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BAB III   

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kedudukan selama menjalankan program magang adalah sebagai Staf IT 

SMP PGRI 396 Kelapa Dua yang bertugas menganalisis, merancang, membuat, 

dan mengimplementasikan penerapan elearning berbasis web menggunakan 

moodle pada Sekolah Menengah Pertama PGRI 396 Kelapa Dua Tangerang. 

Selama pelaksanaan praktek kerja magang, koordinasi dilakukan dengan 

Bapak Agus Salim S.Pd selaku pembimbing lapangan dan sebagai Guru pada 

bidang TIK. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dilakukan selama proses pelaksanaan kerja magang sebagai 

Staf IT adalah menganalisis interaksi antara guru dan siswa dalam kegiatan proses 

belajar mengajar sekaligus menganalisis berbagai macam kebutuhan data yang di 

perlukan dalam membangun suatu sistem informasi untuk penerapan E Learning 

berbasis web menggunakan Moodle pada SMP PGRI Kelapa Dua, merancang 

tampilan penerapan E Learning berbasis web, membuat, mengubah, mengedit, 

memperindah tampilan dan isi dari E Learning ini, serta mengimplementasikan E 

Learning berbasis web menggunakan Moodle pada Sekolah Menengah Pertama 

PGRI 396 Kelapa Dua Tangerang. 

Penerapan E Learning berbasis web ini dibuat berdasarkan kebutuhan dan 

promosi Sekolah Menengah Pertama PGRI 396 Kelapa Dua (SMP PGRI 396 

Kelapa Dua) Tangerang. 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

1. Sesi perkenalan ruang lingkup SMP PGRI 396 Kelapa Dua Tangerang 

Pada minggu awal pelaksanaan proses magang yang dilakukan adalah 

mempelajari ruang lingkup SMP PGRI 396 Kelapa Dua. Kemudian dimulai 

adanya perkenalan dengan para guru bersama kepala sekolah yang ada di SMP 

PGRI 396 Kelapa Dua, lalu perkenalan dengan siswa siswi yang ada di setiap 

kelas VII, kelas VIII dan kelas IX. Kemudian penulis mulai melihat berbagai 

ruang lingkup sekolah baik dari sisi kelas, lab komputer, ruang pengawas, 

perpustakaan, gedung sekolah, lapangan olahraga, bahkan peralatan dan 

perlengkapan sekolah. 

2. Melihat dan memperhatikan proses pemberian tugas guru terhadap siswa 

            Pada tahap minggu kedua saat proses kerja magang berlangsung, penulis 

melakukan pengamatan mengenai bagaimana cara dan prosedur setiap guru dalam 

memberikan tugas kepada setiap siswa kelas VII, VIII dan IX.  

Prosedur pemberian tugas guru kepada para siswa cenderung sama untuk setiap 

kelas. Dimana para guru memberikan tugas setelah memberikan materi pelajaran. 

 

Berikut adalah bentuk tugas tugas yang diberikan oleh guru terhadap para siswa-

siswi yang mengikuti setiap kurikulum dan sistem pembelajaran yang ada:  

a. Tugas secara Langsung  

     Tugas yang diberikan secara langsung oleh guru kepada siswa-siswa 

setelah menerapkan materi pembelajaran dan bentuknya berupa kuis ataupun 

pemberian soal yang dapat dilihat dari catatan yang harus dikerjakaan secara 

langsung kemudian dikumpulkan sebelum jam istirahat bahkan sesuai 

ketetapan waktu yang diberikan guru sebelum jam pelajaran berakhir di 

kelas. Tugas tersebut akan dinilai dan dimasukkan ke dalam penilaian 

mandiri setiap siswa. 
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b. Tugas Praktikum  

     Tugas praktikum tentunya merupakan tugas wajib yang diberikan kepada 

siswa dimana siswa harus mengerjakan tugas langsung dengan melihat 

prosedur tugas yang diberikan. Tugas ini langsung dinilai dengan melihat 

kemampuan, ketrampilan dan keahlian dalam mengerjakan tugas sesuai 

dengan prosedur yang diberikan. Tugas praktikum ini berupa kesenian, 

ketrampilan, olahraga, Bahasa, pengujian di lab komputer dan pengujian 

guru terhadap setiap siswa setelah penerapan materi sebagai tahap untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman bahkan kemampuan dari setiap siswa 

dalam menanggapi penjelasan guru di kelas. 

c. Tugas Rumah  

      Pemberian tugas dari guru untuk para siswa dimana tugas yang diberikan 

berupa soal-soal yang berkaitan dengan materi yang telah didapatkan oleh 

para siswa maupun materi yang akan dibahas pada pertemuan kedepannya. 

Dimana soal (tugas) yang diberikan dikerjakan para siswa di luar jam 

sekolah / di luar jam pelajaran atau lebih tepatnya dikerjakan di rumah. Hal 

ini bertujuan untuk membuat para siswa dapat mengatur jadwal belajar 

mereka baik di dalam sekolah maupun di luar jam belajar sekolah. Jadi, para 

siswa dengan mandiri dapat mengatur jadwal belajarnya masing masing 

untuk mengerjakan tugas rumah yang diberikan oleh para guru. 

      Tugas rumah memiliki batas waktu pengumpulan yang diatur oleh para 

guru. Pengumpulan tugas bisa kapan saja namun tidak boleh melebihi batas 

waktu pengumpulan. Apabila guru bersangkutan tidak hadir pada saat waktu 

pengumpulan tugas maka tugas dapat langsung diletakan pada meja guru 

yang bersangkutan dimana meja guru tersebut berada di ruangan guru/ 

kantor sekolah. Dapat juga dititipkan kepada guru lain yang telah diberikan 

wewenang sebelumnya oleh guru yang bersangkutan. 
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3. Mengamati materi - materi yang diajarkan oleh sekolah dalam proses 

belajar mengajar 

            Pada akhir minggu kedua sampai minggu ketiga, penulis melakukan 

pengamatan mengenai materi yang di ajarkan oleh guru terhadap siswa. Cara kerja 

pemberian materi oleh guru kepada siswa diberikan secara langsung dimana guru 

akan menjelaskan materi – materi yang akan diajarkan bagi siswa SMP PGRI 396 

Kelapa Dua Tangerang. 

           Materi pelajaran yang diterapkan dalam proses belajar mengajar 

merupakan materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah pada setiap 

tahunnya. Dimana setiap kurikulum diberikan secara manual yang disampaikan 

oleh para guru menggunakan buku teks yang ada pada kurikulum tersebut. 

          Dalam proses pembelajaran biasanya sering terjadi ketidak seimbangan 

antara guru dan siswa dimana ada sebagian siswa yang tidak memiliki buku teks 

yang mengakibatkan ketidak seimbangnya proses belajar mengajar dan pemberian 

tugas dikarenakan sebagian dapat mengerjakan tugas secara langsung dan 

sebagianya tidak dapat mengerjakannya karena tidak memiliki buku teks.  

          Hal ini menyebabkan tidak efektifnya pemberian nilai kepada setiap siswa 

bahkan penilaian tersebut akan tidak merata kepada setiap siswa yang tidak 

memiliki buku dengan nilai yang kurang karena tidak mengumpulkan tugas tepat 

pada waktunya. Masalah inilah yang menjadi penghambat dalam proses 

pembelajaran. 

4. Proses pengumpulan data-data sekolah sebagai bahan perancangan 

kebutuhan web e-learning 

             Di akhir minggu ketiga sesudah melakukan pengamatan mengenai materi 

yang diajarkan oleh guru terhadap siswa, penulis melanjutkan pengumpulan data – 

data sekolah sampai minggu keempat. Data tersebut tentunya sebagai bahan 

perancangan kebutuhan web e-learning SMP PGRI 396 Kelapa Dua Tangerang.  

           Penulis melakukan analisis data dari setiap guru, siswa-siswa, bahkan 

kepala sekolah untuk membantu dalam merancang penerapan E Learning berbasis 

web sebagai proses selanjutnya.  
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Proses analisis dan perancangan untuk keperluan belajar mengajar bahkan 

promosi mengenai Sekolah Menengah Pertama PGRI 396 Kelapa Dua ini, di 

sesuaikan dengan kebutuhan penerapan E Learning berbasis web dengan 

menggunakan moodle tersebut. 

5. Pemilihan hardware dan software yang akan digunakan dalam pembuatan 

web e-learning 

a.  Menentukan System Requirement  

    Dari kekurangan dan kendala yang ditemukan di atas sehingga dapat di 

simpulkan bahwa Sekolah Menengah Pertama PGRI 396 Kelapa Dua 

membutuhkan suatu sarana yang dapat diakses seluruh siswa dan guru guna 

untuk menambah wawasan dan pemahaman siswa dalam menangkap setiap 

materi yang diberikan dan dapat mengerjakan setiap tugas yang diberikan 

dengan baik karena adanya dukungan materi materi yang dapat memberikan 

solusi dalam menyelesaikan tugas tersebut.   

b.  Pilihan Solusi 

    Dalam tahapan ini penulis memilih untuk menggunakan Moodle sebagai 

framework untuk membuat E Learning berbasis web yang dapat memuat 

berbagai informasi SMP PGRI 396 Kelapa Dua, juga memuat materi-materi 

pembelajaran dalam kurikulum berbentuk E Book. Penerapan E Learning 

berbasis web menggunakan moodle ini telah dipelajari oleh penulis pada 

proses perkuliahan. Selain itu alasan pemilihan penggunaan moodle  ini 

adalah mempermudah para guru dan siswa dalam proses belajar mengajar 

melalui media online pada E Learning berbasis web, juga  merupakan sarana 

alternatif penting sebagai media online yang dapat mempromosikan sekilas 

informasi tentang SMP PGRI 396 Kelapa Dua. 

c.  Pengertian Moodle 

    Moodle atau Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment 

yang memiliki pengertian tempat belajar dinamis dengan menggunakan atau  

menerapkan model berorientasi objek. Moodle adalah suatu course content 

management (CMS), yang diperkenalkan pertama kali oleh Martin 
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Dougiamas, seorang computer scientist dan educator, mengembangkan 

sebuah learning management system di salah satu perguruan tinggi di kota 

Perth, Australia. 

     Moodle merupakan sebuah CMS berbasis open source yang saat ini 

digunakan oleh universitas, lembaga pendidikan, bisnis dan instruktur 

individual yang ingin menggunakan teknologi web untuk pengelolaan 

kursusnya (Cole, Jason & Foster, H, 2007). Moodle saat ini dipakai oleh 

lebih dari 200 organisasi pendidikan diseluruh dunia untuk mengirimkan 

online course dan sebagai perangkat tambahan (supplement) bagi traditional 

face-to-face courses. 

     Berbagai bentuk materi pembelajaran dapat dimasukkan dalam aplikasi 

Moodle ini. Berbagai sumber (resource) dapat ditempelkan sebagai materi 

pembelajaran baik itu naskah tulisan yang ditulis dari aplikasi pengolah kata 

Microsoft Word maupun materi presentasi yang berasal dari Microsoft 

Power Point. Selain itu Moodle juga menyediakan kemudahan untuk model 

tampilan (themes) website e-learning dengan menggunakan teknik template. 

Beberapa model themes yang telah disediakan oleh moodle. Selain itu tidak 

menutup kemungkinan bagi kita untuk merancang dan membuat bentuk 

tampilan (themes) sendiri. 

d.  Kelebihan Menggunakan Moodle 

  Cocok untuk kelas online dan sama baiknya dengan belajar tambahan 

yang langsung berhadapan dengan dosen/ guru. 

  Mudah, ringan, efisien, dan menggunakan teknologi sederhana 

  Mudah di install pada banyak program yang bisa mendukung PHP, 

hanya membutuhkan satu database. 

  Menampilkan penjelasan dari pelajaran yang ada dan pelajaran tersebut 

dapat dibagi kedalam beberapa kategori. 

  Dapat mendukung 1000 lebih pelajaran 

  Mempunyai keamanan yang kokoh. Formulir pendaftaran untuk pelajar 

telah diperiksa validitasnya dan mempunyai cookies yang terenkripsi. 
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6. Merancang Grafik user interface web e-learning SMP PGRI 396 Kelapa 

Dua 

      Pada minggu kelima sampai minggu keenam awal bulan oktober penulis 

membuat Grafik user interface e-learning berbasis web menggunakan moodle 

pada SMP PGRI 396 Kelapa Dua Tangerang. Ini merupakan tahap dimana 

penulis membuat antar muka (interface) antara komputer dan pengguna yang 

berbentuk grafis. GUI atau Grafic user interface berfungsi untuk memudahkan 

user saat menggunakan aplikasi di komputer, selain itu dapat menambahkan 

nilai estetika dari aplikasi itu sendiri. Grafik user interface sendiri terdiri 

banyak komponen seperti: button, radio button, check button, dan sebagainya. 

 Button: digunakan untuk menjalankan sesuatu aksi. Karena itu teks 

pada button biasanya berisi  kata perintah (kata kerja) seperti 

“Enter”,”Exit”,”dsb 

 Radio Button: dengan memilih hanya satu pilihan diantara 2 atau lebih 

pilihan. Jumlah pilihan pada radio button umumnya 3 atau 4 pilihan 

saja. Jika jumlah pilihan lebih dari 4 maka combo box merupakan 

widget yang lebih tepat digunakan. 

 Check button: Memilih satu atau lebih diantara banyak pilihan (terdiri 2 

atau lebih pilihan). Pemanfaatan check button memungkinkan untuk 

memilih semua pilihan. 

7. Configurasi Server 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Apache Server & Msql sebagai Database 
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          Pada minggu awal dan akhir di bulan oktober penulis melakukan 

configurasi server terhadap penerapan e-leraning berbasis web menggunakan 

moodle pada SMP PGRI 396 Kelapa Dua Tangerang. Tujuan configurasi server 

ini yaitu agar dapat mengakses file di htdocs.   

          Cara untuk mengaktifkan apache server itu sendiri yaitu menjalankan 

xampp control panel kemudian menekan tombol start pada apache tersebut. 

Setelah status apache berubah menjadi running maka kita dapat mengakses file 

elearning berbasis web menggunakan moodle dengan cara ketik http//:127.0.0.1 

atau http://localhost/smppgri396. 

 

Gambar 3.2 Apache Server & Msql sebagai Database 
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8. Testing 

          Setelah selesai dengan tahap configurasi server, di minggu pertama awal 

bulan November dilakukan proses testing oleh guru. Dimana dengan guru mulai 

membuat email kemudian setelah membuat email guru diharuskan untuk 

membuat id account di e-learning berbasis web menggunakan moodle agar dapat 

masuk di e-learning itu sendiri (biasanya id sudah dibuat oleh admin). Kemudian 

guru akan membuka mata pelajaran yang telah diajarkan dan tugas untuk mencoba 

upload file mengenai materi yang dapat diberikan kepada siswa. Testing kedua 

oleh siswa dimana siswa dapat men-download materi yang telah diberikan oleh 

guru dan upload tugas. 

9. Implementasi web e-learning SMP PGRI 396 Kelapa Dua 

a.  Persiapan Implementasi 

     Dalam pelaksanaan implementasi ada hal – hal yang dibutuhkan yaitu 

computer (PC) atau laptop dengan spesifikasi berikut :  

 Laptop ASUS dengan spesifikasi Processor Pentium® Dual-Core CPU 

T4400 @ 2.20GHz 

 2 GB RAM 

 Hardisk 320 GB 

 Windows 8.1 

 Microssoft Office Word 2013 

 Wi-fi 

 Moodle 

 Mysql database 

 Macromedia dreamweaver 

 XAMPP 

     untuk kedepannya dibutuhkan IP Address untuk menempatkan elearning 

berbasis web menggunakan moodle pada SMP PGRI 396 Kelapa Dua ketika 
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pihak sekolah setuju dan akan mengaplikasikan/ menerapkannya untuk 

digunakan secara resmi oleh pihak sekolah. 

b.  Implementasi Solusi 

     Tahapan implementasi ini dimulai pada saat penulis mulai memasukkan 

data siswa dan guru yang dapat mengakses E Learning ini ke dalam 

Framework tersebut. Selanjutnya penulis menjalankan E Learning berbasis 

web menggunakan localhost pada laptop penulis untuk didemonstrasikan 

dan dapat dinilai oleh para guru dan para siswa. Selanjutnya data E Learning 

berbasis web dipindahkan menggunakan flashdisk untuk diletakkan pada 

komputer sekolah sebelum pihak sekolah benar akan merealisasikan 

penggunaan E Learning SMP PGRI 396 Kelapa Dua pada tahun ajaran yang 

baru.  

 

Berikut ini adalah tampilan screen E Learaning berbasi Web pada SMP PGRI 396 

Kelapa Dua Tangerang saat implementasi: 
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Gambar 3.3 Halaman Tampilan Awal 

Gambar 3.1 Merupakan halaman tampilan awal pada E-Learning berbasis web 

menggunakan moodle pada Sekolah SMP PGRI 396 Kelapa Dua Tangerang. 

Halaman ini menampilkan mengenai elearning Sekolah SMP PGRI 396 Kelapa 

Dua Tangerang, Main menu, Navigasi, Kalender, penjelasan mengenai penerapan 

E-Learning berbasis Web menggunakan Moodle pada SMP PGRI 396 Kelapa Dua 

Tangerang beserta mata pelajaran mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. 
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Gambar 3.4  Halaman Buat Akun Baru 

 

Gambar 3.2 Menampilkan jika akan membuat akun untuk masuk dalam E-

Learning berbasis web. Hal – hal yang diperlukan dalam membuat akun baru 

seperti username, password, email address, first name, surname, city/town, 

country yang harus diisi untuk proses membuat akun baru. 
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Gambar 3.5 Halaman Sebelum Masuk 

 

Gambar 3.3 Menampilkan konten sebelum masuk di elearning. Yaitu username, 

password, login as a guest. 
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.Gambar 3.6 Halaman Masuk sebagai Admin 

Gambar 3.4 Ketika masuk sebagai admin maka menampilkan konten – konten 

yang merupakan isi dari elearning dari Sekolah SMP PGRI 396 Kelapa Dua 

Tangerang. Tampilan masuk sebagai admin seperti Main menu, navigasi, setting, 

courses dari kelas 7 sampai kelas 9 dan site administration. 
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Gambar 3.7 Halaman Edit Profil Guru 

 

Gambar 3.7 Mengubah profil guru berisi first name, surname, email address, 

email display, email format, city/town, select a country, email digest, type, form 

tracking, when editing text, timzone, preferred language, current picture, picture 

description dan lain – lain. 
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Gambar 3.8 Halaman Edit Profil Siswa 

 

Gambar 3.6 Mengubah profil siswa berisi first name, surname, email, address, 

email display, email format, city/town, select country, email digest, type, form 

tracking, when editing text, timzone, preferred language, current picture, picture 

description dan lain – lain. 
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Gambar 3.9 Halaman Edit Courses 
 

Gambar 3.7 Menampilkan courses kategori, edit, movi kategori, admin books, add 

books. Untuk mengubah courses hanya admin yang dapat mengubah couses 

tersebut. 
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Gambar 3.10 Halaman Enroll User 
 

Gambar 3.8 Tampilan saat admin akan melakukan enroll user untuk masuk dalam 

mata pelajaran. Jadi fungsinya supaya saat siswa dan guru dapat masuk dalam 

mata pelajaran yang ada. 
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Gambar 3.11 Halaman Upload Mata Pelajaran 
 

Gambar 3.9 Menampilkan konten untuk mengupload file di elearning. Berisi 

name, description, display description on course page, conten, select files, add 

files, creat folder, options, display resource name, display resource description. 
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Gambar 3.12 Halaman Uploud Mata Pelajaran Berhasil 

 

Gambar 3.10 Menampilkan file yang telah berhasil di upload. 
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Gambar 3.13 Halaman Membuat Summary 

 

Gambar 3.11 Menampilkan tampilan saat akan membuat summary untuk mata 

pelajaran. Summary diperlukan untuk nantinya siswa dan guru dapat mengetahui 

mata pelajaran ini membahas mengenai hal apa saja. Konten yang ada berupa use 

default section name, section name, summary. 
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Gambar 3.14 Halaman Grade Siswa 

 

Gambar 3.12 Menampilkan grade report dari siswa yang mengikuti latihan soal 

yang diberikan oleh guru melalui elearning. Dengan grade report, guru maupun 

admin dapat mengetahui hasil dari siswa yang mengikuti kuis. Konten yang ada 

seperti surname, first name, email address,, course total. 
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Gambar 3.15 Semua Partisipan Yang Bergabung Di Elearning Sekolah SMP 

PGRI 396 Kelapa Dua 
 

Gambar 3.13 Menampilkan semua partisipan yang telah ada di elearning untuk 

Sekolah SMP PGRI 396 Kelapa Dua Tangerang. Semua partisipan ini memiliki 

access yang berbeda – beda tidak semuanya bisa masuk atau mengubah isi dari 

elearning itu sendiri. 
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Gambar 3.16 Halaman Menambah Kategori 

 

Gambar 3.14 Menampilkan halaman untuk menambah kategori di halaman 

elearning Sekolah SMP PGRI 396 Kelapa Dua Tangerang. Kontennya berisi 

parent category, category name, categori id number, description. 
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Gambar 3.17 Halaman Menambah Berita 

 

Gambar 3.15 Halaman yang menampilkan penambahan berita di elarning untuk 

Sekolah SMP PGRI 396 Kelapa Dua Tangerang. Konten untuk penambahan 

berita berisi subject, message, subscription, attrachment, mail now. 
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Gambar 3.18 Halaman Kuis 

 

Gambar 3.16 Menampilkan halaman kuis yang telah dibuat oleh admin atau guru 

yang nantinya akan di isi oleh siswa sebagai soal latihan pada mata pelajaran. 
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Table 3.1 Fasilitas penggunaan E Learning berbasis Web pada SMP PGRI 

396 Kelapa Dua Tangerang. 

 

 

No 

 

Fasilitas Penggunaan E Learning berbasis Web 

 

Admin 

 

Guru 

 

Siswa 

1. Uploud File     -  

2. Hapus file     -  

3. Edit nama file     -  

4. Buat courses   -  -  

5. Edit courses   -  -  

6. Hapus courses   -  -  

7. Group file     -  

8. Edit Summary     -  

9. Hapus Summary     -  

10 Buat Quiz     -  

11. Edit Quiz     -  

12. Hapus Quiz     -  

13. Tambah Quiz     -  

14. Enroll user   -  -  

15. Unenroll user   -  -  

16. Confirm user   -  -  

17. Edit tampilan web    -  -  

18. Buat site   -  -  

19. Ubah profil       

20. Hapus profil       

21. Ubah password       

22. Buat grade     -  

23. Hapus grade     -  

24. Edit grade     -  

25. Ubah bahasa   -  -  

26. Ubah konten Web   -  -  
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27. Isi Quiz       

28. Download file       

29. Assign role file     -  

30 Duplicate file     -  

31. Hide file     -  

32. Movi file     -  

 
Tabel 3.1 diatas membagi tugas dari tiap – tiap user di web elearning Sekolah 

SMP PGRI 396 mengenai hal apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh 

admin, guru dan siswa. 

 

Keterangan Tabel 3.1 Fasilitas penggunaan E Learning berbasis Web pada 

SMP PGRI 396 Kelapa Dua: 
 
 
1. Upload File: Admin dan guru dapat melakukan upload file di E Learning 

berbasis web. Upload file digunakan jika ada file yang akan digunakan di 

elearning berbasis web menggunakan moodle. 

2. Hapus file: Admin dan guru dapat menghapus file yang telah di upload tadi. 

Hapus file diperlukan jika file tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi 

3. Edit nama file:  Admin dan guru dapat mengedit nama file. 
 

4. Buat courses: Admin dapat membuat courses untuk mata pelajaran 
 

5. Edit courses: Admin dapat mengubah courses yang telah dibuat 
 
6. Hapus courses: Admin dapat menghapus courses jika tidak diperlukan 
 
7. Group file: Admin dan guru dapat membuat groug file. Group file akan dibuat 

jika terdapat banyak file di mata pelajaran tersebut. 
 
8. Edit Summary: Admin dan guru dapat mengubah summary. Ini di perlukan jika 

terjadi kesalahan dalam penulisan. 
 

9. Hapus Summary: Admin dan guru bisa menghapus summary yang tidak 

diperlukan lagi. 
 

10. Buat Quiz: Admin dan guru dapat membuat kuis (Admin memiliki hak jika 

sesuai dengan persetujuan dari guru yang bersangkutan). 
 
11. Edit Quiz: Admin dan guru dapat melakukan untuk mengubah kuis sesuai 

dengan yang diperlukan. 
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12. Hapus Quiz: Admin dan guru bisa menghapus kuis jika kuis tersebut tidak 

diperlukan lagi. 

13. Tambah Quiz : Admin dan guru bisa menambah kuis 

14. Enroll users: Admin bisa melakukan enroll user yang akan masuk dalam mata 

pelajaran yang telah ditentukan. Enroll diperlukan supaya saat siswa maupun 

guru bisa masuk dalam mata pelajaran tertentu. 

 

15. Unenroll users: Admin bisa melakukan enroll user jika user tersebut sudah 

tidak termasuk dalam mata pelajaran tersebut. 
 
16. Confirm users: Admin dapat menerima dan menolak user yang baru untuk 

masuk dalam E Learning berbasis web menggunakan moodle. 
 
17. Edit tampilan web: Admin dapat mengubah tampilan dan konten yang berada 

di E Learning berbasis web menggunakan Moodle pada SMP PGRI 396 

Kelapa Dua Tangerang. 
 
18. Buat site: Admin dapat membuat site di E Learning berbasis web sebagai 

informasi tambahan. 
 
19. Ubah profil: Admin, guru dan siswa dapat mengubah profile dari tiap – tiap 

masing user itu sendiri. 
 
20. Hapus profil: Admin, guru dan siswa dapat menghapus atau mengganti profile 

masing – masing. 
 
21. Ubah password: Tiap user dapat mengubah password masing – masing. 
 
22. Buat grade: Membuat grade hanya bisa dilakukan oleh Admin dan guru. 
 
23. Hapus grade: Menghapus grade bisa dilakukan oleh Admin dan guru. 
 
24. Edit grade: Mengubah grade dapat dilakukan oleh Admin dan guru. 
 
25. Ubah Bahasa: Bahasa yang di gunakan di E Learning berbasis web dapat di 

ubah ke Bahasa yang mendukung E Learning tersebut. Yang dapat mengubah 

bahasa adalah Admin. 
 
26. Ubah konten Web: Untuk mengubah konten, Admin harus melakukan proses 

yang cukup panjang mulai dari mengubah setting, mengubah tema, mengubah 

isi dan masi banyak lagi. Untuk mengubah konten pada E Learning hanya bisa 

dilakukan oleh Admin.  
 
27. Isi Quiz: Dalam mengisi kuis sebenarnya hanya di peruntukan bagi siswa saja. 

Admin dan guru hanya bisa melihat dan mengikuti kuis tapi tidak akan 

menghasilkan nilai karena yang membuat kuis adalah guru sendiri, Admin bisa 

membuat kuis jika ada persetujuan dari guru yang bersangkutan. 
 
28. Download file: Dapat dilakukan oleh ketiga user yaitu Admin, guru dan siswa. 
 
29. Assign role file: Hanya bisa dilakukan oleh Admin dan guru saja di dalam 

menassign role dari pada file mata pelajaran. 
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30. Duplicate file: Admin dan guru bisa melakukan hal tersebut (Duplicate file). 

Duplicate dilakukan untuk mencegah jika terjadi penghapusan data yang 

membuat data file tersebut ikut terhapus. 

 

31. Hide file: Bisa dilakukan oleh Admin dan guru, sembunyi file dapat dilakukan 

jika file tersebut bersifat rahasia. 
 
32. Movi file: Pindah file dapat dilakukan oleh Admin dan guru, pindah file 

diperlukan jika terjadi perpindahan mata pelajaran. 

 

10. Training 

           Pada minggu ketiga di bulan November setelah penulis melakukan 

Implementasi web e-learning, penulis melanjutkan training dengan pembimbing 

lapangan kerja magang di sekolah SMP PGRI 396 Kelapa Dua. Ini merupakan 

bulan dan minggu terakhir bagi penulis dalam menjalankan proses kerja magang 

di SMP PGRI 396 Kelapa Dua Tangerang. Pada tahap terakhir ini penulis 

membahas mengenai kekurangan dan kelebihan dari hasil penerapan e-learning 

berbasis web menggunakan Moodle. Selain itu penulis meminta arahan dan 

masukan dari pembimbing lapangan kerja magang untuk memenuhi kebutuhan 

dalam penerapan e-learning berbasis web menggunakan moodle pada SMP PGRI 

396 Kelapa Dua Tangerang. Dengan adanya training ini, penulis dapat 

mengetahui hal apa saja yang tidak dimengerti, yang masih dibutuhkan dan 

diperlukan di e-learning berbasis web itu sendiri.  

          Kemudian penulis memenuhi dan memperbaiki kekurangan pada e-learning 

berbasis web sehingga semua sistem informasi kebutuhan sekolah di e-learning 

dapat disempurnakan dengan baik sesuai kebutuhannya. 

 

3.3.2  Kendala yang Ditemukan 

           Dalam proses pelaksanaan magang terdapat kendala, baik kendala yang 

berasal dari dalam maupun kendala dari luar. Kendala dari dalam yaitu kurangnya 

pemahaman dan pengetahuan mengenai Framework E Learning. 

            Kendala yang ditemukan dari luar adalah minimnya materi – materi 
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Proses Bisnis Sebelum Menggunakan Moodle

S
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a
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ur

u
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KBM

Menerima materi 
pelajaran

Evaluasi materi 
yang diterima 

siswa

Apakah siswa
Telah menerima 

materi?

Ya

Mengerjakan Kuis

Belum

Memberikan kuis

Menerima Nilai 
dan Evaluasi diri

Memberikan 
materi pelajaran

Memberikan Nilai 
sesuai 

kemampuan siswa

Start

End

pembelajaran yang ada dalam bentuk E-Book. Hanya sebagian mata pelajaran 

yang memiliki E-Book yang tersedia di komputer sekolah. Hal ini menyebabkan 

penulis harus banyak mencari materi – materi E Book yang cocok dengan mata 

pelajaran yang belum memiliki E-Book. Selain itu, SMP PGRI 396 Kelapa Dua 

Tangerang mengalami kesulitan dalam hal mempublikasikan dan mempromosikan 

sekolah mereka dalam bentuk online. 

             

Berikut adalah proses bisnis sebelum menggunakan Moodle pada SMP PGRI 396 

Kelapa Dua Tangerang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Proses Bisnis sebelum menggunakan moodle 

 

 

Dalam proses bisnis ini, guru mempersiapkan materi untuk diajarkan kepada 

siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Materi pembelajaran di 

ajarkan kepada siswa dengan jadwal dan jam yang telah ditentukan oleh sekolah 

kemudian siswa menerima materi yang diberikan oleh setiap guru di sekolah SMP 

PGRI 396 Kelapa Dua Tangerang. 

        Guru memberikan evaluasi kepada siswa untuk mengetahui seberapa dalam 
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siswa mengerti tentang materi yang diberikan oleh guru secara langsung. Apabila 

ada siswa yang belum mengerti diharapkan bertanya agar guru tahu dibagian 

mana siswa tersebut tidak mengerti. Kuis bertujuan untuk evaluasi lebih lanjut 

terhadap siswa oleh guru dengan memberikan nilai sesuai capaian siswa tersebut 

agar siswa dapat meningkatkan dan belajar lagi. 

 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

          Dari kendala yang ditemukan diatas, maka solusi yang dilakukan untuk 

mengatasi kendala dari dalam adalah dengan lebih memperbanyak pengetahuan 

dengan belajar sendiri bahkan bertanya–tanya kepada teman yang lebih menguasai 

Framework E Learning. 

           Solusi untuk mengatasi kendala dari luar mengenai kurangnya E-Book 

yang merupakan bahan materi untuk proses belajar yaitu penulis melakukan 

pencarian E-Book yang ada di internet, salah satunya pada 

http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/ dan mencocokan E-Book yang ada dengan 

setiap mata pelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Hal ini sangat membantu 

penulis dalam menyelesaikan proses penerapan E Learning berbasis Web 

menggunakan Moodle pada SMP PGRI 396 Kelapa Dua Tangerang. 

          Adanya kesulitan dalam hal mempublikasikan bahkan mempromosikan 

sekilas informasi tentang Sekolah Menengah Pertama PGRI 396 Kelapa Dua 

Tangerang, maka penerapan E Learning berbasis Web menggunakan Moodle 

menjadi sarana yang sangat penting bagi SMP PGRI 396 Kelapa Dua Tangerang, 

baik untuk kegiatan belajar mengajar maupun sebagai media alternatif untuk 

promosi sekolah secara online.  

Proses bisnis setelah pelaksanaan kerja magang dilakukan dengan menerapkan 

elearning berbasis web menggunakan Moodle pada SMP PGRI 396 Kelapa Dua 

Tangerang. Dimana dapat dilihat dalam gambar 3.18. 
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Proses Bisnis Sesudah Menggunakan Moodle
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Gambar 3.20 Proses Bisnis sesudah menggunakan moodle 

 

Pada proses bisnis ini, Admin membuat id khusus para guru dan siswa juga 

memperbaiki kesalahan saat login di e-learning, kemdian menentukan role 

sebagai user pada e-learning berbasis web menggunakan moodle pada SMP PGRI 

396 Kelapa Dua Tangerang.  

          Apabila guru masuk (login) ke e-learning, maka guru dapat mengolah 

courses, membuat summary ataupun menambah berita sesuai kebutuhan sekolah, 

meng-upload materi bahkan data lainnya, membuat kuis, edit kuis, dapat mengisi 

kuis, juga melihat nilai kuis hasil dari setiap siswa-siswa yang telah menjawab 

soal kuis yang sudah di sediakan pada e-learning berbasis web menggunakan 

moodle pada SMP PGRI 396 Kelapa Dua Tangerang.  

          Jika siswa sudah melakukan login di e-learning berbasis web menggunakan 

moodle pada SMP PGRI 396 Kelapa Dua Tangerang, maka setiap masing siswa 

dapat melihat/ membaca dan men-download materi yang sudah disediakan oleh 
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guru-guru pada e-learning tersebut. Selain itu para siswa diharuskan untuk 

mengisi kuis yang diberikan oleh setiap guru pada e-learning yang ada sebagai 

proses evaluasi siswa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman tentang materi 

yang sudah di sediakan pada e-learning tersebut sehingga dapat melihat langsung 

mengenai hasil/ nilai kuis masing-masing. 

          Kuis bertujuan untuk evaluasi lebih lanjut terhadap siswa oleh guru dengan 

memberikan nilai pada kuis di e-learning berbasis web menggunakan moodle 

pada SMP PGRI 396 Kelapa Dua Tangerang. 
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