dalam pengendalian manajerial.
f. Semua
sistem
adalah subsistem/bagian
dari suprasistem, kecuali alam semesta.
g.
Sistem
terbuka
dan
sistem sosial
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khususnya

cenderung kepada perluasan dan

diferensiasi yang meningkat.
h. Sistem terbuka dapat mencapai keadaan mantap
dengan bermacam-macam cara dengan proses
yang disebut equifinality, yaitu bahwa suatu
hasil tertentu mungkin dapat dicapai melalui
keadaan mula yang berbeda dan dalam cara
yang berbeda- beda.
METODE PENELITIAN
1. Starting point : Thick Client : the dominant
model
Untuk memiliki pemahaman yang lebih baik dari apa
eyeOS dan apa yang dapat digunakan untuk, pertamatama kita harus memahami kebutuhan yang mencoba
untuk memuaskan, mengingat kebutuhan ini berasal
dari keadaan saat ini sistem TI dan keterbatasan
mereka.

Gambar 4. Thick Client
Model ini mengasumsikan bahwa setiap komputer
individu memiliki semua perangkat lunak yang
diperlukan diinstal secara lokal serta hard drive lokal
untuk menyimpan informasi.
2. The turning point: a post-PC world with
anabundance of bandwidth

Gambar 5. The Turning Point
Sebagai konsekuensi terhadap kemajuan besar di
bidang telekomunikasi dan konektivitas pada
umumnya, serta kedatangan perangkat baru di tempat
kerja, seperti smartphone dan iPads, departemen TI
dalam organisasi harus mempertanyakan model
“Thick Client”.
Why?
 Biaya mahal dukungan pengguna (Help Desk)
yang dihasilkan dari kompleksitas insiden yang
disebabkan oleh jumlah hardware mungkin dan
kombinasi perangkat lunak yang hadir dalam
organisasi.
 Upgrade lisensi biaya PC masing-masing
 Kurangnya kontrol atas aplikasi yang diinstal
secara lokal oleh pengguna apakah untuk tujuan
profesional atau tidak, dengan risiko yang terkait
virus atau malfungsi PC.
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 Kegagalan
hardware
komputer yang
menyebabkan data yang akan hilang. Jika
komputer gagal, maka pengguna tidak lagi
memiliki lingkungan kerja, seperti komputer itu
sendiri adalah lingkungan, dan
mereka
berpotensi harus menunggu komputer lain harus
siap untuk terus bekerja, suatu proses yang dapat
berlangsung berjam-jam atau bahkan berhari-hari.
 Aplikasi
yang
semakin
beragam
(web,
transaksional, Unix, Windows, dll), dan pengguna
harus dapat menggunakan mereka semua terlepas
dari arsitektur yang mendasari.
 Berlebihan waktu untuk mempersiapkan stasiun
kerja baru untuk setiap karyawan baru.
Virtual Desktop Interface (VDI): the emerging
alternative
Sejak TI profesional di bidang industri mulai
memahami
keterbatasan memiliki
konsep
lingkungan
desktop terhubung ke konsep PC,
mereka telah mencoba
beberapa
strategi
untuk memutuskan mereka ke dalam komponen
terpisah dan independen. Sebuah pendekatan yang
relatif sederhana yang dirancang untuk mengatasi
masalah ini adalah untuk menjalankan beberapa sesi
Windows
pada
server
perusahaan, dimana
pengguna akan terhubung ke sesi-sesi jarak jauh
dan kemudian menggunakannya untuk mengakses
aplikasi dan data. Dengan cara ini, sistem operasi
lokal tidak relevan, dan data yang terletak di server.
Pengguna
dapat
menghubungkan ke sesi
Windows dari setiap terminal dan bekerja jauh.
Proses mencapai PC <-> lingkungan pekerjaan.
Dalam rangka untuk memastikan bahwa ada
sesi Windows yang tersedia untuk setiap pengguna
individu, teknologi virtualisasi harus digunakan.
Virtualisasi terdiri dari simulasi PC dalam
komputer lain, sehingga beberapa sistem operasi
dapat dijalankan secara bersamaan pada server fisik
tunggal.

Gambar 6. Virtual Desktop Interface
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4. Virtualization of applications: the second
iteration
Citrix, melihat masalah tersebut, memutuskan untuk
menciptakan produk baru yang disebut XenApp.
XenApp, XenDesktop tidak seperti saudaranya
yang besar, tidak memproyeksikan seluruh aplikasi
Windows ke terminal pengguna, melainkan proyek
aplikasi tunggal pada permintaan. Pengguna terus
memiliki sistem lokalnya operasi Windows, tetapi
aplikasi yang mereka gunakan, MS Office (misalnya)
yang disarikan dari lingkungan lokal dan sebenarnya
host di server jauh.
Pendekatan ini
memiliki keuntungan tidak
membutuhkan salinan MS Office, misalnya, harus
diinstal secara lokal pada setiap mesin. Hal ini
memungkinkan untuk pemeliharaan terpusat lebih
efisien dari aplikasi. Biaya lisensi belum tentu
berdampak seperti dalam contoh kita lisensi
perangkat lunak dibayar per pengguna, bukan per
instalasi. XenApp memiliki Namun, kekurangan
utama, yang akan kembali ke desain aslinya.
5. Mengindentifikasi masalah mendasar.
Masalah utama dengan VDI sebagai pendekatan
adalah bahwa Microsoft Windows menggabungkan
dua lingkungan pada saat yang sama: sebuah
sistem operasi yang dapat rumah aplikasi seperti
Microsoft Office, dan desktop yang mendefinisikan
interaksi pengguna dengan PC. Dengan VDI, tidak
mungkin ada pemisahan antara dua lingkungan:
bahkan yang paling dasar dari tindakan pengguna
yang virtual en bloc dan dijalankan dari jarak jauh
pada desktop mereka, seperti memindahkan atau
meminimalkan jendela. Mereka adalah tindakan yang,
ketika dijalankan dari jarak jauh, mengkonsumsi
sumber daya server serta bandwidth, ketika mereka
bisa dieksekusi secara lokal lebih efisien.
6. Hybrid virtualization: the most efficient solution
Satu-satunya cara nyata untuk membuat
stasiun
kerja
independen, mengelolanya, dan membuatnya
tersedia dari sebuah titik sentral melibatkan
penggunaan decoupling konsep desktop dari konsep
sistem
operasi.
eyeOS mengusulkan bahwa
pengguna bekerja di lingkungan webbased.
Lingkungan yang diusulkan adalah halaman web yang
sangat canggih, dengan tampilan desktop seperti yang
dapat ditemukan di MS Windows.
Berdasarkan pada lingkungan sebagai titik awal,
perusahaan
dapat menentukan aplikasi yang
memperkenalkan ke desktop. Dari eyeOS kotak berisi
beberapa aplikasi murni berbasis web yang mulus
terintegrasi pada desktop, yang sebenarnya merupakan
nilai tambah dari platform dan langsung menyediakan
fungsi beberapa pekerjaan
terkait
(kalender,
manajemen file, daftar kontak, kerja kolaboratif, dll).

7. Hybrid virtualization put into practice
eyeOS memungkinkan konsep ini untuk dibawa ke
tingkat yang sangat canggih dan memungkinkan
administrator untuk membedakan antara profil
pengguna dan memberikan perilaku sesuai dengan
kebutuhan perusahaan/instansi dan sumber daya,
sesuatu yang sama sekali baru dari eyeOS. Sebuah
contoh yang jelas dari hal ini
adalah
sebagai
berikut: apa yang terjadi ketika pengguna mengklik
ganda pada dokumen Microsoft Word?
Administrator memiliki kewenangan untuk predefine
urutan, setiap profil pengguna, dalam berbagai
kemungkinan seperti mengunduh dokumen dan
melihat dokumen.
3.

IMPLEMENTASI

1. Pemodelan e-Learning dengan EyeOS
EyeOS menemukan web desktop 6 tahun yang lalu
dan sekarang ini di seluruh dunia Cloud Desktop
terkemuka. Berkantor pusat di Barcelona, eyeOS
merupakan salah satu proyek terbesar Open Source di
Eropa dengan lebih dari 1 juta
download
masyarakat di seluruh dunia.
Pembelajaran elektronik atau yang biasa
disebut
e-learning
merupakan sebuah proses pembelajaran
melalui internet baik secara interaktif ataupun aktif
dengan saling terhubung dan interaksi antar siswa
dan guru didunia maya yang dapat diakses
dimanapun berada, hal ini memungkinkan adanya
proses pembelajaran jarak jauh.
Pembelajaran jarak jauh memungkinkan semuanya
dapat saling terhubung tanpa adanya batasan waktu
dan tempat dan semua dapat dikontrol sehingga
pembelajaran seperti ini memungkinkan keterlibatan
pihak-pihak yang memerlukan pemantauan terhadap
pembelajaran tersebut serta waktu yang dipergunakan
lebih efektif dan efisien.
Gambar 7 implementasi e-learning yang dibahas
sekarang adalah menggunakan EyeOS seperti yang
dipaparkan sebelumnya bahwa eyeos merupakan
cloud desktop computing yang mudah digunakan serta
memiliki banyak fitur untuk keperluan pembelajaran.

Gambar 7 Implementasi e-learning dengan eyeos
Berdasarkan sebuah implementasi tersebut maka kita
memperoleh gambaran seperti apa eyeos yang akan
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kita gunakan untuk pembelajaran dalam system elearning sehingga system ini dapat dibuat dan
digunakan berdasarkan kebutuhan bahkan memiliki
banyak kelebihan dibandingkan system lain karena
selain untuk pembelajaran juga dapat digunakan
untuk keperluan kantor.

serta fungsi dari masing- masing menu tersebut
dengan demikian untuk mengenalkan eyeos ini tidak
memerlukan pelatihan khusus untuk mengenal setiap
menu yang ada.

Penggunaan eyeos dalam pengimplementasian elearning membutuhkan sebuah server yang dapat
diguakan untuk menginstall eyeos tersebut serta
dikonfigurasi sesuai kebutuhan lalu dihubungkan
kesebuah jaringan “internet” untuk memudahkan
dalam mengakses baik itu diakses dengan laptop,
tablet, PC dan ponsel, dengan demikian dapat
memudahkan dalam pembelajarannya.
Gambar 10. Menubar eyeos

Setelah kita mengenal menu yang ada pada eyeos
menu yang paling banyak digunakan adalah pada file
manager karena disini kita dapat mengunduh dan
mengunggah file pelajaran atau tugas yang sudah
kita buat sebelumnya.

Gambar 8. Pemodelan e-learning dengan eyeos

Server yang digunakan untuk eyeos sebaiknya dapat
diakses baik itu memalui jaringan local area atau
melalui jaringan internet, ini memungkinkan untuk
dapat menghemat penggunaan badwidth ketika
digunakan pada jaringan local area selain itu jika
jaringan local area di hubungkan dengan jaringan
wireless dapat mempermudah pengaksesan server
melalui local area dengan wireless tersebut
sehingga pembelajaran tidak terpaku hanya di lab
computer saja, tetapi dapat digunakan di lingkungan
yang mencakup wireless tersebut.

Dengan tampilan file manager seperti pada
desktop yang kita gunakan pada computer kita
memudahkan
untuk
dapat
mempelajari
penggunaannya sehingga memungkinkan setiap
pengguna akan sangat terbiasa dengan eyeos yang
kita gunakan untuk pembelajaran ini.

Gambar 11. file manager
Gambar 9. Jaringan server eyeos

2. Memulai Pembelajaran
Sebelum memulai pembelajaran e- learning dengan
menggunakan eyeos sebaiknya kita mengenal semua
menu pada eyeos namun sangat mudah karena
dengan dukungan user interface kita dapat
mempelajari dengan mudah semua menu yang ada
Proceedings SNIT 2013: Hal. A-226

Setelah kita masuk ke file manager, disitu kita akan
menempatkan file pembelajaran yang akan digunakan
untuk di share ke setiap siswa atau group tertentu
sehingga disini kita juga dapat memanajemen file
secara tidak langsung, dimana file pembelajaran yang
masih di gunakan tetap di share dan yang tidak
digunakan dapat dihapus atau unshared.
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Eyeos merupakan teknologi yang memungkinkan
dalam menejemen berbagi file sehingga eyeos ini
dapat digunakan dalam system e-learning baik itu
satu arah atau dua arah dengan demikian system
eyeos ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran,
pengiriman tugas serta system interaksi langsung
antara guru dan siswa dengan model komunikasi
dua arah ataupun group.

Gambar 12. pengelolaan file

File yang ada di file manager dapat di unduh atau di
unggah secara langsung pada file yang ingin kita
unduh selain itu juga kita dapat mengunggah melalui
menu
upload
yang
disediakan
sehingga
memungkinkan kita untuk dapat mengunggah file
pembelajaran dan tugas di menu file manager tersebut.

Gambar 15. berbagi file pembelajaran

Gambar 13 unggah file

Setelah file selesai kita unggah maka akan
terlihat file baru pada file manager dengan nama file
yang sama dengan yang sudah kita unggah, file
tersebut dapat kita jalankan langsung pada eyeos
jika file tersebut mempunyai extensi yang sesuai
dengan yang dapat di eksekusi pada eyeos, selain
itu file tersebut dapat kita share dan unduh kembali
jika disuatu hari diperlukan.

Dilihat dari sisi pengguna atau siswa dapat
secara langsung memilih folder berbagi file
setiap mata pelajaran sehingga memudahkan
informasi file yang baru dibagi setiap mata
pelajaran tersebut, hal ini memungkinkan setiap
pengguna/siswa
dapat
mengunduh
dan
mempelajari langsung setelah di unduh file
tersebut tanpa terhubung melalui jaringan dan
ketika ada tugas yang mesti dikirimkan oleh
pengguna/siswa tersebut harus dapat di unggah
kembali.

Gambar 14 file yang sudah di unggah
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menghubungkan dari setiap tempat yang berbeda
tidak terlepas dari kendala sebuah system itu
sendiri sehingga agar system ini saling terhubung
terus maka diperlukan sebuah manajemen akses,
baik itu dalam bentuk jaringannya diperlukan sebuah
cyber school yang mencakup wilayah tertentu dan
resource untuk menampung system tersebut agar tetap
berjalan dalam keadaan normal.

Gambar 16. memilih folder pembelajaran dan mengunggah
file

Dari sini kita dapat mempelajari setiap detail yang
ada pada eyeos untuk e-learning dalam membantu
pembelajaran sehingga lebih memudahkan kita dalam
pengelolaan
infromasi
pembelajaran
serta
memungkinkan adanya iteraksi komunikatif yang
akan membuat pengguna/siswa lebih interaktif
walaupun tanpa adanya tatap muka sekaligus.
4.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Virtualisasi dengan proyeksi jarak jauh dari aplikasi
bukanlah pendekatan yang salah. Apa yang benar atau lebih tepatnya, apa yang tidak efisien - adalah
virtualisasi dan proyeksi terpencil desktop lengkap.
eyeOS bertindak sebagai desktop web di bawah
kontrol terpusat perusahaan/instansi,
sehingga
menyatukan sumber daya dan pengelolaan akses
ke
aplikasi
yang sesuai. Dalam kasus-kasus
tertentu, aplikasi akan virtualisasi dari server pusat,
dan dalam kasus lain mereka akan aplikasi
berbasis
web
atau
bahkan aplikasi lokal.
Fleksibilitas
ini
memungkinkan
manajemen
dioptimalkan dari lisensi perangkat lunak, dan secara
radikal mengurangi konsumsi CPU oleh server pusat,
tanpa mengorbankan kontrol atas pengalaman
pengguna oleh administrator. Oleh karena itu, eyeOS
harus dilihat sebagai platform yang menghubungkan
ke sumber daya perusahaan/instansi, sehingga
menjadi terintegrasi dalam sebuah organisasi
(sumber daya, file server, dll), yang menyediakan
lingkungan kerja berbasis web, terpadu dan terpusat
pada server perusahaan/instansi atau di mana pun
perusahaan/instansi
memutuskan
untuk
menginstalnya.
Dengan adanya system pembelajaran menggunakan
eyeos dapat menjadikan pembelajaran lebih interaktif
dengan
adanya
komunikasi dua
arah serta
memungkinkan system pembelajaran ini sewaktuwaktu tidak selalu online dengan demikian
memungkinkan pengguna/siswa dapat mempelajari
maeri-materi yang dibagikan melalui system berbagi
file yang tersedia pada eyeos tersebut.
Saran
Setiap system yang diimplementasikan dalam
pembelajaran
berbasis
elektronik
sehingga
Proceedings SNIT 2013: Hal. A-228

System yang memiliki keistimewaan tidak terlepas
dari kekurangan yang ada pada system tersebut
sehingga
tidak terlepas dari itu harus memiliki
beberapa dukungan system yang lain untuk
menghasilkan sebuah system yang lebih baik.
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