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ABSTRAK
The one implementation of Web 2.0 which is in the form of social networking sites (social networking sites),
has changed the order and the way people in his virtual life on the Internet. Social networking sites allow
everyone can share data and information very easily and quickly, making it easier for everyone to give each
other opinions and discussions on data and information is shared.
Online tutorial is a tutorial through the internet. With the online tutorials, to permit two-way communication
in distance education teaching materials which causes a given seem more human. Individual characteristics
of the e-tutor will be reflected in their contributions to online discussions. They refer to 'habits of mind', the
facilitator attributes such as: consciousness thought to myself, looking for accuracy, open mind, taking the
position, and becoming sensitive to other people - all of which influence how they interact with students in
online discussions
.
This research will develop a concept-based e-tutor with web 2.0 technologies that are expected to change the
way online learning becomes more dancing, interactive, and allows users to discuss or exchange information
with one another. With the e-tutors, users are expected to provide better information or provide the more
qualified materials due to the e-tutoring systems which cost the users as the royalty given to the instructor in
a specific policy
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1. PENDAHULUAN
Tutorial adalah salah satu bentuk interaksi
antara pengajar dan siswa. Interaksi dan
komunikasi ini merupakan inti dari tutorial. konsep
dasar pembelajaran menurut Wardani adalah
belajar akan terjadi dengan atau tanpa pengajar. Hal
ini disebabkan karena peran utama pengajar dalam
pembelajaran adalah sebagai fasilitator yang
bertugas
menyediakan
kondisi
yang
memungkinkan peserta didik belajar, baik dengan
kehadiran pengajar maupun tanpa kehadiran
pengajar. Dengan demikian, peran pengajar dengan
peserta didik dalam pembelajaran adalah sama,
bahkan dalam hal-hal tertentu dapat dikatakan
peran peserta didik lebih besar daripada peran
pengajar.
Ayaka Trainer adalah kelompok belajar
yang dibentuk oleh sekelompok alumni dan senior
dari universitas gunadarma yang sebelumnya sudah
menjalankan kegiatan pembelajaran secara tatap
muka. Selama pembelajaran secara tatap muka
berlangsung mengalami beberapa masalah yaitu
sulitnya menentukan hari atau jadwal untuk
bertatap muka bahkan sering kali peserta
membatalkan jam pertemuan mereka, hal ini
terlihat dari absensi peserta yang tidak rutin

padahal diharapkan pembelajaran dapat selesai
sesuai yang dijadwal untuk dapat membuat jadwal
yang baru, belum lagi pembayaran yang sering
terlambat oleh peserta dengan berbagai macam
alasannya. Kemudian diduga dengan dibuatnya etutor dapat menjadi solusi pembelajaran yang akan
berlangsung secara online untuk dapat mengatasi
masalah tersebut dimana tidak lagi terpaku jadwal
atau pembelajaran dapat berlangsung kapanpun
peserta membutuhkannya.
Menanggapi dugaan ayaka trainer dan
berdasarkan teori diatas penulis akan Menganalisis
pembuatan E-tutor dan membuatkan perancangan
E-tutor berbasiskan teknologi web 2.0 untuk
bimbingan belajar ayaka trainer.

2. Pembahasan
2.1 Konsep Web 2.0
Pada era Web 2.0 di mana sebuah situs web
selain dapat menampilkan informasi juga
menyediakan fitur yang membuat para pengunjung
atau user dapat ikut serta berkontribusi konten di
dalamnya secara aktif, yang sering disebut juga
sebagai read-write web, user generated content
(UCG). Seiring dengan perkembangan Web 2.0
yang salah satu implementasinya adalah dalam
bentuk situs jejaring sosial (social networking

Proceedings SNIT 2011: Hal. A-216

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2011

Tabel 2.1 Sistem yang diusulkan

sites), telah mengubah tatanan dan cara manusia
dalam menjalani kehidupan virtual-nya di Internet.

Jenis

Kelemahan Sistem

Solusi yang

2.2 Konsep E-tutor

Prosedur

Lama

diusulkan

Pendaftar

Tutorial online adalah tutorial melalui
internet dan atau melalui internet faksmili. Tutorial
ini ditujukan bagi mahasiswa yang memiliki akses
ke internet. Denis, Watland, Pirotte dan Verday
(2004) mencoba untuk mendefinisikan e-tutor
dengan tujuh peran yang mereka anggap penting
untuk
e-tutor
untuk
dapat
mengelola interaksi siswa di kelas online[2], yaitu :
content facilitator, metacognition facilitator, proses
facilitator, advisor, assessor, technologies, resource
provider. Menggabungkan kategorisasi tugas dari
Berge (1995) (pedagogis, sosial, manajerial dan
teknis) yang diperlukan untuk kesuksesan e-tutor,
proyek E-tutor Uni Eropa (Directorate-General for
Education and Culture, 2004-2005) telah
mengembangkan model untuk e-tutor yang
menggabungkan hubungan timbal balik antara
aturan yang bervariasi seperti yang ditunjukkan
pada Gambar dibawah ini:

Sistem

Pengisian

an

data yang tidak

yang berbasis web

Peserta

lengkap oleh perserta,

yang akan

dikarenakan peserta

digunakan

bimbang dalam

memudahkan

mengisi jam

peserta dalam

pertemuan dan data

mendaftar dan

seputar Penulisan

menentukan

ilmiahnya

pertemuannya
sendiri nantinya.

Penerima

Sistem

Kebimba

an

ngan instruktur dalam

yang berbasis web

Instruktur

pengisian data

yang akan

kesediaan

digunakan

membimbing

memudahkan

membuat sering kali

instruktur dalam

instruktur merubah

menentukan data

data kesedian

dan merubah data

membimbing.

tersebut sesuai

Seringnya perubahan

dengan

data tersebut staff

keinginannya

kerepotan dalam

secara mandiri.

mencari form
instruktur tersebut
kemudian
menggantinya dan
sering kali staff
mengganti form
instruktur dengan
yang baru

Gambar 2.1 Combined e-tutor role model
2.3
2.3.1

Penerapan Konsep E-tutor
Analisa Sistem berjalan
Ayaka Trainer adalah kelompok belajar
yang dibentuk oleh sekelompok alumni dan senior
dari universitas gunadarma. Program utama nya
adalah bimbingan / konsultasi penulisan ilmian atau
skripsi. Program ini bertujuan Agar Mahasiswa
dapat mengerjakan PI(Penulisan Ilmiah) nya secara
mandiri dan mengerti serta memahami dari materi
PI yang mereka buat.

Membuat

Sulitnya

Sistem

jadwal

mencocokan jadwal

yang berbasis web

bimbinga

kesediaan instruktur

yang akan

n

dengan hari yang

memudahkan atau

diberikan peserta.

memberikan
peluang lebih
besar untuk
pertemuan virtual
antara instruktur

2.3.2

Kelemahan dan Solusi Yang diusulkan
Setelah memahami sistem berjalan dan
mengidentifikasi masalah- masalah atau kelemahan
yang muncul, penulis mengusulkan beberapa solusi
yang akan dijadikan bahan pertimbangan. Solusi
yang diusulkan dapat dilihat melalui tabel berikut:

dengan peserta
kapanpun dan
dimanapun
Kegiatan

Kegiatan

Sistem

Bimbinga

belajar mengajar

yang berbasis web

n

tidak berlangsung

tidak berpengaruh

secara rutin sesuai

pada jawal yang
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dengan yang di

yang rutin.

melihat dan merubah profil diri, mengakses
halaman fun page. Seorang member juga
dapat berkonsultasi dalam mengerjakan PI /
skripsi dengan menggunakan point, untuk
menambah / mendapatkan poin member
dapat menggunakan fasilitas charge point.
Point juga dapat digunakan untuk
mendownload code program.

jadwalkan

2.3.3

Perancangan System E-tutor
Setelah dilakukan analisis sistem berjalan,
diambil kesimpulan untuk dijadikan sebagai
acuan dalam perancangan dan pembuatan sistem
e-tutor nantinya. Acuan yang dapat diambil
yaitu:
A. Perlu membuat e-tutor sebagai pendukung
kegiatan bimbingan belajar.
B. Sistem e-tutor diharapkan menyediakan
fasilitas mail, untuk mengirimkan mail
beserta attachment, serta memanajemen mail
tersebut.
C. Sistem e-tutor diharapkan mempunyai
tutorial atau materi-materi pendukung
membantu peserta dalam memahami materi.
D. Sistem e-tutor diharapkan memiliki respon
yang cepat dalam menanggapi konsultasi dari
peserta. Untuk itu perlu dibuat manajemen
yang baik.
E. Sistem e-tutor diharapkan memiliki fasilitas
chat
untuk
lebih
interaktif
dalam
berkonsultasi nantinya
Dalam system ini terdapat enam aktor yang
terlibat yaitu visitor, member, instruktur, staff1,
staff2, staff3. Berikut adalah kegiatan yang
dilakukan para actor tersebut:

3.

Instruktur
Instruktur
adalah
seseorang
yang
mendaftarkan diri guna memberikan manfaat
/ jasa kepada member melalui perantara web
ayaka. Setelah mendaftar pihak ayaka akan
memvalidasi data diri dan mengaktifkan
akun sebagai instruktur. Untuk melihat siapa
– siapa saja yang meminta konsultasi dan
menjawab konsultasi tersebut terdapat
halaman manajemen konstultasi instruktur.
Bila instruktur telah menjawab konsultasi
dari member akan direkap otomatis.
Instruktur juga diharuskan mengupload
tutorial - tutorial untuk keperluan share
informasi / pengetahuan. Instruktur juga
dianjurkan mengupload program simple
yang sekiranya diperlukan dalam Penulisan
Ilmiah yang nantinya bila member
mendownload
akan
dihitung
rekap
tersendiri. Instruktur juga dapat merubah
atau melihat profil diri, melihat rekap
konsultasi yang berisi catatan siapa-siapa
saja yang telah dijawab konsultasinya, dan
melihat rekap source berisi catatan source
yang di download member.

4.

Staff 1
Staff 1 adalah seseorang yang telah
dipecaya dengan tugas memanajemen
instruktur bila ada instruktur mendaftarkan
diri senseleksi kemudian mengaktifkan atau
bahkan
menon
aktifkan
akunnya,
memanajemen point bila ada member yang
akan menambah point setelah memvaldasi
pembayarannya,
manajemen
rekap
konsultasi untuk melihat catatan konsultasi
untuk dilakukan pembayaran honor(honor
akan payout dengan batas minimal tertentu
dapat digabungkan dengan honor code
program), manajemen rekap untuk melihat
catatan code yang telah di download untuk
dilakukan pembayaran honor(honor akan
payout dengan batas minimal tertentu dapat
digabungkan dengan honor code program)

5.

Staff 2
Staff 2 adalah seseorang yang telah
dipecaya dengan tugas memanajemen
kontent web untuk mengisi kontent atau
informasi web ayaka, manajemen fun page
untuk mengisi posting pada halaman fun

Gambar 2.2 Diagram Use Case E-tutor
Berikut ini adalah penjelasan dari masing –masing
actor:
1.

2.

Visitor
Visitor adalah pengunjung website yang
melihat – lihat website , dapat
mendaftarkan diri menjadi instruktur atau
member.
Member
Member adalah seseorang yg telah
mendaftarkan diri untuk mendapatkan
manfaat / jasa dari ayaka. Setelah menjadi
member dapat mendownload free tutorial,
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page postingan berisi seputar hiburan atau
informasi menarik seputar dunia IT

6.

Staff 3
Staff 3 adalah seseorang yang telah
dipecaya dengan tugas memanajemen
konsul instruktur, dengan melihat member
memberi
meminta
konsul
kepada
instruktur staff 3 dapat melihat konsul
sudah di jawab atau belum jika belum staff
3 bisa membantu memberitahu ke
instruktur yg bersangkutan atau dapat
megalihkan ke instruktur lain yg
mempunyai keahlian yang dibidangnya.
Atau bila member tidak tahu akan konsul
ke instruktur siapa staff 3 dapat membantu
menghubungkan
atau
mencarikan
instruktur yg tepat.
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Berdasarkan penelitian diatas dapat diambil
kesimpulan, yaitu: Sistem e-tutor akan menjadi
solusi dari permasalahan pembelajaran pada ayaka
trainer, dengan telah dibuatnya e-tutor kegiatan
bimbingan yang sebelumnya berlangsung secara
tatap muka menjadi dapat berlangsung secara
online dan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat
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