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Abstrak 

 

 

 

 

Siti Munawaroh 011070018 

RANCANG DAN BANGUN WEB SERVER E-LEARNING  

PADA SMA NEGERI 19 PALEMBANG 
 

 

Sistem belajar mengajar di SMA Negeri 19 Palembang masih secara 

manual, yaitu dengan menggunakan buku paket dan LKS. Sehingga kegiatan 

tersebut membuat siswa-siswi menjadi bosan dalam menerima materi yang 

diberikan oleh para guru. Selain itu jika dilihat dari segi ekonomi, penggunaan 

buku dalam jumlah yang banyak akan terlihat lebih boros. Oleh karena itu 

dibuatkan sarana belajar yang menyenangkan dan lebih menghemat biaya, yaitu 

web server e-learning. Web e-learning yang dibuat terdiri dari materi mata 

pelajaran dan tugas baik berupa tugas harian ataupun ujian. Sehingga para siswa 

tidak membutuhkan buku atau LKS lagi. Dan para siswa pun dapat merasa lebih 

menyenangkan dalam belajar dengan menggunakan web e-learning, karena dalam 

proses belajar langsung berinteraksi dengan komputer. Web e-learning ini akan 

dibuat dengan menggunakan sistem operasi berbasis Linux Ubuntu Server 12.04 

dengan aplikasi Moodle. 

 

Kata Kunci : sistem, materi ajar, tugas, e-learning   
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Abstract 

 

 

 

 

Siti Munawaroh 011070018 

RANCANG DAN BANGUN WEB SERVER E-LEARNING  

PADA SMA NEGERI 19 PALEMBANG 

 

 

Learning system in SMAN 19 Palembang still manually, using textbooks and 

worksheet. So, these activities make students become boring in receiving the 

material taught by the teachers. In addition, from the economic perspective, the 

use of many book, will look more extravagant. Therefore it is created a fun 

learning and using less great savings, lost that is e-learning web server. E-

learning web made material consist of the subjects and the daily task or exams. So 

that the students do not need books or worksheets again. The students can learn 

excitely using e-learning, because the learning process directly interact with the 

computer. This e-learning site will be created using the Linux-based operating 

system Ubuntu Server 12:04 with Moodle application 

 

Keywords: system, subject, quiz, e-learning  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di era globalisasi yang berkembang pesat seperti saat ini, pendidikan 

merupakan salah satu kebutuhan manusia yang utama setelah kebutuhan 

dasar. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, baik berupa pendidikan 

formal maupun pendidikan informal. Seiring dengan pesatnya 

perkembangan dunia yang diikuti oleh tingginya pertumbuhan manusia, 

menjadikan pendidikan tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan sesuai yang diharapkan. 

Pertumbuhan generasi baru yang sangat besar seperti saat ini, tentunya 

sangat membutuhkan pendidikan. Namun, pola pendidikan yang akan tidak 

efektif bila metode pengajarannya masih manual. Dan pola pendidikan akan 

menjadi lebih efektif bila metode pengajarannya menggunakan 

perkembangan teknologi yang telah ada saat ini. Metode pengajaran dengan 

menggunakan buku ataupun modul, menjadikan pendidikan tersebut 

monoton dan kurang bisa dikembangkan dalam penyampaiannya, terlebih 

mengenai daya tarik siswa dan tidak efektifnya waktu belajar. Sedangkan 

metode pengajaran yang memanfaatkan teknologi yang ada saat ini yaitu 

media komputer, yang sangat membutuhkan jaringan sebagai sarana untuk 

mempermudah berkomunikasi antara komputer, transfer data dan metode 
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pembelajaran sehari-hari. Sarana tersebut sama artinya dengan metode e-

learning. 

Menurut Amiroh (2012:1), e-learning adalah media pembelajaran 

online berbasis internet. Proses yang paling mudah adalah dengan 

menggunakan web server, dan menjalankan e-learning tersebut melalui 

web.  

 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 19 Palembang adalah salah 

satu institusi pendidikan formal. Sejak berdirinya SMA Negeri 19 

Palembang di tahun 1999, sekolah ini menerapkan konsep buku paket dan 

LKS (Lembar Kerja Siswa). Bila dilakukan observasi, media yang 

digunakan sudah tidak sesuai dengan dunia pendidikan seperti sekarang ini, 

meskipun belum semua sekolah menerapkan metode pengajaran dengan 

cara e-learning. Saat ini tahun ajaran 2013-2014 jumlah peserta didik yang 

ada mencapai 1115 siswa. Proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) 

dilakukan dengan menggunakan buku paket dan LKS, dan disampaikan 

secara langsung oleh guru yang mengajar sesuai dengan materi pelajaran 

berdasarkan kurikulum yang sudah ada. Guna menyikapi tuntutan zaman 

yang ada serta untuk memberikan materi terbaik ke siswa/siswi dalam 

proses KBM, penulis selaku guru di sekolah dengan mengajar di mata 

pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), akan meluangkan 

berbagai cara untuk mencapai target operasional. Adapun cara tersebut 

dengan pembuatan web server e-learning yang akan membantu dalam 

proses KBM di SMA Negeri 19 Palembang. 
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Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat 

persoalan mengenai web server e-learning pada SMA Negeri 19 

Palembang, menjadi sebuah penelitian ilmiah dengan judul “Rancang dan 

Bangun Web Server E-Learning Pada SMA Negeri 19 Palembang”.   

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis akan merumuskan masalah yang akan 

dibahas yaitu: 

1. Bagaimana merancang dan membangun web server e-learning pada 

SMA Negeri 19 Palembang? 

2. Bagaimana melakukan simulasi sistem yang akan dibuat? 

3. Bagaimana melakukan perbandingan antara sebelum dan sesudah 

menggunakan media pembelajaran secara digital. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih terarah dan masalah yang ditimbulkan tidak 

menyimpang dari penelitian yang penulis lakukan, maka disini penulis 

membatasi yang nantinya akan dibahas, yakni  

1. Hanya pada masalah yang berkaitan dengan rancangan dan bangunan 

jaringan web server e-learning menggunakan aplikasi moodle di 

jaringan lokal pada SMA Negeri 19 Palembang. 

2. Hanya pada mata pelajaran TIK 

3. Hanya pada contoh 2 ruang kelas 
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4. Hanya akan membahas beberapa fitur-fitur moodle seperti modul kuis, 

modul assignment, dan modul lesson. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah  

1. Untuk merancang dan membangun web server e-learning pada SMA 

Negeri 19 Palembang 

2. Untuk melakukan implementasi web server e-learning pada SMA 

Negeri 19 Palembang 

3. Untuk mencoba melakukan perubahan sistem kegiatan belajar mengajar 

yang berupa manual menjadi sistem digital atau elektronik. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ilmiah ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

1. Menerapkan ilmu – ilmu yang diperoleh selama kuliah 

2. Mengetahui kondisi dan masalah sebenarnya yang terjadi di SMA 

Negeri 19 Palembang yang dijadikan objek penelitian 

3. Untuk memperkenalkan gambaran umum rancangan dan bangunan 

jaringan yang diperlukan penulis dalam memasuki dunia kerja yang 

sesuai dengan bidangnya dan sebagai bahan referensi keilmuan. 

 

 



5 
 

2. Bagi SMA Negeri 19 Palembang 

Untuk menunjang dan memudahkan dalam proses KBM. 

Khususnya untuk mata pelajaran TIK, siswa/siswi dapat menggunakan 

web server e-learning untuk belajar dan sekaligus mengerjakan tugas 

beserta ulangan harian. 

 

3. Bagi Akademik 

1. Mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmunya 

sebagai bahan evaluasi 

2. Memberikan gambaran dan referensi dalam penulisan karya ilmiah 

selanjutnya serta untuk menjadi bahan bacaan di perpustakaan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan karya ilmiah ini terdiri dari 6 (enam) bab yang masing – 

masing bab terbagi dalam sub – sub bab. Sistematika penulisan ini disusun 

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  GAMBARAN UMUM  

 Bab ini berisikan tentang profil sekolah, seperti sejarah sekolah, 

visi dan misi, struktur organisasi dan tugas wewenang. 



6 
 

BAB III  TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisikan tentang referensi yang penulis gunakan dalam 

melakukan penulisan karya ilmiah 

BAB IV  METODE PENILITIAN 

 Bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian,  jenis 

data, teknik pengumpulan data, alat dan teknik pengembangan 

sistem. 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisikan tentang hasil dan pembahasan dari rancang dan 

bangun web server e-learning pada SMA Negeri 19 Palembang. 

BAB VI  PENUTUP 

 Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari semua uraian – uraian 

pada bab – bab sebelumnya dan juga berisikan saran – saran 

yang diharapkan dapat berguna dalam penelitian. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM SEKOLAH 

  

2.1. Profil Sekolah 

2.1.1. Sejarah Sekolah 

SMA Negeri 19 Palembang, terletak di Jalan Gubernur H. 

Achmad Bastari Perum. OPI Jakabaring Palembang dengan nomor 

statistik sekolah 301116005037. SMA Negeri 19 Palembang berdiri 

pada tahun 1999. SMA Negeri 19 Palembang ini berdiri diatas tanah 

seluas 2 Hektar lebih yang awalnya merupakan rawa yang cukup 

dalam, yang diresmikan oleh Gubernur Rosyihan Arsyad, senin 7 

Februari 2000. 

Sebelum berada dikawasan Jakabaring, sekolah ini awalnya 

menumpang di SMP Negeri 31 Palembang, di Jalan Pembangunan 

Kelurahan Tuan Kentang Kertapati, dari PSB (penerimaam siswa 

baru) 1999 sampai Desember 1999, dengan nahkoda pertamanya 

adalah Bapak Drs. Somat, seorang sarjana FKIP Biologi UNSRI 

tahun 1990. 

Sejak awal berdirinya SMA Negeri 19 Palembang ini telah 

memiliki Visi dan Misi yang jelas, baik dari muatan kurikulum, 

Iptek, Imtaq maupun wawasan Global, yakni dengan kegiatan KBM 

(kegiatan Belajar Mengajar) yang maksimal, penelitian dan 

penerapan Iptek, Program Imtaq yang intensif, pembinaan seni dan 
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budaya serta bakat, dan penggunaaan Bahasa Inggris. Pendukung 

program tersebut diperketat dengan sistem akumulasi point 

pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. 

Proses belajar mengajar disekolah ini berlangsung pada pagi 

hari dari senin sampai sabtu, yang dimulai pada pukul 07:00 dibuka 

dengan Imtaq pagi selama 15 menit (dari pukul 07:00 sampai 07:15) 

yang di pandu oleh teman sebaya dan kakak tingkatnya sehingga 

belum setahun berdiri sekolah ini sudah memiliki berbagai julukan 

yang disematkan seperti sekolah favorit (versi media massa), MT 

(Majelis Taqlim) percontohan (versi Bapak Drs. Sunardi, kabit 

Dikmenum saat itu). Bahkan program MT yang dikembangkan oleh 

SMA Negeri 19 Palembang ini langsung diresmikan oleh Bapak 

Walikota, H. Husni pada tahun 2000 dan hingga saat ini SMA 

Negeri 19 Palembang merupakan satu-satunya sekolah yang 

memiliki LD (Lembar Dakwah) yang rutin terbit setiap seminggu 

sekali. Program-program intensif tersebut tetap dilaksanakan 

konsisten hingga sekarang, yaitu selain KBM dan ekskul, ada khas 

lainnya seperti MT (Majelis Taklim) wajib, ECC (English 

Conversation Club) wajib, Bimbel wajib bagi kelas XII, 

keterampilan komputer, akses internet, display (setiap senin), KIR 

(karya ilmiah remaja), Olimpiade MIPA dan ekonomi dan lain-lain.  

Sejalan dengan perjalanan waktu selama kurun waktu 13 

tahun, pimpinan SMA Negeri 19 Palembang ini telah mengalami 7 
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kali pergantian kepemimpinan. Tepat pada bulan April 2002 kepala 

sekolah SMA Negeri 19 Palembang ini diganti oleh seorang lulusan 

FKIP PLS UNSRI tahun 1995, yaitu Ibu Dra. Rarayu Hartuti. Tahun 

inilah angkatan pertama diluluskan dan masih menggunakan sistem 

NEM, SMA Negeri 19 Palembang masuk peringkat ke VII (tujuh) 

besar kota Palembang dan urutan ke XIX (sembilan belas) tingkat 

provinsi SUMSEL dan beliau tidak lama memimpin SMA Negeri 19 

Palembang. 

Di tahun 2003, bulan Juni sampai Desember 2004 dipimpin 

oleh seorang lulusan FKIP kimia UNSRI tahun 1985, yaitu Dra. 

Nurhidayah.  

Sejak 10 Januari 2005 sampai dengan 2 Februari 2006 SMA 

Negeri 19 Palembang dipimpin oleh kepala sekolah yang keempat, 

yaitu Bapak Drs. Muhammad Diyah, lulusan FKIP UNSRI tahun 

1984. Sejak 2 Februari 2006 kembali pimpinan SMA kebanggaan 

warga seberang ulu 1 ini mengalami pergantian pemimpin, yaitu 

Bapak Drs. Jonson Liberty, M. Si. Beliau lahir di Sungai Gerong 

Palembang, 9 November 1964. Lulusan Magister (S2) UNSRI tahun 

2009 dan kepemimpinannya berakhir pada 17 Mei 2010. 

19 Mei 2010 SMA Negeri 19 Palembang dipimpin oleh kepala 

sekolah yang keenam, beliau bernama Drs. Budiono Marihan, M. Si 

yang lahir pada tanggal 10 Desember 1962, beliau menamatkan S1 
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di IAIN tahun 1990, pasca sarjana (S2) administrasi public UNSRI 

2008. 

Sejak 2 April 2012 SMA Negeri 19 Palembang dipimpin oleh 

kepala sekolah yang ketujuh, beliau bernama H. Sudarman, S. Pd, 

M. M. Yang lahir pada tanggal 30 Desember 1962, kemudian 

menyelesaikan pendidikan S1 di UNSRI pada tahun 1997 jurusan 

Bahasa Inggris, pasca sarjana (S2) magister managemen Bina Darma 

tahun 2009. Banyak prestasi yang beliau raih yaitu pernah juara 

harapan satu guru teladan se-kota Palembang, beliau juga aktif di 

Organisasi Pramuka, lalu beliau menjadi ketua RACANA UNSRI, 

beliau juga menjadi Pramuka Andalan Cabang Kota Palembang dan 

sering mengikuti event-event Nasional dalam Organisasi Pramuka, 

beliaupun menjadi KORP pelatih pramuka kota Palembang. Karena 

prestasinya beliau diangkat menjadi guru di SMAN TALANG 

MUBA pada tahun 1987 sampai 1992, setelah itu pindah ke SMA 

Negeri 15 palembang pada tahun 1992 sampai 2010. Kemudian 

beliaupun diangkat menjadi kepala sekolah SMA Negeri 20 Gandus 

pada tahun 2010 sampai 2012. Dan akhirnya beliaupun diangkat 

menjadi kepala SMA Negeri 19 Palembang pada tahun 2012 sampai 

sekarang. 

Dari tujuh kali pergantian kepala sekolah dalam kurun waktu 

13 tahun, umumnya setiap kepala sekolah SMAN 19 Palembang 

memiliki komitmen yang sama yaitu berusaha untuk meningkatkan 
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mutu pendidikan di sekolah dari berbagai bidang mulai dari prestasi 

siswa sampai dengan sarana dan prasarana pendukung proses 

kegiatan belajar mengajar (KBM), yang dapat dimanfaatkan guru 

dan siswa untuk kemajuan dibidang pendidikan. 

SMA Negeri 19 Palembang yang pada awalnya hanya 

memiliki empat rombongan belajar dengan jumlah peserta didik 460 

orang siswa kini telah mengalami peningkatan menjadi 30 

rombongan belajar dengan jumlah siswa 1005, ditambah sarana fisik 

seperti: ruang keterampilan, ruang komputer, laboratorium (biologi, 

kimia, fisika dan bahasa), perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang 

guru, tata usaha, ruang BK (Bimbingan Konseling), mushola, serta 

sarana lainnya. Di bidang sarana non fisik juga mengalami 

peningkatan baik dari segi prestasi akademis yang diraih oleh peserta 

didik terbaik alumni SMA Negeri 19 Palembang dari masa ke masa. 

SMA Negeri 19 Palembang ini juga telah berhasil memperoleh 

predikat akreditasi A dan menjadi “Rintisan Sekolah Berstandar 

Nasional (RSSN)”. Dengan predikat tersebut pihak sekolah terus 

mengadakan penataan dan pembenahan sekolah untuk memenuhi 8 

(delapan) Standar Nasional Pendidikan (Standar Kompetensi 

Lulusan, Standar Isi, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 

Standar Sarana, Standar Proses, Standar Pembiayaan, dan Standar 

Evaluasi). Jika delapan Standar diatas telah terpenuhi maka SMA 
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Negeri 19 Palembang selanjutnya menjadi Sekolah Berstandar 

Nasional (SSN). 

 

2.1.2. Visi dan Misi 

SMA Negeri 19 Palembang dalam rangka mencapai tujuan 

Pendidikan Nasional menetapkan Visi dan Misi, yaitu: 

a. Visi : 

1. Sekolah unggul,  

2. Berkarakter,  

3. Berbudaya, dan  

4. Berwawasan lingkungan 

b. Misi : 

1. Meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan 

dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi. 

2. Meningkatkan kecerdasan non akademik dan kemampuan 

berorganisasi melalui kegiatan ekstrakurikuler. 

3. Meningkatkan atmosfir sekolah agamis berbasis iman dan 

taqwa. 

4. Membentuk sumber daya manusia yang berwawasan 

lingkungan 

5. Membentuk karakter sumber daya manusia yang 

menjunjung tinggi kedisiplinan dan kewiraan. 
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2.1.3. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi pada SMA Negeri 19 Palembang dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Struktur Organisasi SMA Negeri 19 Palembang 

Ket : 

--------------- Garis Komando 

                     Garis Konsultasi 

 

2.1.4. Tugas dan Wewenang 

Berikut ini adalah pembagian hak dan wewenang dan tanggung 

jawab dalam organisasi sekolah : 

Komite 
Kepala Sekolah 

H. Sudarman, S. Pd, M.M 

Kepala TU 

Harun, S.Sos 

Waka Kesiswaan 

Drs. Nukmin 

Waka Kurikulum 

Elly Zuriah, M.Pd 

Waka Humas 

Iskandar, S. Pd, M. Si 

Waka SarPra 

Drs. Ismail 

Koordinator BK Wali kelas 

Organisasi Intra Sekolah 

OSIS 

Guru Mapel 
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1. Kepala Sekolah 

Wewenang dan tanggung jawab, antara lain : 

a. Menjaga terlaksananya dan tercapainya program sekolah. 

b. Menjabarkan, melaksanakan dan mengembangkan 

Pembelajaran Kurikulum / Program. 

c. Mengembangkan SDM. 

d. Melakukan pengawasan dan supervisi tenaga pendidik dan 

kependidikan. 

e. Melakukan hubungan kerjasama dengan pihak luar. 

f. Merencanakan, mengelola dan mempertanggung jawabkan 

keuangan. 

g. Mengangkat dan menetapkan personal struktur organisasi. 

h. Menetapkan Program Kerja Sekolah. 

i.  Mengesahkan perubahan kebijakan mutu organisasi. 

j. Melegalisasi dokumen organisasi. 

k. Memutuskan mutasi siswa. 

l. Mengusulkan promosi dan mutasi pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

m. Menerbitkan dokumen yang dikeluarkan sekolah. 

n. Memberi pembinaan warga sekolah. 

o. Memberi penghargaan dan sanksi. 

p. Memberi penilaian kinerja pendidik dan tenaga 

kependidikan. 
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2. Komite sekolah 

Wewenang dan tanggung jawab, antara lain : 

a. Memberikan masukan terhadap kebijakan mutu pendidikan 

b. Mengawasi kebijakan sekolah 

 

3. Kepala Tata usaha 

Wewenang dan tanggung jawab, antara lain : 

a. Menyusun dan melaksanakan program tata usaha sekolah. 

b. Menyusun dan melaksanakan kegiatan keuangan sekolah. 

c. Mengurus administrasi kepegawaian. 

d. Mengurus administrasi kesiswaan. 

e. Menyusun administrasi perlengkapan sekolah. 

f. Menyusun dan menyajikan data statistik sekolah. 

g. Menyusun administrasi lainya. 

h. Melaporkan semua tugas dan tanggung jawabnya kepada 

kepala sekolah secara berkala. 

 

4. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 

Wewenang dan tanggung jawab, antara lain : 

a. Menyusun program kerja bidangg Kurikulum/ Program. 

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan 

Kurikulum/ Program. 

c. Memantau pelaksanaan pembelajaran. 
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d. Menyelenggarakan rapat koordinasi Kurikulum. 

e. Mengkoordinasikan pengelolaan perpustakaan. 

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi pembelajaran. 

g. Menyusun kalender pendidikan dan jadwal pembelajaran. 

h. Melaporkan hasil pelaksanaan pembelajaran. 

i. Mengusulkan tugas mengajar pada masing-masing guru. 

j. Menghitung dan melaporkan jam mengajar guru. 

k. Merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan 

kependidikan. 

l. Memeriksa, menyetujui rencana pembelajaran tiap program 

pembelajaran. 

m. Memverifikasi Kurikulum. 

n. Merencanakan dan melaksanakan bimbingan belajar dan try 

out kelas XII. 

 

5. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 

Wewenang dan tanggung jawab, antara lain : 

a. Mengkoordinasikan PSB (Penerimaan Siswa Baru). 

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Masa Orientasi Siswa 

(MOS). 

c. Mengkoordinasikan kepengurusan dan diklat OSIS. 

d. Mengkoordinasikan penjaringan dan pendistribusian semua 

bentuk beasiswa. 
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e. Mengkoordinasikan pelaksanaan 4K (ketertiban, 

kedisiplinan, keamanan, dan kekeluargaan). 

f. Membina program kegiatan OSIS. 

g. Memeriksa dan menyetujui rencana kerja pengurus OSIS. 

h. Melakukan tindakan terhadap siswa terkait pelanggaran tata 

tertib siswa. 

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan lomba. 

j. Mengkoordinasikan ekstrakurikuler. 

k. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan hari besar. 

 

6. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana 

Wewenang dan tanggung jawab, antara lain : 

a. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana. 

b. Mengkoordinasikan pendayagunaan sarana dan prasarana. 

c. Menyusun laporan pelaksanaan bidang sarana dan prasarana 

secara berkala. 

d. Menyusun  rencana kebutuhan sarana dan prasarana. 

 

7. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas 

Wewenang dan tanggung jawab, antara lain : 

a. Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan 

komite sekolah. 

b. Membina hubungan sekolah dengan komite sekolah. 
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c. Membina pengembangan hubungan antar sekolah dengan 

lembaga-lembaga pemerintah, dunia usaha-dunia industri, 

dan lembaga sosial lainnya. 

d. Menyusun laporan  pelaksanaan hubungan masyarakat 

secara berkala. 

e. Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan 

orang tua / wali siswa. 

 

8. Koordinator BK 

Peran Guru Pembimbing menurut PP No. 74 Tahun 2008 

Guru bimbingan dan konseling/ konselor memiliki tugas, 

tanggung jawab, wewenang dalam pelaksanaan pelayanan 

bimbingan dan konseling terhadap peserta didik. Tugas guru 

bimbingan dan konseling/ konselor terkait dengan 

pengembangan diri peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, 

potensi, bakat, minat, dan kepribadian peserta didik disekolah/ 

madrasah. 

Tugas guru bimbingan dan konseling/ konselor yaitu 

membantu peserta didik dalam : 

a. Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan 

yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai 

bakat dan minat. 
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b. Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan 

yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai 

serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial dan 

industrial yang harmonis, dinamis, berkedilan dan 

bermartabat. 

c. Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan 

yang membantu pserta didik mengembangkan kemampuan 

belajar untuk mengikuti pendidikan sekolah/ madrasah 

secara mandiri. 

d. Pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang 

membantu peserta didik dalam memahami dan menilai 

informasi, serta memilih dan mengambil keputusan akhir. 

 

9. Guru 

Wewenang dan tanggung jawab, antara lain : 

a. Mengetahui tugas pokoknya sendiri yaitu memberikan 

pelajaran sesuai dengan bidang studi 

b. Membuat program pengajaran (silabus. Program tahunan 

dan semester, RPP) 

c. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

d. Melaksanakan kegiatan penilaian belajar ulangan harian dan 

semester 
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e. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan 

pengayaan. 

f. Mengisi daftar nilai siswa. 

g. Mengadakan pengembangan bidang pengajaran. 

h. Membuat catatan tentang hasil kemajuan hasil belajar 

siswa. 

 

A. Keadaan Guru 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran ditunjang 

dengan adanya tenaga pengajar yang memenuhi syarat, serta 

didukung  dengan adanya staff TU (tata usaha) dan 

karyawan sebagai staff pengelola administrasi kegiatan 

belajar mengajar yang ada di sekolah. 

Kegiatan belajar mengajar di SMAN 19 palembang 

memiliki tenaga pengajar sebanyak 58 (lima puluh delapan) 

guru PNS dan 12 guru honorer dan staff tata usaha yang 

terdiri dari 13 (tiga belas) orang yang akan diuraikan 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Daftar Tenaga Edukatif SMAN 19 Palembang 

Tahun Pelajaran 2012/ 2013  

No Nama 
Mata 

pelajaran 

Sta 

tus 

Pendidi

kan 
Keterangan 

1. 
H. Sudarman, S. 

Pd,M.M. 

Bahasa 

Inggris 
PNS S2 Kepala Sekolah 

2. Elly Zuriah, M. Pd 
Bahasa 

Inggris 
PNS S2 Wk. Kurikulum 
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3. Drs. Nukmin 
Bahasa 

Indonesia 
PNS S1 Wk. Kesiswaan 

4. Iskandar, S. Pd, M. Si BK PNS S2 Wk. Humas 

5. Drs. Ismail Fisika PNS S1 
Wk. Sarana 

prasana 

6. Dra. Zuraidah 
Bahasa 

Indonesia 
PNS S1 

Kepala. 

Perpustakaan 

7. 
Drs. A. Subki 

Mahmud 
Agama PNS S1 

Koordinator 

pembina rohis 

putra 

8. Erni Emilia, SH Pkn PNS S1 

Koordinator 

Pembina Rohis 

putri 

9. Yulinayati, S. Pd 
Bahasa 

Indonesia 
PNS S1 Bendahara PSG 

10. 
Haryani Tawakkalia, 

S. Pd 
Olahraga PNS S1 

Koordinator 

ekskul basket 

dan volly 

11. Efni Lastiyani S, S. Pd Matematika PNS S1 
Wali kelas XII 

IPA1 

12. Dra. Munawaroh Kimia PNS S1 
Wali kelas XII 

IPA2 

13. Eni Asia, S. Pd Biologi PNS S1 

Kepala Lab. 

Biologi & 

Wali kelas XII 

IPA3 

14. Rindayanti, S. Pd Matematika PNS S1 
Wali kelas XII 

IPA 

15. Fitri Yanti, S. Pd 
Bahasa 

Inggris 
PNS S1 

Wali kelas XII 

IPA5 

16. Edwin Effendi, S. Pd Biologi PNS S1 
Wali kelas XII 

IPA6 

17. 
Hendi Gusanto B, S. 

Pd 

Seni 

Budaya 
PNS S1 

Koordinator seni 

Wali kelas XII 

IPS1 

18. Umi Kalsum, S. Pd 

Ekonomi 

(mulok 

Akutansi) 

PNS S1 

Wali kelas XII 

IPS2 & 

Pembina 

Pramuka gudep 

putri 
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19. Dahlia Zairina, SH Sosiologi PNS S1 
Wali kelas XII 

IPS3 

20. Mohd Amin, S. Pd Sejarah PNS S1 
Wali kelas XII 

IPS4 

21. Dra. Suhartini Pkn ,Mulok PNS S1 
Wali kelas XI 

IPA1 

22. Dra. Radiana Kimia PNS S1 

Kepala Lab. 

Kimia & 

Wali kelas XI 

IPA2 

23. Dra. Miharyati Fisika PNS S1 
Wali kelas XI 

IPA3 

24. 
Marlinda Novita, S. 

Pd 
Matematika PNS S1 

Wali kelas XI 

IPA4 

25. Lismalayani, M. Pd 
Bahasa 

Inggris 
PNS S2 

Koordinator 

ECC & 

Wali kelas XI 

IPA5 

26. Rosmaini, S. Pd Matematika PNS S1 
Wali kelas XI 

IPA6 

27. Yuslena, S. Pd, M. Pd 
Bahasa 

Inggris 
PNS S2 

Wali kelas XI 

IPS1 

28. 
Drs. Syamsul Bahri, 

M.Si 
Ekonomi PNS S2 

Wali kelas XI 

IPS2 

29. Farida, S. Pd Matematika PNS S1 
Wali kelas XI 

IPS3 

30. Mailinda, S. Pd 
Bahasa 

Inggris 
PNS S1 

Wali kelas XI 

IPS4 

31. Sri Puji Lestari, SE 

Ekonomi 

(mulok 

Akutansi) 

PNS S1 
Wali kelas XI 

IPS5 

32. 
Muhammad Kadir, S. 

Pd 

Bahasa 

Inggris 
PNS S1 Wali kelas X.1 

33. Dra. Rika Zainah 
Bahasa 

Indonesia 
PNS S1 

Koor. KIR & 

Wali kelas X.2 

34. Okta P Saputra, S. Pd Olahraga PNS S1 Wali kelas X.3 

35. Dra. Sinorita Matematika PNS S1 Wali kelas X.4 

36. 
Rita Karlina Silaen, S. 

Pd 

Bahasa 

Indonesia 
PNS S1 Wali kelas X.5 
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37. Erni Novitasari, S. Pd 
Bahasa 

Inggris 
PNS S1 Wali kelas X.6 

38. Emilia, S. Pd 
Bahasa 

Indonesia 
PNS S1 Wali kelas X.7 

39. Nurlina, M. Pd 
Bahasa 

Inggris 
PNS S2 

Kepala Lab. 

Bahasa & 

Wali kelas X.8 

40. Padilawati, S. Pd Matematika PNS S1 Wali kelas X.9 

41. Nopa Satriani, S. Pd Geografi PNS S1 Wali kelas X.10 

42. Drs. Wilter Simamora Matematika PNS S1 Guru 

43. Drs. Mun’im 

Ekonomi 

(mulok 

Akutansi) 

PNS S1 Guru 

44. Dra. Dita Ekayati BK PNS S1 Guru 

45. Dra. Rohana 
Bahasa 

Indonesia 
PNS S1 Guru 

46. 
Hj. Siti Hasanah HS, 

S. Pd 
BK PNS S1 Guru 

47. 
Ir. Akhmad Syarnubi, 

S. Pd 
Matematika PNS S1 Guru 

48. Dra. Enni BK PNS S1 Guru 

49. Riady, S. Pd Sejarah PNS S1 Guru 

50. Dra Seri Haryati Biologi PNS S1 Guru 

51. Ellis Farida, S. Pd Pkn PNS S1 Guru 

52. Nurliawati, S. Pd Sejarah PNS S1 Guru 

53. Abdul Rahman, S. Pd Sejarah PNS S1 Guru 

54. 
Maulina Nangyu, S. 

Pd 
BK PNS S1 Guru 

55. Abdul Salam, S. Pd Sosiologi PNS S1 Guru 

56. Dra. Hj.  Maimunah BK PNS S1 Guru 

57. Apris Asmoro, S. Pd Geografi PNS S1 Guru 

58. Aprilinah, S. Pd 
Seni 

Budaya 
GTT S1 Guru 

59. Oksawati, S. Pd Fisika GTT S1 Guru 

60. 
Andri Dermawan, A. 

Md 
TIK GTT D3 

Koor. pembina 

paskibraka & 

Kepala Lab. 

Komputer 

61. Ilaiyanti, S. Pd Kimia GTT S1 Guru 
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62. Fenti Restianey, SP 
Seni 

Budaya 
GTT S1 Guru 

63. Diana Paramita 
Bahasa 

Arab 
GTT D2 Guru 

64. 
Selvi Agustina, S. Pd. 

I 

Bahasa 

Arab 
GTT S1 Guru 

65. 
Muhammad Fadly, S. 

Pd. I 

Bahasa 

Arab 
GTT S1 Guru 

66. 
Baldy Anggara, M. 

Pd. I 
Agama GTT S1 Guru 

67. Siti Munawaroh TIK GTT  Guru 

68. Teja Windana, S. Pd 
Seni 

Budaya 
GTT S1 Guru 

68. 
Diana Puspita Sari, S. 

Pd 
Geografi GTT S1 Guru 

70. Elly Novita Sari, S. Pd Olahraga GTT S1 Guru 

Sumber : dokumentasi SMAN 19 Palembang 

 

Berdasarkan perkembangan guru dalam kurun waktu 

3(tiga) tahun mengalami fluktuasi (naik turun). Jumlah guru 

yang mengajar akan berdampak pada efektifitas dalam 

mengajar. Kekurangan tenaga pengajar pada mata pelajaran 

tertentu akan menimbulkan iklim yang tidak kondusif bagi 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar sehingga untuk 

mengisi kekosongan pada mata pelajaran tertentu kepala 

sekolah menggunakan tenaga guru honorer dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar disekolah. Tabel 2.2 

dibawah ini menggambarkan perkembangan jumlah guru 

dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. 
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Tabel 2.2 

Perkembangan Jumlah PNS Guru dan Non PNS Guru di SMAN 19 

Palembang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 

Tahun 

Pelajaran 

Jenis Kelamin Jumlah 

L / P 
Presentase 

L P 

2010-2011 20 45 65 33,85% 

2011-2012 20 39 59 30,73% 

2012-2013 24 46 70 36,08% 

Jumlah 64 124 194 100% 

 Sumber : dokumentasi SMAN 19 Palembang 

Berdasarkan tabel 2.2 perkembangan jumlah guru di 

SMAN 19 Palembang mengalami fluktuasi. Jumlah guru 

disesuaikan dengan tingkat kebutuhan tenaga pengajar di 

sekolah. Pada periode tahun 2011-2012 SMAN 19 

Palembang mengalami pengurangan jumlah guru yang 

tadinya berjumlah 65 orang menurun menjadi 59 orang atau 

mengalami penurunan 3,12%. Dari informasi yang 

diperoleh dari staff administrasi diketahui bahwa pada 

periode 2011-2012, ada 6 guru yang mengundurkan diri 

dengan keterangan 3 orang diterima sebagai PNS diluar 

kota palembang yang tidak memungkinkan untuk mengajar 

kembali di SMAN 19 Palembang, 2 orang mengajar di 

SMAN yang mendekati rumah dan 1 orang ditugaskan 

menjadi guru pengawas. Sedangkan pada periode tahun 

ajaran 2012-2013 jumlah guru mengalami peningkatan 

menjadi 70 orang. Ini menggambarkan ada peningkatan 
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penambahan tenaga guru sebanyak 11 orang atau 5,67%. 

Dari sumber data dokumentasi SMAN 19 Palembang. 

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama 

kali dalam jabatan guru harus memenuhi syarat : 

a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau diploma IV 

(D-IV) daan bersertifikasi pendidik 

b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang 

III/a 

c. Memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa 

program induksi 

d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling 

kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir. 

 

Tabel 2.3 

Jumlah Guru Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah Presentase 

1. D3 0 0% 

2. S.1 52 89,65% 

3. S.2 6 10,35% 

4. Jumlah 58 100% 

    Sumber : dokumentasi SMAN 19 Palembang 

Berdasarkan peraturan tersebut dapat dijelaskan 

bahwa tingkat pendidikan  Guru PNS di SMAN 19 

Palembang telah memenuhi syarat yang sudah ditentukan 

diantaranya 91,18% berijazah Sarjana (S1) dan 8,82% 
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berijazah S2. Selain itu seluruh guru SMAN 19 Palembang 

memiliki sertifikat pendidik. Selain itu berdasarkan data 

administrasi sekolah terdapat 55 guru atau sekitar 94,82%  

guru PNS telah mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. 

Lamanya masa kerja guru juga akan mempengaruhi 

kompetensi seorang guru dibidang pendidikan dan 

pengajaran. Dengan pengalaman mengajar yang dimiliki 

guru dapat menjadi umpan balik bagi guru yang kurang 

berpengalaman. Guru yang telah memiliki pengalaman 

mengajar tentuya memiliki motivasi untuk berinovasi demi 

kepentingan peserta didik dan kemajuan pendidikan 

disekolah. Guru tersebut dapat dijadikan teladan disekolah 

dan bagi guru lainya. 

Tabel 2.4 

Jumlah Guru berdasarkan lamanya masa kerja 

No Masa Kerja Jumlah Presentase 

1. < 5 tahun 15 21,42% 

2. 6-10 tahun 15 21,42% 

3. 11-15 tahun 8 11,42% 

4. 16-20 tahun 7 10% 

5. > 20 tahun 25 35,71% 

Jumlah 70 100% 

 Sumber : dokumentasi SMAN 19 Palembang 

Berdasarkan arsip SMAN 19 Palembang dapat 

diketahui bahawa jumlah guru yang mengajar sebanyak 70 

orang diantaranya ada yang telah mengajar lebih dari 20 

tahun berjumlah 25 orang atau 35.71%. sedangkan guru 
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yang masa kerjanya kurang dari 5 tahun berjumlah 15 orang 

atau hanya 21,42%. Umumnya guru yang masa kerjanya 

dibawah 5 tahun masih belum banyak memiliki pengalaman  

dan mereka lebih banyak belajar dari seniornya. 

 

B. Keadaan Karyawan 

Karyawan dalam penelitian ini adalah pegawai yang 

tidak termasuk dalam tenaga pengajar. Adapun jumlahnya 

sebanyak 13 (tiga belas) orang.  

Tabel 2.5 

Keadaan Karyawan SMAN 19 Palembang 

Tahun pelajaran 2012/2013 

No. Nama 
Jenis 

Kelamin 
Jabatan 

1. 

Harun, S. Sos. 

NIP 

195803011987021001 

Penata Tk. I, III/d 

Lk 

Koordinator 

Tata Usaha, Persuratan / 

Administrasi Siswa 

2. 

Saugani, A. Md. 

NIP 

196101181988031002 

Penata, III/c 

Lk Staff TU 

3. 

Abdul Rahman, S. Pd. 

NIP 

196311041987021005 

Penata Muda Tk. I, III/b 

Lk 

Bendahara 

Gaji Rutin / 

Guru 

4. 

M. Alwan, SE. 

NIP 

197006041990031002 

Penata Muda Tk. I, III/b 

Lk 

Inventaris 

Barang / Tikri 

 

Staff TU 

5. 

Salbiah, SE. 

NIP 

196211181987032003 

Pr 

Kepegawaian 

 

Staff TU 
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Penata, III/c  

6. Ridwan,  S. Ip. Lk Staff TU 

7. Fitri Andayani Pr Staff TU 

8. 

Suhartono, S. Pd. 

NIP 

196501031989071001 

Pembina, IV/a 

Lk 

Pustakawan Sekolah 

 

Staff TU 

9. Dessy Fitriani, S. Kom. Pr 
Tikri / Adm. Tata Usaha 

Staff TU 

10. Rahmiyati Pr Ketenagaan Umum 

11. Roaita Pr 
Petugas Kebersihan Lingkungan 

Sekolah dan Kamar Kecil Siswa 

12. Samsuriyadi Lk Petugas Keamanan Siang 

13. Johni Junaidi Lk 
Petugas Keamanan 

Malam/Penjaga Malam 

Sumber : dokumentasi SMAN 19 Palembang 

Pegawai ini diharapkan dapat menunjang proses 

belajar mengajar dengan adanya staff administrasi 

membantu pihak sekolah dalam mendokumentasikan 

kegiatan pembelajaran, penjaga perpustakaan juga dapat 

membantu mengefektifkan pengoperasian perpustakaan. 

Dan juga penjaga sekolah dapat menjaga keamanan sekolah 

serta petugas pembersih sekolah dapat lebih mengaja dan 

terciptanya kebersihan di SMAN 19 Palembang. 

 

C. Keadaan Siswa 

Peserta didik merupakan faktor paling penting dalam 

bidang pendidikan karena kegiatan belajar mengajar tidak 

akan dapat berjalan tanpa adanya subjek pendidikan (guru) 

dan objek pendidikan (siswa). 



30 

 

Siswa SMAN 19 Palembang merupakan anak-anak 

yang berdomisili di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, 

Seberang Ulu II dan Komplek Perumahan Ogan Permata 

Indah Jakabaring Palembang seperti yang dipaparkan di atas 

bahwa siswa siswi SMAN 19 Palembang ini pada tahun 

ajaran 2012/2013 berjumlah 1005 orang yang terdiri dari 30 

rombongan belajar.  

Keadaan siswa SMAN 19 Palembang dalam 3 tahun 

terakhir mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari 

perkembangan jumlah siswa dari tahun 2010-2013. Dari 

tabel 3.6 dibawah ini dapat di simpulkan bahwa tingkat 

kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di 

SMAN 19 Palembang setiap tahun mengalami peningkatan. 

Hal ini terlihat dengan bertambahnya jumlah siswa setiap 

tahunnya. Pada periode tahun 2010-2011 jumlah siswa yang 

tadinya berjumlah 866 siswa kemudian  pada periode tahun 

2012-2013 mengalami peningkatan jumlah siswa menjadi 

1005 siswa. 

Tabel 2.6 

Jumlah Siswa SMAN 19 Palembang 3 Tahun  Terakhir 

Tahun 

pelajaran 

Kelas X Kelas XI Kelas XII Jumlah Kelas 

Jumlah Jumlah jumlah X+XI+XII 

Siswa rombel Siswa Rombel Siswa rombel siswa Rombel 

2010-2011 400 10 269 11 197 7 866 28 

2011-2012 398 10 267 11 196 7 861 28 

2012-2013 399 10 304 10 302 10 1005 30 

Sumber : dokumentasi SMAN 19 Palembang 
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Dari tabel diatas dapat diuraikan  bahwa tingkat 

kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di 

SMAN 19 Palembang setiap tahun mengalami peningkatan. 

Hal ini dapat terlihat dengan bertambahnya jumlah siswa 

setiap tahunnya. Pada periode tahun 2010-2011 jumlah 

siswa yang tadinya berjumlah 866 siswa kemudian pada 

periode tahun 2012-2013 mengalami peningkatan menjadi 

1005 siswa. 

 

D. Keadaan Sarana dan Prasarana di SMAN 19 

Palembang 

Kelangsungan proses belajar mengajar tidak dapat 

berjalan dengan baik tanpa didukung oleh sarana dan 

prasarana yang baik,untuk menunjang proses belajar 

mengajar dalam lembaga pendidikan seperti ruang kelas, 

ruang kepala sekolah, ruang guru, perpustakaan, tempat 

beribadah, kantin, tempat olahraga dan lainnya. 

Untuk mengetahui sarana dan prasarana yang terdapat 

pada SMA Negeri 19 Palembang dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 
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Tabel 2.7 

Kondisi Sarana dan Prasarana SMAN 19 Palembang 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

No. Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

Luas Bangunan 

Ruang Kepala sekolah 

Ruang TU 

Ruang Guru 

Ruang Kelas 

Ruang Lab. IPA 

Ruang Lab. Komputer 

Ruang Lab. Bahasa 

Ruang Perpustakaan 

Mushola 

Ruang BK 

Ruang Kesiswaan 

Ruang Olahraga 

Ruang Ekskul (Osis, Rohis, seni, Pramuka, 

PMR,) 

Ruang Koperasi 

Lapangan Basket, Volly, Badminton 

Meja untuk 1 orang 

Kursi siswa 

Lemari 

Meja Guru 

Papan Tulis 

Papan Absen 

Papan Statistik 

Papan Pengumuman 

TV 

Komputer 

Tempat wudhu 

WC. Guru 

WC. Siswa 

PLN 

PDAM 

Telepon 

- 

1 

1 

1 

38 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

 

1 

3 

1100 

1100 

38 

50 

76 

30 

20 

5 

3 

40 

2 

2 

7 

1 

1 

1 

2 hektar 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Sumber : dokumentasi SMAN 19 Palembang 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan 

prasarana yang ada di SMA Negeri 19 Palembang cukup 

baik, dan ini diharapkan dapat mendukung dan 

memperlancar kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 19 

Palembang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1. Landasan Teori 

3.1.1. Web Server 

Menurut Wahana (2011:196), web server adalah sebuah sistem 

yang menyediakan tempat bagi halaman web agar dapat diakses oleh 

web client / browser. Karena menggunakan arsitektur client-server 

maka web server bertindak sebagai pihak yang menyediakan 

halaman web kepada client. 

Secara umum web server terbagi menjadi dua tipe, yaitu web 

server secara offline atau local dan web server secara online  atau 

web server yang terkoneksi internet. Adapun cara kerja web server 

yaitu pada dasarnya web server hanya menunggu adanya permintaan 

(request) yang dikirim client melalui web browser (mozilla firefox, 

opera, dan lain-lain), setelah ada suatu permintaan dari client, maka 

langkah selanjutnya web server akan memproses permintaan tersebut 

dan kemudian mengirimkan data-data yang diinginkan oleh client. 

Hal utama yang perlu diketahui dalam web server adalah 

tentang LAMP (Linux, Apache, MySQL – PHP). Menurut Wahana 

(2011:196), LAMP adalah sebuah teknologi software yang dipakai 

dibanyak sistem dan terbukti stabil serta handal. Linux berperan 

sebagai sistem operasi server, Apache sebagai web server, MySQL 
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sebagai database server, dan PHP sebagai bahasa pemograman web 

server. 

Menurut Kurniawan (2009:3), Apache adalah web server yang 

dapat dijalankan di banyak sistem operasi yang berguna untuk 

melayani dan memfungsikan situs web atau protokol yang berguna 

untuk melayani fasilitas web/www ini menggunakan HTTP. 

Menurut Kurniawan (2009:4), MySQL merupakan sebuah 

database atau media penyimpanan data yang mendukung script 

PHP. 

Menurut Handaya (2008 : 144), phpMyAdmin merupakan 

MySQL front end berbasis web. Artinya untuk mengakses MySQL 

server dapat dilakukan secara online melalui web browser. Fungsi 

dari halaman ini adalah sebagai pengendali database MySQL 

menggunakan web server. 

Selain itu, penulis menggunakan bahasa pemograman PHP 

untuk melengkapi web server yang akan dibuat. Menurut 

Peranginangin (2006 : 2), PHP singkatan dari Php Hypertext 

Preprocessor yang digunakan sebagai bahasa script server-side 

dalam pengembangan web yang disisipkan pada dokumen HTML. 

Penggunaan PHP memungkinkan web dapat dibuat dinamis sehingga 

maintenance situs web menjadi lebih mudah dan efisien. 
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3.1.2. E-Learning 

Electronic Learning (e-Learning) adalah pembelajaran jarak 

jauh (distance learning) yang memanfaatkan teknologi komputer, 

jaringan komputer dan/atau Internet.  E-Learning memungkinkan 

siswa untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-

masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran di 

kelas. E-Learning sering pula dipahami sebagai suatu bentuk 

pembelajaran berbasis web yang bisa diakses dari intranet di jaringan 

lokal atau internet 

(http://www.lppi.or.id/index.php/module/Pages/sub/38/id/e-

learning). 

 

3.1.3. Moodle 

Aplikasi yang penulis gunakan yaitu dengan menggunakan 

Moodle. Menurut Prakoso (2005:13), Moodle (Modulator Object 

Oriented Dynamic Learning Environment) merupakan sebuah paket 

perangkat lunak yang berguna untuk membuat dan mengadakan 

proses pembelajaran berbasis internet. Moodle juga salah satu 

aplikasis yang gratis (open source) dan dapat didownload, digunakan 

ataupun dimodifikasi oleh siapa saja dengan lisensi secara GNU 

(General Public License). Adapun kelebihan dari LMS Moodle 

yaitu: 
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1. Sederhana, efisien dan ringan serta kompatible dengan banyak 

browser 

2. Instalasi yang sangat mudah 

3. Dukungan berbagai bahasa termasuk indonesia 

4. Tersedia manajemen situs untuk melakukan konfigurasi secara 

keseluruhan 

5. Tersedia user management 

6. Tersedia manajemen course yang baik 

7. Tersedia modul chat, modul kuis, modul forum dan modul 

jurnal.  

 

3.2. Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 3.1. Tabel Hasil Penelitian Terdahulu (Jurnal) 

No. Judul  
Penulis / 

Tahun 
Hasil 

1. Sistem E-

Learning untuk 

Meningkatkan 

Proses Belajar 

Mengajar : Studi 

Kasus pada SMA 

Negeri 10 Bandar 

Lampung 

Novi 

Hidayati / 

2010 

Permasalahan yang diangkat 

dalam penulisan Jurnal ilmiah 

ini adalah memilih sistem e-

learning dalam meningkatkan 

proses belajar mengajar pada 

SMA Negeri 10 Bandar 

Lampung. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi 

dan memilih sistem e-learning 

yang tepat untuk 

diimplementasikan di SMA 
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Negeri 10 Bandar Lampung. 

 

Hasil dari penelitian ini adalah 

adanya sistem pembelajaran 

elektronik (e-learning) berbasis 

web. 

2. Perancangan Web 

Aplikasi dalam 

Pemberian Tugas 

Online untuk 

Meningkatkan 

Minat Belajar 

Mandiri 

Mahasiswa serta 

Meningkatkan 

Mutu Pendidikan 

kearah berbasis 

E-Learning 

Afijal Permasalahan yang diangkat 

dalam jurnal ilmiah ini adalah 

bagaimana merancang web 

aplikasi dalam pemberian tugas 

agar dapat meningkatkan minat 

belajar mandiri mahasiswa serta 

meningkatkan mutu pendidikan 

yang berbasis e-learning. Tujuan 

yang ingin dicapai dari 

pembuatan sistem program 

bantu tugas belajar mahasiswa 

adalah untuk meningkatkan daya 

serap mahasiswa atas materi 

yang diajarkan dan 

meningkatkan partisipasi aktif 

dari mahasiswa serta 

memperluas daya jangkau proses 

belajar mengajar dengan 

menggunakan jaringan 

komputer, tidak terbatas pada 

ruang dan waktu. 

 

Hasil dari penelitian ini adalah 

adanya sistem baru berupa 

program aplikasi tugas online 
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untuk mahasiswa. 

 

a. SISTEM E-LEARNING UNTUK MENINGKATKAN PROSES 

BELAJAR MENGAJAR : STUDI KASUS PADA SMA NEGERI 10 

BANDAR LAMPUNG. 

Kesimpulan : 

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada 

penelitian ini dapat disampaikan beberapa kesimpulan, 

yang pertama yaitu terdapat 10 (sepuluh) node dalam 

menentukan sistem e-learning dari semua bagian yang 

terkait yang diambil dari fasilitas, prioritas 6 nodenya 

adalah Materi pelajaran, Mailing List, Group, Email, 

Link, Chatting, dari lisensi, prioritas 1 nodenya adalah 

Opern Source, dan dari tampilan, prioritas 3 nodenya 

adalah Inovatif, Userfriendly, Atraktif. Yang kedua 

sistem e-learning yang paling tepat untuk 

diimplementasikan adalah Aplikasi E-Learning Berbasis 

Web. Dan terakhir hasil pengujian ini divalidasi dengan 

pendapat human atau responden yang mengisi kuisioner 

dan tertuang dalam kuisioner. 
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b. PERANCANGAN WEB APLIKASI DALAM PEMBERIAN 

TUGAS ONLINE UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR 

MANDIRI MAHASISWA SERTA MENINGKATKAN MUTU 

PENDIDIKAN KEARAH BERBASIS E-LEARNING 

Kesimpulan : 

Berdasarkan pembahasan dan analisa dapat 

disampaikan beberapa kesimpulan, yaitu dengan adanya 

sistem tugas online maka lebih memudahkan mahasiswa 

dan dosen dalam proses belajar mengajar, setiap dosen 

dan mahasiswa yang ingin mengikuti tugas online dan 

menggunakan aplikasinya terlebih dahulu dosen atau 

mahasiswa tersebut terdaftar sebagai user, untuk 

terdaftarnya dosen atau mahasiswa sebagai user terlebih 

dahulu harus mengisi formulir pada username dan 

password, dengan ketentuan username dan password 

harus unik, minimal mempunyai 5 (lima) digit, tidak 

boleh menggunakan tanda-tanda khusus dan tidak boleh 

menggunakan tanda spasi. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.1.1. Lokasi 

Lokasi penelitian skripsi ini adalah Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Negeri 19 Palembang yang beralamat di jalan Gub. H. 

Achmad Bastari Perumahan OPI Kel. Seberang Ulu I Jakabaring 

Palembang. 

 

4.1.2. Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini, dimulai dari tanggal 1 

Oktober sampai dengan 1 November 2013 pada pukul 07.00-12.00 

WIB pada hari kamis ditiap minggunya. 

 

4.2. Jenis Data 

4.2.1. Data Primer 

Menurut Prubayu Budi Santosa dan koleganya (2007:12), 

“Data primer merupakan data eksternal yang digunakan oleh sebuah 

lembaga dan dalam perkembangannya diupayakan sendiri”. Data 

tersebut penulis dapatkan dengan melakukan wawancara langsung 

pada bagian tata usaha, yaitu berupa tata cara atau sistem 

pembelajaran yang dipergunakan oleh SMA Negeri 19 Palembang. 
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4.2.2. Data Sekunder 

Menurut Prubayu Budi Santosa dan kolega nya (2007:12), 

“data sekunder merupakan data eksternal dalam berbagai bentuk 

yang digunakan oleh satu organisasi, lembaga, ataupun perusahaan 

dimana data eksternal itu berasal dari atau diterbitkan oleh kalangan 

lain”. Data tersebut penulis dapat berupa sejarah singkat 

didirikannya sekolah, visi dan misi, dan struktur organisasi SMA 

Negeri 19 Palembang. 

 

4.3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik atau 

metode dalam memperoleh dan menganalisa data. Adapun metode yang 

digunakan untuk mendapatkan data adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Menurut Riduan (2010:104), observasi yaitu melakukan 

pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari 

dekat kegiatan yang dilakukan. 

Observasi yang penulis lakukan adalah melakukan pengamatan 

secara langsung terhadap objek yang diteliti dalam hal ini SMA Negeri 

19 Palembang khususnya yang berhubungan dengan sistem kegiatan 

belajar mengajar. 

Hasil dari observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini 

bahwa dalam proses kegiatan belajar mengajar masih secara manual 
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yaitu hanya mengandalkan buku paket dan LKS. Proses belajar 

mengajar didalam kelas, guru menjelaskan materi yang ada pada buku 

paket. Setelah memberikan penjelasan, seorang guru selanjutnya 

memberikan tugas – tugas yang ada di LKS. Penulis melihat reaksi para 

siswa dalam proses belajar mengajar itu ada berbagai macam, mulai 

dari siswa yang menerima dengan baik, siswa menolak namun masih 

tetap mengerjakan tugas.  

Dari sini penulis mengharapkan adanya perubahan dalam proses 

belajar mengajar, yaitu ingin berusaha untuk mengubah yang awalnya 

masih secara manual menjadi secara digital.   

 

2. Wawancara 

Menurut Riduan (2010:102), wawancara adalah suatu cara 

pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi 

langsung dari sumbernya.  

Metode ini penulis lakukan dengan cara mewawancarai para guru 

yang ada di SMA Negeri 19 Palembang secara langsung guna 

mendapatkan informasi yang diperlukan, yaitu tentang kegiatan belajar 

mengajar yang selama ini digunakan oleh sekolah. Adapun hasil 

wawancara yang telah penulis lakukan dapat dilihat pada lampiran. 
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3. Dokumentasi 

Menurut Riduan (2010:105), dokumentasi adalah ditujukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat penelitian, yaitu SMA Negeri 19 

Palembang. Dalam hal ini dokumentasi yang penulis peroleh adalah 

data mengenai sejarah singkat, visi dan misi beserta struktur organisasi 

di SMA Negeri 19 Palembang. 

 

4.4. Alat dan Teknik Pengembangan Sistem 

4.4.1. Alat Pengembangan Sistem 

4.4.1.1. Flowchart 

Menurut Kusrini dan koleganya (2007 : 80), “Bagan 

alir (flowchart) adalah bagan (chart) yang menunjukkan alir 

(flow) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. 

Bagan alir digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi 

dna untuk dokumentasi”. Pada waktu akan menggambar 

bagan alir, analis sistem atau pemogram dapat mengikuti 

pedoman-pedoman sebagai berikut: 

1. Bagan alir sebaiknya digambar dari atas kebawah dan 

dimulai dari bagian kiri dari suatu halaman. 

2. Kegiatan di dalam bagan alir harus ditunjukkan dengan 

jelas 

3. Harus ditunjukkan dari mana kegiatan akan dimulai dan 

dimana akan berakhirnya 
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4. Masing-masing kegiatan di dalam bagan alir sebaiknya 

digunakan suatu kata, misalnya: 

- “Persiapkan” dokumen 

- “Hitung” nilai 

5. Masing-masing kegiatan didalam bagan alir harus 

didalam urutan yang semestinya. 

6. Kegiatan yang terpotong dan akan disambung di tempat 

lain harus ditunjukkan dengan jelas menggunakan 

simbol penghubung. 

7. Gunakanlah simbol-simbol bagan alir yang standar. 

 

Sistem Flowchart 

 Bagan alir sistem (Systems Flowchart) merupakan 

bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan 

dari sistem. Bagan ini menjelaskan urutan-urutan dari 

prosedur yang ada didalam sistem dan menunjukkan apa 

yang dikerjakan di sistem. 

Bagan alir program (Program Flowchart) merupakan 

bagan yang menjelaskan secara rincin langkah-langkah dari 

proses program. Bagan alir program dibuat dari derivikasi 

bagan alir sistem. 

Bagan alir proses (Process Flowchart) merupakan 

bagan alir yang banyak digunakan di teknik industri. Bagan 
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alir ini juga berguna bagi analis sistem untuk 

menggambarkan proses dalam suatu prosedur. 

 

4.4.1.2. Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut Fatta (2007 : 119), “Data Flow Diagram 

merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan 

proses-proses yang terjadi pada sistem yang akan 

dikembangkan. Dengan model ini, data-data yang terlibat 

pada masing-masing proses dapat diidentifikasi. 

Menurut kesimpulan diatas, data flow diagram 

merupakan alat yang menggambarkan arus data didalam 

sistem dengan terstuktur dan jelas. Lebih lanjut DFD juga 

merupakan dokumentasi dari sistem yang baik. 

Simbol-simbol yang digunakan Data Flow Diagram 

antara lain : 

Tabel 4.1. Desain Data Flow Diagram 

No. Nama Elemen Lambang Keterangan 

1. External 

Entity 

 Simbol ini 

digunakan untuk 

menggambarkan asal 

dan tujuan data 

2. Data Flow  Simbol ini 

digunakan untuk 
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menggambarkan 

aliran data yang 

berjalan 

3. Proses  Simbol ini 

digunakan untuk 

proses pengolahan 

atau transformasi 

data 

4. Data Store  Simbol ini 

digunakan untuk 

menggambarkan 

data flow yang sudah 

disimpan atau 

diarsipkan 

Sumber data : Fatta (2007:166) 

 

4.4.1.3. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Fatta (2007 : 121), Entity Relationship 

Diagram merupakan gambar atau diagram yang 

menunjukkan informasi yang dibuat, disimpan dan 

digunakan dalam sistem. 
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Tabel 4.2. Desain Entity Relationship Diagram (ERD) 

No Nama Elemen Notasi Keterangan 

1. Entitas  Entitas merupakan 

individu yang 

mewakili sesuatu 

yang nyata 

(eksistensinya) dan 

dapat dibedakan dari 

suatu yang lain. 

2. Attribute  Properti dari entitas 

harus digunakan 

oleh minimal satu 

proses bisnis dipecah 

dalam detail. 

3. Link  Link (garis) 

penghubung antara 

himpunan relasi 

dengan himpunan 

entitas. 

4. Relationship  Relation 

menunjukkan adanya 

hubungan diantara 

sejumlah entitas 
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yang berasal dari 

himpunan entitas 

berbeda. 

Sumber data : Fatta (2007:121) 

 

4.4.1.4. Topologi Jaringan 

Menurut Sofana (2008 : 7), topologi jaringan 

merupakan suatu aturan bagaimana menghubungkan 

komputer (node) satu sama lain secara fisik dan pola 

hubungan antara komponen-komponen yang berkomunikasi 

melalui media/peralatan jaringan. Topologi jaringan dapat 

dibedakan menjadi dua bagian, yaitu topologi fisik dan 

topologi logik.  

a. Topologi Fisik, berkaitan dengan layout atau bentuk 

jaringan, seperti bagaimana memilih perangkat dan 

melakukan instalasi perangkat jaringan. Ada 5 macam 

topologi jaringan secara fisik, diantaranya: 

1. Topologi Bus 

2. Topologi Ring 

3. Topologi Star 

4. Topologi Tree 

5. Topologi Mesh 
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b. Topologi Logik, berkaitan dengan bagaimana data 

mengalir didalam topologi fisik. Ada 2 tipe umum 

dalam topologi jaringan secara logik, diantaranya: 

1. Broadcast-topology 

2. Token-passing 

 

4.4.2. Teknik Pengembangan Sistem 

Dalam penulisan laporan ini, penulis menggunakan beberapa 

teknik atau metode pengembangan sistem yang digunakan, yaitu: 

dengan menggunakan Metode Waterfall 

(http://www.unsri.ac.id/upload/arsip/BAB%20II%20METODOLOG

I.pdf) terdiri dari tahapan: 

1. Perencanaan sistem (rekayasa sistem), pada tahap ini dilakukan 

pengumpulan kebutuhan pada level sistem yaitu kebutuhan 

perangkat keras, perangkat lunak, user dan database. 

Pengumpulan kebutuhan ini penting dilakukan karena sistem 

informasi yang akan dibangun merupakan bagian dari sistem 

komputer. Contoh: 

a. Perangkat keras berupa komputer server dan klien, 

b. Perangkat lunak berupa sistem operasi dan aplikasi-aplikasi 

pendukung dari komputer server dan klien, 

c. User berupa data siswa dan guru, dan 
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d. Database berupa data mata pelajaran (materi pelajaran 

maupun tugas harian dan ujian). 

2. Analisa kebutuhan sistem informasi, pada tahap ini dilakukan 

pengumpulan kebutuhan untuk sistem informasi yang berupa 

data input, proses yang terjadi dan output yang diharapkan 

dengan melakukan wawancara dan observasi, hasilnya berupa 

flowchart. Contoh: 

a. Data input, berupa login data siswa dan guru, 

b. Proses, berupa pilihan data materi pelajaran, dan  

c. Output, berupa tampilan dari hasil yang telah dipilih oleh 

user. 

3. Desain, pada tahap ini menterjemahkan analisa kebutuhan 

kedalam bentuk rancangan sebelum penulisan program yang 

berupa perancangan antarmuka (input dan output), perancangan 

file-file atau database dan merancang prosedur serta 

perancangan jaringan 

4. Instalasi dan penulisan program, hasil rancangan diatas diubah 

menjadi bentuk yang dimengerti oleh mesin dalam bentuk bahasa 

pemograman, instalasi dan pembuatan program baru. 

5. Pengujian, sebelum rancangan jaringan dapat digunakan, maka 

harus dilakukan pengujian terlebih dahulu. Pengujian difokuskan 

kepada logika internal, fungsi eksternal dan mencari semua 
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kemungkinan kesalahan dan memeriksa apakah sesuai dengan 

hasil yang diharapkan. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil 

5.1.1. Rekayasa Sistem  

Komputer yang dijadikan sebagai server harus mempunyai 

spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan komputer client 

karena server sangat menentukan kinerja dari sebuah jaringan. 

Komputer server mampu mengirim dan mengakses data dalam 

jaringan. Server juga bertugas menyediakan fasilitas dan mengelola 

operasional jaringan komputer client.  

1. Adapun spesifikasi dari komputer server yaitu Intel Pentium IV 

Dual Core 2,7 Ghz, mainboard extrim, VGA Card 256 Mb 

DDR2, harddisk 40 Gb, Memori 1 Gb DDR2, dvdrw, monitor 17 

Inch, Keyboard dan mouse optik, beserta sistem operasi Linux 

Ubuntu 12.04.  

2. Sedangkan untuk komputer client yaitu Intel Pentium IV 1,6 

Ghz, mainboard extrim, harddisk 40 Gb, Memori 512 Mb, 

Monitor 14 Inch, keyboard dan mouse beserta sistem operasi 

windows XP.  

3. Dan beberapa kelengkapan yang dibutuhkan dalam suatu 

jaringan adalah sebagai berikut : Kabel UTP, konektor RJ-45, 

switch 8 port dan 32 port. 
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Gambar 5.1 Switch dengan 32 port 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan tahapan 

untuk membangun jaringan Local Area Network (LAN) diantaranya: 

1. Perencanaan jenis topologi yang akan digunakan 

Pemilihan jenis topologi yang akan digunakan dapat 

mempengaruhi jenis peralatan, kemampuan dari peralatan dan 

cara jaringan diatur. Topologi yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah topologi star, karena semua host  

dihubungkan dalam sebuah simpul pusat. Simpul pusat ini 

biasanya berupa sebuah switch. Manajemen komputer dalam 

jaringan lebih mudah sebab adanya titik pusat yang mengatur 

semuanya. Namun dengan adanya sentralisasi diperlukan kabel 

yang lebih banyak dibandingkan dengan jeis topologi lainnya. 

Jika satu komputer dalam jaringan rusak, maka komputer lain 

masih bisa menjalankan fungsinya tanpa terganggu dengan 

komputer lain. Namun jika switch yang rusak, maka semua 

komputer di dalam jaringan akan sangat berpengaruh. Semua 

komputer dihubungkan ke suatu switch yang berfungsi 

menerima sinyal-sinyal dari suatu komputer dan meneruskannya 
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ke komputer lainnya yang terhubung dengan swtich seperti pada 

gambar 5.2. 

Server eth0

192.168.1.1

255.255.255.128

192.168.1.13

255.255.255.128

192.168.1.14

255.255.255.128

192.168.1.15

255.255.255.128

192.168.1.16

255.255.255.128

192.168.1.17

255.255.255.128

192.168.1.12

255.255.255.128

192.168.1.18

255.255.255.128

192.168.1.19

255.255.255.128

192.168.1.28

255.255.255.128

192.168.1.26

255.255.255.128

192.168.1.24

255.255.255.128

192.168.1.23

255.255.255.128

192.168.1.22

255.255.255.128

192.168.1.21

255.255.255.128

192.168.1.20

255.255.255.128

 
Gambar 5.2 Topologi yang dibangun. 

 

2. Memilih jenis kabel  

Penulis menggunakan jenis kabel UTP yang merupakan 

sepasang kabel bertujuan untuk mengurangi interferensi listrik. 

Yang terdiri dari dua pasang kabel yang mempunyai transfer 10 

mbps sampai dengan 100 mbps tetapi mempunyai jarak yang 

pendek, yaitu 100 meter. Dan untuk konektornya penulis 

menggunakan konektor RJ-45. 

  

Gambar 5.3 Kabel UTP dan Konektor RJ-45 
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3. Desain ruangan dan pemasangan kabel 

Desain ruangan ini sangatlah diperlukan untuk melihat 

gambaran dari struktur jaringan yang akan dibangun, apalagi 

dalam pemasangan kabel yang rapih akan menjadi lebih teratur 

dalam ruangan tersebut. Hal ini juga mencegah kemungkinan 

akan terjadi kerusakan pada kabel bahkan konektor itu sendiri. 

Pada gambar 5.2 berikut ini merupakan gambar desain topologi 

yang akan dibangun. 

Server eth0

192.168.1.1

255.255.255.128

192.168.1.13

255.255.255.128

192.168.1.14

255.255.255.128

192.168.1.15

255.255.255.128

192.168.1.16

255.255.255.128

192.168.1.17

255.255.255.128

192.168.1.12

255.255.255.128
192.168.1.18

255.255.255.128

192.168.1.19

255.255.255.128

192.168.1.28

255.255.255.128

192.168.1.26

255.255.255.128

192.168.1.24

255.255.255.128

192.168.1.23

255.255.255.128

192.168.1.22

255.255.255.128

192.168.1.21

255.255.255.128

192.168.1.20

255.255.255.128

Laboratorium

Komputer

 
Gambar 5.4 Desain Topologi. 

 

4. User dan Database 

Dalam hal ini user yang terlibat adalah siswa-siswi, guru 

dan administrator. Setiap user dipastikan sudah bisa 

menggunakan web browser yang akan diakses dalam komputer 

client. Berikut adalah karakteristik user dan database: 

1. Siswa 

Level siswa yang akan mengakses web e-learning 

perlu melakukan sistem login guna mengetahui kelompok 
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kelas yang ada. Karena database pada setiap kelas memiliki 

materi dengan mata pelajaran yang berbeda. 

2. Guru 

Level guru yang akan mengakses e-learning juga 

perlu melakukan sistem login guna mengetahui mata 

pelajaran yang diajarkan. Karena database pada setiap mata 

pelajaran berbeda. 

3. Administrator 

Administrator adalah tingkatan user tertinggi yang 

memiliki hak akses penuh terhadap sistem dan sebagai 

pengelola web e-learning. 

 

5.1.2. Analisis Sistem 

Pada SMA Negeri 19 Palembang sistem kegiatan belajar 

mengajar masih secara manual, yaitu dengan menggunakan buku 

paket dan LKS. Dimana buku paket dan LKS diwajibkan untuk 

semua siswa memilikinya. Dengan banyaknya mata pelajaran, maka 

jumlah LKS yang harus dibeli oleh siswa pun sesuai dengan jumlah 

mata pelajaran yang ada. Dan untuk buku paket hanya ada pada mata 

pelajaran-mata pelajaran tertentu yang membutuhkan materi 

tambahan selain dari LKS. 

Jumlah siswa di tahun ajaran 2013/2014 berjumlah 1115 siswa. 

Hal itu sama artinya dengan jumlah LKS yang harus dibeli sebanyak 
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1115 siswa dikalikan 14 mata pelajaran. Dan untuk buku paket yang 

harus dibeli sebanyak 1115 siswa dikalikan jumlah mata pelajaran 

yang menggunakan buku paket. Dari buku paket dan LKS yang ada 

ternyata masih banyak siswa yang belum mempunyai minat belajar 

yang tinggi. Hal ini dikarenakan para siswa merasa bosan dengan 

cara belajar yang monoton.  

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengembangkan minat 

siswa dalam proses belajar. Yaitu dengan cara membuat sebuah web 

server berbasis e-learning yang nantinya akan digunakan pada SMA 

Negeri 19 Palembang guna meningkatkan proses kegiatan belajar 

mengajar. Namun untuk langkah awal yang akan penulis lakukan 

adalah melakukan uji coba hanya untuk mata pelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan mengambil sample 1 kelas 

untuk dijadikan sebagai user.  

Untuk membuat web server berbasis e-lerarning penulis 

menyajikan sebuah prosedur yang akan diusulkan dalam bentuk 

Flowchart. Porsedur adalah kumpulan dari sebuah proses yang 

dalam suatu sistem yang sedang terkait antara satu dengan yang 

lainnya untuk pencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan 

flowchart merupakan suatu diagram yang menunjukkan sebuah alur 

di dalam program atau prosedur secara logika. 

Adapun prosedur-prosedur yang akan penulis usulkan yaitu:  
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1. Prosedur Belajar 

Prosedur belajar adalah proses siswa dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran. Prosedur belajar dilakukan antara siswa 

(user) dan bagian admin (guru), yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Bagian admin (guru) mengolah semua data tentang materi 

pembelajaran pada setiap pertemuan, pengolahan nilai tugas 

harian, pengolahan nilai ulangan harian dan pengolahan 

nilai ulangan MID semester. 

b. Siswa (user) melihat materi pembelajaran, kemudian 

mengerjakan tugas harian yang telah diberikan, dan 

mengerjakan ulangan harian pada hari tertentu serta 

mengerjakan ulangan MID semester pada hari yang 

ditentukan pula. 
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Mulai

Selesai

Tampilan Awal

Siswa Login Cek User User

Menu Utama

Materi 

pelajaran

Tugas Harian

Ulangan 

Harian

Ulangan MID

Ya

Tidak

Siswa Logout

 

Gambar 5.5 Diagram Flowchart yang Diusulkan. 

 

5.1.2.1. Kelebihan Prosedur yang Diusulkan 

Hasil analisa penulis, kelebihan sistem yang diusulkan 

adalah:  
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1. Sistem yang ada dapat dipahami dan dimengerti oleh 

guru dan siswa, serta tidak memerlukan ilmu khusus 

yang berhubungan dengan komputer. 

2. Memberikan materi-materi dan soal-soal kepada siswa 

dalam pemilihan kegiatan belajar. 

 

5.1.2.2. Diagram Konteks 

Diagram konteks dibuat untuk menggambarkan 

sumber serta tujuan data akan diproses atau dengan kata lain 

diagram tersebut digunakan untuk menggambarkan sistem 

secara umum atau global dari keseluruhan sistem yang ada. 

 

 

 

 

Gambar 5.6. Diagram Konteks 

Diagram konteks diatas menerangkan aplikasi 

pengolahan data materi belajar dan tugas di SMA Negeri 19 

Palembang pada bagian Administrator memiliki 2 entinitas 

yaitu pada bagian administrasi dan siswa/guru. Pengolahan 

data materi belajar dimulai atau mempunyai masukan dari 

entinitas siswa/guru yaitu berupa data materi-materi belajar 

yang akan diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh siswa. 

 Administrator 
Web E-Learning 

SMAN 19 Palembang 
Siswa/Guru 

Data materi pelajaran dan tugas 

Data materi pelajaran dan tugas 

Data materi pelajaran dan tugas 

Data materi pelajaran dan tugas 
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Sedangkan untuk data tugas yaitu siswa akan mengerjakan 

tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru melalui web e-

learning.  

 

5.1.2.3. Diagram Nol 

Pada DFD level 0 pengembangan sistem informasi 

web e-learning SMA Negeri 19 Palembang terdapat 3 

proses yaitu : login admin dan user, pengolahan data bahan 

Pelajaran, dan proses tampilan bahan yang akan dipelajari, 

diagram dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

Admin

1.0

Proses Input 

Data User

User

Data User Data User

2.0

Proses Input 

Pemilihan 

Bahan 

Pelajaran

Data User

Data Bahan Pelajaran

Data Bahan 

Pelajaran
Data Bahan Pelajaran

3.0

Proses 

Tampilan 

Bahan 

Pelajaran

Data Bahan 

Pelajaran Siswa

Tampilan 

Bahan 

pelajaran

Siswa
Data Pilihan 

Bahan Pelajaran
 

Gambar 5.7. Diagram Level 0 

Berdasarkan diagram level 0 pada gambar 5.7. diatas 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Proses 1.0 login Admin : Admin Sekolah 

melakukan login 

2. Proses 1.0 Daftar dan Login User : Untuk dapat 

masuk kedalam menu admin (login), user harus 

didaftarkan terlebih dahulu oleh admin. 

3. Proses 2.0 adalah Data Bahan Pelajaran, dimana 

data bersumber dari bahan pelajaran yang telah 

diinputkan oleh admin, untuk dapat dipilih oleh 

siswa materi mana yang akan dipelajari sesuai 

kebutuhan. 

4. Proses 3.0 adalah tampilan dari bahan pelajaran 

yang telah ditentukan oleh siswa. Untuk dapat 

dipelajari dan dikerjakan dengan baik oleh siswa. 

 

5.1.2.4. Diagram Rinci (DFD) 

Diagram rinci adalah diagram yang menguraikan 

proses apa yang ada dalam diagram nol atau diagram level 

diatasnya, yang memungkinkan proses yang ada didalam 

diagram nol lebih terperinci lagi. Adapun diagram rinci 

yang penulis ajukan adalah sebagai berikut : 

1. DFD Level 1 Proses 1 

Dalam DFD Level 1 Proses 1 Web E-Learning 

SMA Negeri 19 Palembang mengalami dekomposisi 
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menjadi 3 proses, yaitu tambah data user, edit data 

user, dan hapus data user, dapat dilihat pada gambar 

5.8. 

Admin

1.1P

Tambah data 

user

1.2 P

Edit data user

1.3 P

Hapus data 

user

Data User

Info Data User

Data User

Info Data User

Data User

Info Data User

USER

Data User Sudah Diolah

Info Data User

Data User sudah diolah

Info data user

Data user sudah diolah

Info data user

 
Gambar 5.8. DFD Level 1 Proses 1 (Bagian Admin) Web E-Learning SMA 

Negeri 19 Palembang 

 

2. DFD Level 1 Proses 2 

Dalam DFD Level 1 Proses 2 Web E-Learning 

mengalami dekomposisi menjadi 3 proses, yaitu tambah 

data bahan pelajaran, edit data bahan pelajaran, dan 

hapus data bahan pelajaran, dapat dilihat pada gambar 

5.9. 
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Admin
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Tambah data 

bahan 
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Edit data 

bahan 

pelajaran

2.3 P
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bahan 
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Data User

Info Data User

Data User

Info Data User

Data User

Info Data User

SISWA

Data User Sudah Diolah

Info Data User

Data User sudah diolah

Info data user

Data user sudah diolah

Info data user

 
Gambar 5.9. DFD Level 1 Proses 2 Web E–Learning SMA Negeri 19 

Palembang 

 

3. DFD Level 1 Proses 3 

Dalam DFD Level 1 Proses 6 Web E-Learning 

SMA Negeri 19 Palembang hanya mengalami  1 

proses, yaitu proses tampilan data bahan pelajaran 

dapat dilihat pada gambar 5.10. 

Admin 

3.1 P

Proses 

tampilan 

bahan 

pelajaran

Siswa

Data 

bahan 

pelajaran

Tampilan 

Bahan 

pelajaran

 

Gambar 5.10. DFD Level 1 Proses 3 Web E-Learning SMA Negeri 19 

Palembang 
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5.1.2.5. Rancangan Database (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah diagram 

yang menggambarkan hubungan antara entitas dengan 

attribute penghubungnya. ERD diperlukan dalam 

perancangan tabel yang akan digunakan dalam sistem, 

karena ERD dapat diketahui berapa jumlah tabel yang akan 

digunakan. 

Diagram hubungan entitas ERD, mendokumentasikan 

data sekolah dengan mengidentifikasi jenis entitas dan 

hubungannya. Adapun desain ERD dari Web E-Learning di 

SMA Negeri 19 Palembang adalah sebagai berikut : 

User

User_id

Username

Password

Nama_lengkap

 

Gambar 5.11. Entity Relationship Diagram 

 

5.1.2.6. Rancangan Tabel 

Desain tabel yang digunakan untuk menentukan 

struktur dari tabel-tabel yang akan dibuat berisikan nama-

nama field, type field dan ukurannya, dimana tabel-tabel 

tersebut digunakan untuk menampung data. Aplikasi yang 
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dirancang akan dibuat hanya satu tabel yang akan disimpan 

dalam sebuah database dengan nama dbsman19. 

Berikut adalah rancangan detail desain yang akan 

penulis terapkan dalam membangun Web E-Learning pada 

SMA Negeri 19 Palembang. Adapun basis database yang 

akan penulis gunakan yaitu PhpMySQL. Beberapa file yang 

akan digunakan dalam proses pengolahan data ini adalah : 

1. Tabel Data (Admin) Login 

Tabel data (Admin) Login yang berfungsi untuk 

menampung data user terdiri dari beberapa field yaitu : 

User_id, UserName, Password, NamaLengkap. Data 

login dapat dilihat pada tabel 5.1.: 

1. Nama File  :  User  

2. Deskripsi  :  Berisi Data Admin (user) 

3. Primary key  :  User_id 

 

Tabel 5.1. Desain Tabel Data (Admin) Login 

No Nama File Type Panjang Keterangan 

1. User_id Int 4 Primary key 

2. UserName Varchar 25 Nama 

3. Password Varchar 25 Kata Sandi 

4. NamaLengkap Varchar 25 - 
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5.1.3. Desain E-Learning 

Desain e-learning adalah rancangan dari tampilan menu-menu 

yang akan ditampilkan saat web e-learning di jalankan, yang berisi 

tentang apa saja yang berkaitan dan bersumber dari SMA Negeri 19 

palembang yang dibuat menggunakan PhpMySql antara lain yaitu 

tampilan web, tampilan form login, dan tampilan halaman materi 

belajar. 

5.1.3.1. Rancangan Tampilan Web 

Rancangan tampilan web e-learning merupakan 

gambaran tampilan pertama ketika web dibuka. Adapun 

rancangan tampilan web dapat dilihat pada gambar 5.6.: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.12. Rancangan Tampilan Web 

 

5.1.3.2. Rancangan Tampilan Form Login 

Rancangan tampilan form login merupakan gambaran 

tampilan login siswa dan guru saat ingin masuk ke menu 

Logo 

Materi I 

Tugas 

Ulangan Harian 

Search 

Calender 

Footer 
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kelas dan mata pelajaran. Adapun rancangan tampilannya 

dapat dilihat pada gambar 5.7.: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.13. Rancangan Tampilan Form Login 

 

5.1.3.3. Rancangan Tampilan Halaman Materi Belajar  

Rancangan tampilan halaman materi belajar atau 

tugas merupakan gambaran tampilan dari halaman yang 

berisi materi belajar, tugas, dan ulangan harian. Adapun 

rancangan tampilannya dapat dilihat pada gambar 5.8.: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.14. Rancangan Tampilan Materi Belajar 
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5.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengamatan yang didapat pada SMA Negeri 19 

Palembang, penulis mencoba mengkonfigurasikan web server untuk e-

learning dengan menggunakan Linux Ubuntu 12.04.  Adapun langkah-

langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu: 

 

5.2.1. Konfigurasi IP Address Server 

Langkah awal yang harus dilakukan setelah installasi adalah 

konfigurasi IP Address server yaitu dengan mengaktifkan ethernet 

card dan pemasangan IP Address. Sebelum memulai pastikan bahwa 

ethernet card dalam keadaan aktif, jika belum maka aktifkan dengan 

perintah : 

 

Gambar 5.15. Mengaktifkan Ethernet Card 

Setelah ethernet diaktifkan, selanjutnya pemasangan IP 

Address dengan perintah sebagai berikut : 

 

Gambar 5.16. Perintah Membuka file Interfaces 
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Gambar 5.17. Pemasangan IP Address 

Simpan konfigurasi IP Address dengan menggunakan perintah 

CTRL+X lalu tekan tombol Y dan Enter. Setelah selesai restart 

kartu jaringan dengan perintah : 

 

Gambar 5.18. Restart Kartu Jaringan 

 

5.2.2. Konfigurasi DNS (Domain Name System) 

Menurut Mansfield (2004: 272), DNS merupakan singkatan 

dari Domain Name System, yang berfungsi untuk mengubah nama 

mesin ke IP number dan sebaliknya. Seperti yang kita ketahui, setiap 

komputer yang terhubung ke internet maupun intranet harus 

mempunyai IP Address. Namun tidak semua orang bisa 
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menghapalkan alamat dari IP Address, misalnya 69.63.176.13 dan 

cenderung lebih mudah menghapalkan alamat suatu situs berupa 

nama misalnya www.facebook.com 

.langkah awal yang harus dilakukan sebelum menginstall paket 

BIND adalah dengan melakukan konfigutasi pada file /etc/hosts 

yang bertujuan untuk memberikan nama kepada sistem pada jaringan 

lokal, dengan perintah : 

 

Gambar 5.19. Perintah Konfigurasi File Hosts 

Tidak lupa pula untuk melakukan konfigurasi pada file 

/etc/resolv.conf yang digunakan sebagai file penyimpanan informasi 

server DNS. Edit isi file Resolv.conf menjadi seperti gambar 5.20. 

 

Gambar 5.20 Perintah Konfigurasi File Resolv.Conf 

Kemudian untuk mengetesnya melalui perintah ping ke nama 

hosts yang sudah dibuat. 

http://www.facebook.com/
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Gambar 5.21 Test ping IP Adrress 

Selanjutnya adalah dengan melakukan installasi BIND ke 

sistem, yaitu dengan perintah : 

  

Gambar 5.22 Perintah Installasi BIND9 

Selanjutnya adalah dengan mengedit file 

/etc/bind/named.conf.local yang digunakan untuk menentukan zona 

DNS Record Local. Berikut ini adalah isi file dari named.conf.local 

: 

 

Gambar 5.23 Edit File named.conf.local 

data tambahan pada file tersebut adalah adanya 

db.sman19.edu yang merupakan forward zone dari IP Addres yang 
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dijadikan sebagai alamat sman19.edu sehingga pada saat seseorang 

memanggil sman19.edu maka alamat tersebut akan dipetakan ke 

alamat IP Address. Dan juga merupakan reserve zone dari 

sman19.edu sehingga pada saat seseorang memanggil sman19.edu 

menggunakan IP Addressnya, maka alamat tersebut akan dipetakan 

menjadi forward zone sman19.edu. Dilanjutkan dengan 

menduplicate file db.local sesuai dengan nama yang telah disebutkan 

pada /etc/bind/named.conf.local dan juga menduplicate file 

localhost db.127 dengan mengetikkan perintah sebagai berikut : 

 

Gambar 5.24 Perintah menggandakan file db.local dan db.127 

Setelah menduplikasi file, langkah selanjutnya adalah 

mengedit kedua file zone (zona file) tadi (/etc/bind/db.sman19.edu 

dan /etc/bind/db.192). berikut ini adalah hasil dari perubahan script 

file db.sman19.edu: 

 

Gambar 5.25 Edit File db.sman19.edu 
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Adapun yang dapat penulis jelaskan dari gambar 5.25 adalah 

sebagai berikut: 

- TTL (time to live) : mendefinisikan waktu lamanya data berada 

dalam database. 

- SOA (start of authority) : mendefinisikan hostname yang 

merupakan awal dari suatu zone. 

- Serial : merupakan nomor serial dari zone file  yang akan 

bertambah jika ada perubahan data. 

- Refresh : merupakan selang waktu yang diperlukan secondary 

name server untuk memeriksa perubahan pada Primary Name 

Server. 

- Retry : merupakan selang waktu secondary name server untuk 

mengulang pengecekan pada primary name server. 

- IN A 127.0.0.1 : mendefinisikan bahwa hostname localhost 

mempunya IP Address 127.0.0.1 

- IN NS ns.sman19.edu : mendefinisikan bahwa hostname 

ns.sman19.edu yang memegang tanggung jawab terhadap 

domain sman19.edu. 

- IN A 192.168.1.1 : mendefinisikan bahwa hostname 

nd.sman19.edu mempunyai IP Address 192.168.1.1 

- www IN A 192.168.1.1 : mendefinisikan bahwa hostname 

dns.sman19.edu mempunyai nama www.sman19.edu dan 

mempunyai IP Address 192.168.1.1 

http://www.sman19.edu/
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Setelah itu edit file yang terdapat pada /etc/bind/db.192, 

lakukan perubahan dimana domain name dan IP Address dipetakan 

dalam script ini, maka hasil perubahan script tersebut sebagai 

berikut : 

 

Gambar 5.26 Edit File db.192 

Adapun yang dapat jelaskan dari gambar 5.26 adalah sebagai 

berikut : 

- TTL (time to live) : mendefinisikan waktu lamanya data berada 

dalam database. 

- SOA (start of authority) : mendefinisikan hostname yang 

merupakan awal dari suatu zone. 

- Serial : merupakan nomor serial dari zone file  yang akan 

bertambah jika ada perubahan data. 

- Refresh : merupakan selang waktu yang diperlukan secondary 

name server untuk memeriksa perubahan pada Primary Name 

Server. 

- Retry : merupakan selang waktu secondary name server untuk 

mengulang pengecekan pada primary name server. 
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- IN NS ns.sman19.edu : mendefinisikan bahwa hostname 

ns.sman19.edu yang memegang tanggung jawab terhadap 

domain sman19.edu 

- IN PTR www.sman19.edu : mendefinisikan bahwa hostname 

sman19.edu mempunyai IP Address 192.168.1.1 

- IN PTR ns.sman19.edu : mendefinisikan bahwa hostname 

ns.sman19.edu mempunyai IP Address 192.168.1.1 

Setelah itu, lakukan restart pada aplikasi yang telah selesai 

dikonfigurasikan yaitu dengan cara ketikkan perintah 

/etc/init.d/bind9 restart. Untuk melihat kebenaran hasil konfigurasi 

yang sudah dilakukan dapat melalui perintah ping diikuti nama 

domain yang sudah dibuat, seperti berikut : 

 

Gambar 5.27 Tes Hostname dan nslookup 

 

5.2.3. Konfigurasi Apache dan PHP 

Apache Server merupakan aplikasi yang dapat menjalankan 

sebuah Web Server agar situs yang dibuat dapat dilihat dan 

http://www.sman19.edu/
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ditampilkan melalui jendela browser. Sebelum melakukan 

konfigurasi Apache, harus diinstall terlebih dahulu. Untuk 

melakukan installasi Apache adalah dengan menggunakan perintah 

apt-get install apache2. Tunggu hingga proses installasi selesai.  

Setelah tahap installasi selesai lakukan restart apache dengan 

menjalankan perintah “/etc/init.d/apache2 restart”. File konfigurasi 

apache pada Ubuntu Linux terdapat di /etc/apache2/apache.conf, dan 

file konfigurasi php.ini terletak di /etc/php5/apache2/php.ini. Untuk 

mengecek proses apache yang sudah diinstall menjalankan perintah 

“ps ax | grep apache2” dengan hasil output seperti pada gambar 

5.28. 

 

Gambar 5.28 Cek Proses Apache 

kemudian lakukan pengecekan apakah service apache telah 

berjalan (listen) dan siap untuk menerima request, dengan perintah 

“netstart –pln | grep 80” yang terdapat pada gambar 5.29.  

 

 

 

 

Gambar 5.29 Cek Service Apache 

root@shetea:˜# netstart –pln | grep 80 

tcp 0 0  0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 
1380/sshd 
tcp6 0 0 : : :80  : : :*  LISTEN 
883/apache2 
tcp6 0 0 : : :22  : : :*  LISTEN 
1380/sshd 



79 
 

File konfigurasi apache secara default tersimpan 

di /etc/apache/apache2.conf, berikut adalah beberapa parameter 

penting dalam konfigurasi apache : 

1. ServerRoot ”/etc/apache2” : Merupakan direktori utama dari 

apache, disinilah akan diletakan file-file konfigurasi dan juga 

log dari apache 

2. User ${APACHE_RUN_USER} dan Group 

${APACHE_RUN_GROUP} : Merupakan user dan group 

yang menjalanakan service apache, dan parameter untuk 

pengaturan user dan groupnya terdapat pada 

file /etc/apache2/envvars 

3. DocumentRoot ”/var/www/html” : Tempat dokumen web 

disimpan 

Lakukan sedikit perubahan pada file 

/etc/apache2/apache2.conf, yaitu dengan menghapus tanda kres (#) 

pada baris ServerRoot “/etc/apache2” dengan cara menggunakan 

perintah “nano /etc/apache2/apache2.conf” seperti pada gambar 

5.30 dibawah ini. 

 

Gambar 5.30 file /etc/apache2/apache2.conf 
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Php merupakan bahasa pemograman yang digunakan untuk 

membuat web. Dengan menginstall Php, maka Apache yang sudah 

diinstall sebelumnya dapat digunakan untuk mengakses file-file yang 

berekstensi .php dan yang memiliki kode-kode php didalamnya. 

Adapun perintah yang digunakan untuk menginstall php adalah: 

 

Gambar 5.31 Perintah Installasi PHP5 

Setelah proses intallasi selesai, langsung lakukan restart 

Apache yang sedang berjalan dengan mengetikkan perintah 

/etc/init.d/apache2 restart pada konsol terminal. Selanjutnya cek 

keberhasilan installasi PHP5 dengan perintah nano 

/var/www/phpinfo.php, kemudian isi file tersebut dengan script 

seperti berikut : 

 

Gambar 5.32 Script Phpinfo.php 

kemudian simpan pada /var/www, untuk melakukan uji coba 

maka ketikkan perintah “w3m http://localhost/phpinfo.php”, atau 

langsung dengan menggunakan domain yang sudah dibuat “w3m 

http://sman19.edu/phpinfo.php”. Maka akan muncul tampilan 

berikut seperti gambar 5.33. 
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Gambar 5.33 Tampilan phpinfo.php 

 

5.2.4. Konfigurasi MySql  

MySql adalah salah satu produk atau aplikasi database yang 

bersifat Open Source. Selain itu pula memiliki beberapa keunggulan 

lainnya, yaitu terintegrasi dengan baik bersama PHP dan beberapa 

pemograman, sehingga dapat memudahkan pemograman untuk 

membangun aplikasi, dapat digunakan pada berbagai jenis platform 

dan mempunyai mekanisme keamanan yang baik. Salah satu aplikasi 

yang membutuhkan MySQL adalah Moodle, maka penulis 

menggunakan MySQL sebagai penyimpan database dari aplikasi 

moodle.  

Untuk dapat menggunakan MySQL database server terlebih 

dahulu melakukan installasi MySQL. Untuk menginstall MySQL 

ketikkan perintah apt-get install mysql-server pada konsol 

terminal. Dalam proses installasi akan diminta password untuk user 
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“root”. Masukkan password sebanyak 2 (dua) kali untuk konfirmasi 

ulang password yang digunakan. Tunggu hingga installasi selesai. 

 

5.2.5. Konfigurasi aplikasi Moodle 

MOODLE merupakan singkatan dari Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment merupakan paket perangkat lunak 

yang di produksi untuk kegiatan belajar mengajar berbasis internet 

dan website (E-Learning). Dengan menggunakan Moodle sebagai 

LMS (Learning Management System) penulis bisa selangkah lebih 

maju dalam mendesain sistem pembelajaran yang berkualias, 

Meningkatkan efisiensi proses belajar mengajar, meningkatkan 

motivasi belajar siswa, efisiensi biaya belajar, dan lain sebagainya. 

Sebelum digunakan, terlebih dahulu aplikasi moodle diinstall 

dalam sistem yang telah ada. Adapun langkah-langkah untuk 

installasi moodle dengan mengetikkan perintah ini apt-get install 

moodle pada terminal konsol. Pada saat proses installasi 

berlangsung, akan tampil layar default URL dari moodle yang dapat 

dilihat pada gambar 5.34, lalu tekan tombol enter. 

 

Gambar 5.34 Default URL Moodle 
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Selanjutnya tampil layar option apakah akan membuat 

database moodle, pilih pada option YES. Kemudian disuruh 

memilih database yang akan penulis gunakan, penulis memilih 

option mysql dapat dilihat pada gambar 5.35, dan tekan tombol 

enter. 

 

Gambar 5.35 Pemilihan Database Moodle 

Setelah memilih jenis database MySQL yang sudah ada, lalu 

akan tampil layar untuk mengisi password database MySQL yang 

sama pada saat membuat atau menginstall MySQL server 

sebelumnya. Setelah itu akan tampil pula layar yang meminta untuk 

memasukkan password database moodle. Masukkan password 

moodle sebanyak 2 (dua) kali untuk konfirmasi password. Setelah 

tahapan proses konfigurasi selesai, tunggu hingga proses instalasi 

moodle selesai. 

Setelah proses instalasi selesai, folder utama moodle berada di 

direktori /usr/share/moodle, folder tersebut harus pindah ke direktori 

/var/www/. Untuk memindah folder tersebut dapat menggunakan 

perintah seperti pada gambar 5.36 berikut: 
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Gambar 5.36 Perintah Copy folder /usr/share/moodle ke /var/www/moodle 

Langkah selanjutnya adalah mengedit file konfigurasi yang 

terdapat pada direktori /etc/moodle/config.php dengan menggunakan 

perintah nano /etc/moodle/config.php, selanjutnya setelah file 

terbuka cari baris  

$CFG -> dirroot = ‘/usr/share/moodle’ ; 

Kemudian edit baris tersebut sehingga menjadi seperti berikut 

$CFG -> dirroot = ‘/var/www/moodle’ ;  

Setelah selesai diedit, simpan kembali file tersebut dengan nama 

yang sama. Kemudian buka web browser dan pada address bar 

ketikkan http://localhost/moodle maka akan tampil tampilan seperti 

gambar 5.37 berikut, klik tombol YES. 

 

Gambar 5.37 Halaman GPL License 

Selanjutnya masuk pada halaman current release information, 

beri tanda centrang pada bagian unattended operation dan klik 
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tombol continue, maka proses installasi mulai dari pembuatan 

database sampai selesai. 

 

Gambar 5.38 Halaman Current Release Information 

Lengkapi formulir yang ada di halaman setup administrator 

account pada gambar 5.39 berikut: 

 

Gambar 5.39 Halaman Setup Administrator Account 

Kemudian akan tampil halaman pengaturan situs. Sekarang 

tinggal mengisi perngaturan tersebut sesuai dengan situs yang akan 

dibuat. Klik tombol Save Change jika telah selesai. 
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Gambar 5.40 Halaman pengaturan situs 

Setelah itu akan tampil halaman depan dari LMS Moodle yang 

baru saja dibuat.  

 

Gambar 5.41 Halaman site Administrator 

Setelah konfigurasi selesai, tahap selanjutnya adalah mengedit 

situs tersebut dengan menambahkan user guru dan siswa, serta 

memasukkan materi pelajaran yang diperlukan dalam proses belajar 

mengajar. Dibawah ini merupakan tampilan yang sudah di edit dari 

moodle yang dibuat : 
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Gambar 5.42 Tampilan Situs SMA Negeri 19 Palembang 

 

5.2.6. Hasil Perbandingan  

Setelah dilakukannya penelitian dari hasil rancangan web e-

learning yang telah penulis bangun, ternyata memiliki beberapa 

dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif yang terjadi, 

antara lain: 

1. Lebih banyak siswa yang merasakan have fun dalam 

belajar. 

2. Meminimalisir penggunaan buku paket dan LKS. 

3. Siswa dapat dengan mudah memahami materi pelajaran 

karena dapat langsung diterapkan atau dipraktekkan. 

4. Membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

Selain dampak positif, adapula dampak negatif dari adanya 

sistem pembelajaran e-learning pada SMA Negeri 19 Palembang ini, 

yaitu: 

1. Ketersediaan komputer yang belum mencukupi, sehingga 

membuat siswa harus belajar bersama dan bergantian. 
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2. Masih ada beberapa siswa yang merasa tidak nyaman 

dengan sistem pembelajaran e-learning. 

Dari dampak diatas, membuat siswa memiliki dua pilihan. 

Antara setuju dengan sistem pembelajaran yang baru yaitu sistem 

pembelajaran dengan menggunakan web e-learning dan tidak setuju 

dengan sistem pembelajaran yang tersebut. Dari hal itu, maka dapat 

penulis gambarkan hasil perbandingan yang ada antara sebelum 

digunakannya sistem belajar secara elektronik atau digital dengan 

sistem belajar setelah digunakannya sistem belajar secara elektronik 

(e-learning) dalam bentuk tabel dapat dilihat pada tabel 5.2. 

Tabel 5.2. Tabel Hasil Perbandingan Siswa 

Kelas 
Jumlah siswa 

setuju tidak setuju 

XI IPS 1 28 3 

XI IPS 2 29 1 

Dari tabel diatas, dapat penulis jabarkan melalui grafik yaitu 

dapat dilihat pada gambar 5.44 seperti dibawah ini: 

 

Gambar 5.43 Hasil Perbandingan Siswa 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Simpulan 

Adapun simpulan yang dapat penulis ambil dari pembahasan bab-bab 

sebelumnya adalah sebagai berikut : 

1. Terbentuknya sistem pembelajaran baru, yaitu web e-learning. 

2. Dengan adanya sistem pembelajaran secara online maka dapat 

memudahkan siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. 

3. Setiap guru atau siswa yang ingin menggunakan web e-larning harus 

terdaftar sebagai user. 

4. Adanya dampak positif dan negatif dari sistem pembelajaran online 

yang dirasakan oleh siswa.  

 

6.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 

1. Dengan adanya sistem pembelajaran online diharapkan untuk guru 

dan siswa dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam proses 

belajar dan mengajar. 

2. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk melengkapi 

semua kekurangan. 
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3. Perlu adanya dukungan dari beberapa pihak terkait, supaya sistem 

pembelajaran online ini dapat digunakan dan berjalan dengan baik 

serta memberikan hasil yang baik bagi siswa. 

4. Perlu adanya penambahan laboratorium, supaya sistem 

pembelajaran online ini dapat digunakan oleh semua guru mata 

pelajaran. 
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