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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil 

 Hasil penelitian ini adalah sebuah LMS yang berbasis website yang terintegrasi 

dengan aplikasi berbasis windows melalui sistem API, website ini dibangun dengan 

dukungan teknologi moodle versi 3.0.0, halaman yang terdapat dalam website ini 

secara umum dibagi menjadi dua yaitu: 

- Halaman dashboard admin, digunakan oleh admin yang bertanggung jawab 

untuk mengelola konten-konten yang dibutuhkan seperti, membuat course 

(mata kuliah), membuat akun yang digunakan oleh mahasiswa untuk login 

website, menambahkan mahasiswa berdasarkan mata kuliah yang diikuti. 

- Halaman dashboard user, digunakan oleh mahasiswa untuk mengunduh 

SCORM packet dan mengunggah nilai hasil mengerjakan soal. 

4.2. Pembangunan Sistem 

4.2.1. Instalasi Aplikasi Server 

 Pembangunan aplikasi ini diawali dengan instalasi server Apache dan MySql 

menggunakan aplikasi XAMPP, tahapan selanjutnya ialah menjalankan dan 

memastikan server Apache dan MySql telah berjalan. Berjalannya server apache dan 

Mysql ditandai dengan label nama Apache dan MySql berubah menjadi berwarna hijau 

seperti yang terdapat pada gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Running Apache dan MySql di XAMPP 

1.2.2. Instalasi Moodle  

Instalasi moodle adalah langkah lanjutan setelah melakukan instalasi aplikasi 

XAMPP. Instalasi moodle merupakan pembangunan LMS dalam bentuk interface dan 

fungsi yang belum terkonfigurasi termasuk pembuatan database yang akan digunakan 

untuk menampung data mahasiswa. 

4.3. Fungsi-fungsi Halaman Website Ilmuku 

4.3.1. Halaman Administrator 

 Halaman administrator adalah halaman yang hanya bisa diakses oleh 

administrator website Ilmuku.com. Halaman administrator berfungsi untuk mengatur 

semua aktivitas yang digunakan pada sistem.  
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4.3.1.1. Halaman Home (Beranda)  

Gambar 4.2 merupakan halaman home terdiri dari slider dan box Navigation, 

Slider memuat gambar Sportorium UMY dan Menara AR. Fahrudin. Box Navigation 

memuat berbagai macam courses yang terdapat pada website Ilmuku.com. Pada sisi 

kanan atas terdapat tombol login yang akan mengarahkan admin ataupun mahasiswa 

pada halaman login.  

 

Gambar 4.2 Halaman Home (Beranda) 
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4.3.1.2. Halaman Login 

Gambar 4.3. merupakan halaman login website Ilmuku.com Setelah melakukan 

login admin akan masuk ke halaman Dashboard. 

 

Gambar 4.3 Halaman Login 
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4.3.1.3. Halaman Dashboard Administrator  

Gambar 4.4 halaman dashboard administrator merupakan halaman utama yang 

berisi fitur-fitur yang digunakan admin untuk mengatur tampilan halaman, 

menambahkan user (mahasiswa), membuat mata kuliah, melihat nilai mahasiswa, 

mengunggah paket SCORM dan membuat aktifitas lain yang terdapat pada moodle. 

 

Gambar 4.4 Halaman Dashboard Administrator 
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4.3.1.4. Halaman Course Administrator 

Gambar 4.5 merupakan halaman course administrator yang digunakan 

administrator untuk membuat kategori dan mata kuliah, dalam kasus ini kategori yang 

dimaksud adalah Teknologi informasi dan Kesehatan sedangkan Courses yang 

dimaksud adalah nama mata perkuliahan seperti Java dan Pulmonologi. 

 

Gambar 4.5 Halaman Courses Administrator 

 Setelah membuka halaman courses secara otomatis sistem akan memunculkan 

blok course administrator. Blok course administrator memiliki beberapa submenu yang 

berfungsi mengatur akitivitas pada halaman courses.  
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Beberapa submenu pada menu course administrator adalah sebagai berikut: 

1. Turn editing on: Menu ini berfungsi untuk menambahkan atau menghapus 

block pada halaman courses, selain itu menu ini juga berfungsi untuk 

mengaktifkan block courses review agar admin bisa merubah nama topik 

perkuliahan dan menambahkan aktivitas yang diperlukan, dalam kasus ini 

aktivitas yang perlu ditambahkan hanya aktivitas kuis dan paket SCORM. 

2. Edit setting: Menu ini berfungsi untuk merubah nama course dan merubah 

letak kategori yang berhubungan dengan course. 

3. User: Menu ini berfungsi untuk menambahkan user yang telah terdaftar 

kedalam mata kuliah. 

4. Grades: Menu ini berfungsi untuk melihat nilai mahasiswa pada mata kuliah 

terkait. 
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4.3.1.5. Halaman Topik Perkuliahan 

 Halaman topik perkuliahan memuat nama materi perkuliahan yang diikuti oleh 

mahasiswa. Di dalam topik perkuliahan berisi aktifitas kuis yang berfungsi sebagai 

penampung data nilai mahasiswa. Topik perkuliahan juga memuat paket SCORM yang 

akan diunduh oleh mahasiswa sebagai bahan untuk memperoleh materi ajar dan kuis. 

User interface halaman topik perkuliahan dapat dilihat pada gambar 4.6 

 

Gambar 4.6 Halaman Topik Perkuliahan 
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4.3.1.6. User 

 

 

Gambar 4.7 Halaman User 
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Gambar 4.7 merupakan halaman menu user. Menu user terdiri dari beberapa 

submenu yang berfungsi untuk menambahkan mahasiswa dan mengatur segala sesuatu 

terkait dengan kebutuhan ataupun hak akses user. Adapun beberapa menu tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Browse list of user: Menu untuk melihat user yang telah ditambahkan pada 

website. 

2. Bulk user action: Menu untuk menghapus dan merubah password user. 

3. Add new user: Menu untuk menambahkan user baru. 

4. User default user preference: Menu untuk mengatur tampilan email dan 

postingan user. 

5. User profile fields: Menu untuk membuat profile fields user berdasarkan pilihan 

Dropdown menu, Text area, Text input, Check box dan date and time. 

6. Cohorts : Menu untuk membuat kelompok user 

7. Upload user : Menu untuk menambahkan banyak user melalui file Microsoft 

exel   

8. Upload user picture: Menu untuk menambah photo profile user. 
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4.3.1.7. Menu Courses and Category 

 

Gambar 4.8 Menu Courses and Category 

Gambar 4.8 merupakan menu courses and category berfungsi untuk mengatur 

mata kuliah dan topik perkuliahan yang telah dibuat. Beberapa menu yang terdapat 

pada menu courses and category adalah sebagai berikut: 

1. Manage courses and category: Menu yang berfungsi untuk menambahkan, 

mengurutkan dan menghapus topik perkuliahan. 

2. Add category: Menu untuk menambahkan kategori dari mata kuliah yang telah 

dibuat. 

3. Restore course: Menu untuk mengembalikan matakuliah yang pernah dibackup 

sebelumnya. 
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4. Courses default setting: Menu untuk mengatur tampilan mata kuliah, format 

mata kuliah dan maksimal data file unggahan. 

5. Courses request : Menu yang digunakan oleh siswa untuk meminta courses 

yang belum terdapat pada website, menu ini hanya bisa digunakan jika telah 

diaktifkan oleh admin 

6. Upload courses: Menu yang berfungsi untuk mengupload courses yang telah 

dibuat melalui microsoft exel dengan format .csv.  
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4.3.1.7. Menu Grades 

 

Gambar 4.9 Menu Grades 

 Gambar 4.9 merupakan halaman menu grades. Menu grades berfungsi untuk 

mengatur semua hal terkait tampilan dan fungsi yang berada pada halaman grades 

mahasiswa. 
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4.3.1.8. Menu Language 

 Gambar 4.10 merupakan halaman menu language. Menu language berfungsi 

untuk mengatur menu language yang akan ditampilkan pada halaman web user. Menu 

yang terdapat pada halaman language adalah sebagai berikut: 

1. Language settings: Menu yang berfungsi untuk mengaktifkan atau 

menonaktifkan menu pemilihan bahasa pada website dan memilih pengunaan 

bahasa pada website. 

2. Language packs: Menu yang berfungsi untuk mengimpor paket bahasa 

kedalam website. Menu ini juga berfungsi untuk menghapus bahasa yang 

terdapat pada menu pemilihan bahasa. 

 

Gambar 4.10 Menu Language 
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4.3.1.9. Menu Appearance 

 

Gambar 4.11 Menu Appearance 
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 Gambar 4.11 merupakan halaman menu appearance. Menu Appearance 

berfungsi untuk mengatur tampilan halaman website secara keseluruhan. Beberapa sub 

menu yang terdapat pada halaman apperance adalah sebagai berikut: 

1. Themes : Menu yang berfungsi untuk mengatur semua fungsi dalam tema, 

seperti mengganti icon, gambar dalam slider, mengganti informasi footer dan 

header, merubah warna tema yang digunakan, merubah font, merubah ukuran 

font dan mengganti tema bawaan dengan tema yang telah dibuat sendiri atau 

mengunakan tema open source. 

2. Calendar: Menu yang berfungsi untuk mengatur tampilan kalender block 

kalender didalam website. Pengaturan yang terdapat pada menu calendar 

adalah pengaturan tipe kalender, format waktu, penetapan hari libur dan event 

yang akan ditampilkan pada kalender 

3. Navigation : Menu yang mengatur tampilan blok navigasi, terkait isi blok 

navigasi dan pengaktifan dan penonaktifan fungsi pada blok navigasi 

4. Default dashboard page: Menu yang berfungsi untuk menambahkan atau 

mengahapus block yang akan digunakan pada halaman dashboard user. 

5. Additional HTML: Menu yang berfungsi untuk penambahan konten HTML 

pada tampilan halaman web user. 
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4.3.1.10. Menu Front Page 

 Gambar 4.12 merupakan halaman menu front page. Menu front page berfungsi 

untuk mengatur tampilan halaman beranda user, seperti merubah nama website, 

merubah nama website pada tab browser, menambahkan summary pada halaman 

beranda, penambahan list category dan list courses. 

 

Gambar 4.12 Menu Front page 
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4.3.2. Halaman User 

Halaman user adalah halaman yang tampilan dan fungsinya telah diatur oleh 

administrator, Halaman user pada website Ilmuku.com menggunakan akitivitas kuis 

sebagai penampung nilai mahasiswa beserta paket SCORM yang berisi materi 

perkuliahan dan soal-soal terkait materi perkuliahan. 

4.3.2.1. Halaman Dashboard User 

 

Gambar 4.13 Halaman Dashboard User 

Gambar 4.13 merupakan Halaman Dashboard user. Halaman Dashboard user 

terdiri dari block Navigation dan block courses overview. Courses overview hanya 

memuat mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa. Block Navigation terdiri dari 

beberapa menu yaitu: 
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1. Site home: Menu yang mengalihkan mahasiswa ke halaman home. 

2. Site Pages: Menu yang berisi beberapa submenu seperti: 

- Site blog: berfungsi untuk membuat blog terkait perkuliahan sebagai 

sarana pertukaran informasi antar mahasiswa. Site blog memiliki fitur 

untuk menambahkan file seperti pdf, audio dan video. 

- Tags: berfungsi untuk mencari informasi berdasarkan tag pada tulisan 

yang telah dibuat sebelumnya. 

- Calender: berfungsi untuk melihat event yang telah dibuat oleh 

administrator. 

3. My Courses: Menu yang berisi mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa. Menu 

digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses halaman topik perkuliahan. 

Halaman topik perkuliahan berisi materi perkuliahan yang dimuat di dalam 

paket SCORM. halaman topik perkuliahan mahasiswa dapat dilihat pada 

gambar 4.13. 
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4.3.2.2. Halaman profile 

Halaman profile mahasiswa berisi informasi data mahasiswa, data mata kuliah 

yang diikuti oleh mahasiswa dan login activity. Mahasiswa memiliki hak akses untuk 

merubah data yang sebelumnya telah dibuat oleh admin website seperti merubah 

alamat email dan mengunggah profile picture. Halaman Profile dapat dilihat pada 

gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14 Halaman Profile 
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4.3.2.3. Halaman Message 

Halaman message adalah halaman yang digunakan mahasiswa untuk 

melakukan chatting kepada sesama mahasiswa ataupun kepada dosen. Halaman 

message dapat dinilai pada gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15 Halaman Message 
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4.4. Hasil Pengujian Website 

Data pengujian website Imuku.com diperoleh dari dua metode pengujian. 

Metode yang digunakan adalah metode Black box testing dan metode Real testing. 

Metode Black box testing adalah metode yang digunakan untuk mengetahui 

keberhasilan sistem berdasarkan butir uji yang telah dibuat, sedangkan metode Real 

testing adalah metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan sistem 

berdasarkan data kuisoner yang telah diisi oleh responden. 

4.4.1. Hasil Black Box Testing 

 Hasil yang di dapat dari pengujian Black box yang telah dilakukan dapat dilihat 

pada tabel 4.1.  

No Butir uji Hasil yang 

diharapkan 

Hasil yang didapat Status 

1 Menerima 

data nilai 

mahasiswa 

Data nilai mahasiswa 

dari paket SCORM 

(modul mahasiswa) 

akan terinput kedalam 

database Moodle. 

Data nilai mahasiswa 

telah terinput 

kedalam database 

Moodle. 

Berhasil 

2 Menampilkan 

data nilai 

mahasiswa 

Data nilai mahasiswa 

akan ditampilkan di 

halaman grade. 

Data nilai mahasiswa 

dapat tampil di 

halaman grade. 

Berhasil 

3 Mengirim 

data nilai 

mahasiswa 

Data nilai mahasiswa 

dapat di kirim ke paket 

SCORM (modul 

dosen). 

Data nilai mahasiswa 

terkirim. 

Berhasil 

4 Mengunggah 

modul 

mahasiswa 

Paket SCORM (modul 

mahasiswa) dapat 

diunggah di halaman 

course. 

Paket SCORM 

(modul mahasiswa) 

telah terunggah 

dihalaman course. 

Berhasil 

5 Menampilkan 

total nilai 

mahasiswa 

Total nilai mahasiswa 

dapat ditampilkan pada 

halaman grade. 

Total nilai 

mahasiswa belum 

dapat ditampilkan 

Belum 

Berhasil 
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Tabel 4.1 Hasil pengujian Black Box. 

4.4.2. Hasil Real Testing (Kuesioner) 

Data hasil kuesioner menunjukan kelayakan sistem dari Website Ilmuku.com 

yang telah dibuat. Kelayakan dihitung dari perbandingan jumlah data yang didapat 

dengan jumlah data keseuruhan. Berikut adalah diagram hasil kuisoner dari metode 

Real testing: 

 

Diagram 4.1 Teks mudah dibaca dan bebas dari kesalahan penulisan 

 Diagram 4.1. merupakan data hasil penilaian responden terhadap soal nomor 1. 

Diagram 4.1. menunjukan bahwa 80% responden setuju bahwa teks pada website 

mudah dibaca dan bebas dari kesalahan, 15% responden menyatakan sangat setuju dan 

5% atau satu responden menyatakan kurang setuju.  

15%

80%

5% 0%

SOAL 1

Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju
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Diagram 4.2 Warna dan font yang digunakan pada website 

 Diagram 4.2. merupakan hasil penilaian responden terhadap soal nomor 2. Dari 

diagram tersebut ada 80% responden menyatakan setuju dan 20% menyatakan sangat 

setuju bahwa warna dan font yang digunakan pada website telah sesuai. 

20%

80%

0%0%

SOAL 2

Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju
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Diagram 4.3 User interface pada website mudah dimengerti 

 Diagram 4.3 merupakan data hasil penilain responden terhadap soal nomor 3, 

dari diagram tersebut dapat dilihat 85 % responden setuju dan 15 % responden 

menyatakan sangat setuju bahwa user interface pada website mudah dimengerti.  

15%

85%

0%0%

SOAL 3

Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju
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Diagram 4.4 User interface pada website mudah dimengerti 

 Diagram 4.4. merupakan hasil penilaian responden terhadap soal nomor 4, dari 

diagram tersebut diperoleh data 75% responden setuju bahwa user inteface pada 

website mudah dimengerti,20% sangat setuju sedangkan 5% atau 1 orang kurang 

setuju. 

20%

75%

5% 0%

SOAL 4

Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju
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Diagram 4.5 Fungsi dalam website telah memenuhi kebetuhan pengguna 

 Diagram 4.5 adalah hasil penilain responden terhadap soal nomor 5, pada 

diagram tersebut dapat dilihat bahwa ada 90% dari keseuruhan responden setuju dan 

10% sangat setuju bahwa fungsi dalam website telah memenuhi kebutuhan pengguna. 

10%

90%

0%0%

SOAL 5

Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju
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Diagram 4.6 Tombol konsisten dengan fungsi 

 Diagram 4.6 merupakan hasil penilaian responden terhadap soal nomor 6, dari 

diagram tersebut dapat dilihat bahwa ada 90% responden setuju dan 10 % sangat setuju 

bahwa tombol telah konsisten dengan fungsi. 

 Dari data responden terhadap website ilmuku.com dapat diambil kesimpulan 

bahwa secara keseluruhan website ilmuku.com telah berfungsi dengan baik sehingga 

mampu memberikan tingkat kelayakan dan kepuasan terhadap pengguna. 

 

10%

90%

0%0%

SOAL 6

Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju


