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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1. Latar Belakang 
 
Menghadapi perkembangan abad XXI, banyak langkah/tindakan yang harus diambil oleh 
seluruh warga masyarakat, tidak terkecuali yang berada dalam lingkup pendidikan.  
Sebagai ujung tombak pencetak generasi penerus, sudah selayaknya mereka 
mempersiapkan setiap insan, agar memiliki kecakapan yang sangat dibutuhkan di abad 
XXI. 
 
Kecakapan yang dimaksud, meliputi beberapa hal, yaitu, kecakapan pemanfaatan media 
dan teknologi, kecakapan dalam berkomunikasi yang efektif, kecakapan berpikir kritis, 
kecakapan dalam berkolaborasi dan kecakapan dalam penyelesaian masalah.    
Kecakapan yang diuraikan di atas, berperan penting dalam meraih kesuksesan ekonomi 
global. 
 
Untuk mencapai tingkat kecakapan yang diharapkan, sudah seharusnya ada tindakan 
nyata yang harus dilakukan secara sistematis mengarah kepada pengembangan 
pendidikan yang memadai di seluruh lembaga pendidikan.  Pengembangan yang 
dilakukan mengarah kepada integrasi teknologi dalam proses pembelajaran 
 
Di beberapa negara, proses integrasi teknologi dalam proses pembelajaran dirintis oleh 
pemerintah secara evolusi.  Dilakukan secara bertahap terhadap beberapa sekolah yang 
dinilai memadai untuk proses integrasi tersebut.  Kemudian dilanjutkan ke sekolah-
sekolah lainnya melalui tahapan yang jelas.  Kegiatan tersebut sering disebut sebagai 
langkah membangun Learning Management System, atau orang cenderung lebih 
mengenalnya dengan istilah e-learning. 
 
Tidak mudah untuk membangun sistem ini, karena didalamnya terlibat faktor-faktor 
teknis dan non-teknis, sehingga perlu persiapan yang baik dan harus secara tepat menilai 
kondisi awal agar sistem tersebut berjalan sesuai perencanaan.  Jika kondisi awal tidak 
terpenuhi, peluang kegagalan akan semakin tinggi. 
 
Faktor teknis, kemungkinan besar dapat dipenuhi dengan cara langkah akuisisi atau 
pengadaan tenaga teknis, tetapi faktor non-teknis hanya bisa dituntaskan dengan cara 
edukasi dan pembinaan yang terus menerus. 
 
Dari uraian tersebut, jelas diperlukan wawasan yang cukup ketika suatu organisasi 
berniat mengembangkan e-Learning, mulai dari perangkat yang diperlukan sampai 
dengan langkah-langkah implementasi yang harus dilalui. 
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1.2. Tujuan 
 
Modul ini disusun untuk membantu pihak sekolah/organisasi lainnya dalam merancang e-
Learning dan mentransformasi pendidikan menjadi lebih terintegrasi dengan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi.  Termasuk di dalamnya mempersiapkan, merumuskan, 
menilai dan mengimplementasikan e-Learning di lembaga  masing-masing. 
 
Secara khusus, modul ini akan membahas tentang persiapan dan kondisi yang harus 
dipenuhi oleh sebuah organisasi ketika akan mengembangan Learning Management 
System.  Dilanjutkan dengan membahas tentang perangkat keras, perangkat lunak yang 
banyak terlibat dalam proses pengembangan e-Learning di sekolah. 
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BAB II 

TAHAP PERSIAPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.  Langkah-langkah Penyiapan  
 
Kesuksesan program e-Learning pada prinsipnya adalah kesuksesan dalam melakukan 
transformasi pendidikan.   Yang dimaksud proses transformasi pendidikan adalah 
tindakan perubahan secara evolusi maupun radikal, yang melibatkan unsur Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung proses pembelajaran.   
 
Transformasi pendidikan melibatkan banyak unsur.  Unsur-unsur yang terlibat dalam 
proses transformasi tersebut berupa: teknologi, konektivitas ke jaringan global, konten 
digital, kebijakan, strategi pendanaan, dan keberhasilan penilaian atas kesiapan 
organisasi dalam menerapkan e-Learning. 
 
Yang termasuk ke dalam unsur Teknologi diantaranya adalah: perangkat keras (dapat 
berupa laptop atau PC), server, perangkat Lunak (program komputer tailor made, sistem 
operasi, dan program komputer siap pakai), desain dan topologi jaringan, dan 
infrastruktur (Jaringan telpon kabel maupun nirkabel, akses terhadap siaran televisi 
global, dll).   
 
Konektivitas adalah sisi lain dari unsur teknologi.  Konektivitas adalah infrastruktur yang 
terdapat di dalam lingkungan sekolah.  Yang termasuk dalam kelompok konektivitas 
adalah Internet berkecepatan tinggi, konektivitas intranet di sekolah baik yang bersifat 
kabel maupun wireless.  
 
Unsur yang tidak kalah penting nya dalam proses transformasi pendidikan adalah konten 
digital.  Konten digital adalah unsur yang membuat hidup sebuah e-Learning.  Oleh 
karenanya unsur ini sering disebut sebagai ruh dari sistem e-learning. 
 
Yang termasuk dalam unsur konten digital diantaranya adlaah software pembelajaran 
mandiri, kurikulum dan konten pembelajaran, budaya dan bahasa lokal, dan pemetaan 
terhadap standar kurikulum lokal termasuk ke dalam konten digital.   
 
Untuk penerapan yang lebih baik, diperlukan pengembangan metode pembelajaran dan 
pengembangan guru profesional.  Keduanya akan sangat membantu implementasi 
pemanfaatan konten digital.  Proses pengembangan metode pembelajaran dan 
pengembangan guru profesional harus berjalan secara bersamaan, jika tidak, maka ruh 
berupa konten digital tersebut  tidak akan bernilai apa-apa karena tidak implementatif 
dan tidak ada yang menggunakannya. 
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Unsur lain yang juga berperan demi suksesnya transformasi pendidikan adalah unsur 
kebijakan.  Seringkali kebijakan administrasi perlu dibuat dan direvisi agar 
pengembangan sistem e-Learning dapat berjalan dengan baik.  Beberapa kebijakan yang 
menghambat sudah selayaknya diganti dengan kebijakan yang kondusif. 
 
Strategi Pendanaan juga menjadi unsur penting bagi suksesnya implementasi e-Learning.  
Banyak ide-ide kreatif diperlukan dalam masalah ini.  Dukungan pendanaan yang baik 
akan menjamin keberlangsungan layanan e-Learning yang dibangun. 
 
Strategi pendanaan banyak berkaitan dengan proses akuisisi perangkat, dan penilaian 
atas nilai perangkat yang semakin menyusut. 
 
Penilaian kesiapan sekolah dalam menerapkan e-Learning termasuk salah satu penunjang 
suksesnya implementasi e-Learning.  Jika tidak berhasil melakukan penilaian yang tepat, 
akan terjadi kesalahan implementasi.  e-Learning yang diharapkan berjalan dengan baik 
menjadi gagal karena kurang siapnya komponen pendukung. 
 
Unsur-unsur pendukung pelaksanaan e-Learning yang disebutkan di atas, bekerja secara 
simultan.  Kesiapan yang satu menentukan kesiapan unsur yang lain.  Oleh karena itu 
perlu perhatian detil terhadap masing-masing unsur demi tercapainya kesuksesan 
implementasi e-Learning. 
 
 
2.2.   Penetapan Kebutuhan Program 
 
Pengetahuan tentang unsur-unsur pendukung pelaksanaan e-Learning akan membantu 
pengambil kebijakan dalam memutuskan segera atau tidak dalam menerapkan e-
Learning di sekolah.  Jika seluruh unsur dinilai memiliki kekuatan yang besar, maka 
penetapan kebutuhan program dapat segera dilaksanakan.  Namun jika tidak, sebaiknya 
penuhilah terlebih dahulu unsur yang lemah dalam mendukung pelaksanaan e-Learning 
sebelum menetapkan kebutuhan program. 
 
Kebutuhan program pengembangan system e-Learning dapat disenaraikan melalui empat 
pertanyaan mendasar.  1)  Apa yang dibutuhkan guru?  2) Apa yang dibutuhkan murid?  
3)  Apa yang dibutuhkan orang tua murid? 4) Apa yang dibutuhkan administrator? 
 
Apa yang dibutuhkan guru, ini adalah pertanyaan mendasar bagi seorang guru yang akan 
menjadi fasilitator dalam aktivitas e-Learning.  Guru merepresentasikan elemen kritis atas 
sukses tidaknya pelaksanaan e-Learning.  Seorang guru harus memberikan panduan, 
mentor, fasilitator, dan melatih untuk meningkatkan outcome pendidikan dan membantu 
murid untuk berhasil menguasai keterampilan yang dibutuhkan di abad 21. 
 
Aktivitas yang dilakukan oleh guru: 
 Menyiapkan pelajaran 
 Menggunakan aplikasi perkantoran untuk membantu mempercepat pekerjaan 
 Memetakan konten digital yang dimiliki dengan kurikulum yang ada. 
 Berbagi konten dengan murid 
 Mengelola kelas dengan bantuan TIK 
 Mendesai, mengintegrasikan, dan mengorganisasi kurikulum. 
 Mengelola konten yang dapat diakses oleh murid 
 Menjaga tingkat interaksi guru-murid 
 Menilai kinerja murid, melakukan pengujian, dan membuat laporan 
 Membangun komunikasi dan partisipasi online 
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 Membuat dan men-share konten 
 Berkomunikasi secara efektif dan sering dengan orangtua dan murid 
 
 
Dari uraian aktivitas yang dilakukan guru di atas, dapat ditarik suatu pernyataan bahwa 
yang dibutuhkan guru dalam proses pengembangan dan implementasi e-Learning 
adalah: 
 
o Mobilitas yang tinggi.  Guru harus dapat bergerak kemanapun dan mudah untuk 

dilakukannya. 
o Aplikasi komputer yang fungsional, diupayakan dapat berjalan di semua platform 

sistem operasi yang dipilih. 
o Akses internet yang memadai dimanapun diperlukan. 
o Fleksibilitas dalam interaksi dengan aplikasi. 
o Fasilitas yang dapat berjalan di posisi online maupun offline, tujuannya agar seorang 

guru tetap bisa melanjutkan pekerjaannya walaupun dalam keadaan offline. 
o Kapabilitas yang tinggi demi menjamin berjalannya sistem e-Learning dalam waktu 

yang lama.   
 
Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang dibutuhkan murid?  Hal ini perlu dicermati, 
mengingat e-Learning bersentuhan dengan murid secara langsung.  Sebagai alat bantu 
untuk menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya menyenaraikan aktivitas apa saja yang 
dilakukan oleh murid dalam lingkungan sekolah yang akan menerapkan e-Learning. 
 
 Mengerjakan PR menggunakan aplikasi perkantoran 
 Mengerjakan ulangan  
 Mengakses konten sederhana 
 Berbagi akses portofolio murid 
 Mengakses konsep dan fakta dalam mata pelajaran 
 Mengerjakan Project Based Activities 
 Mengerjakan penelitian di internet 
 Mengakses konten kurikulum 
 Mempublikasikan proyek penelitian 
 Dapat menyelesaikan permasalahan kompleks 
 Berpartisipasi dalam kelompok murid 
 Berpartisipasi dalam forum diskusi 
 Menikmati media yang dipublikasi, termasuk foto dan video. 
 Melakukan investigasi dan membuat laporan, presentasi, dan demonstrasi. 
 
Dari uraian tersebut, kita dapat menentukan apa yang dibutuhkan oleh seorang murid 
dalam komunitas e-Learning yang akan dibangun 
 
o Mobilitas dan pengoperasian yang mudah 
o Konten yang sesuai dengan kebutuhannya (ini terkait usia dan jenjang 

pendidikannya) 
o Manfaat yang dapat dinikmati kapanpun dimanapun sedang berada 
o Fungsionalitas yang tinggi dari aplikasi yang dihadapinya 
o Akses internet yang memadai dimanapun saat diperlukan. 
o Fasilitas terkoneksi maupun tidak terkoneksi untuk melanjutkan pekerjaan/tugas 
o Perlindungan terhadap serangan virus dari konten di internet 

 
 
Pertanyaan lanjutan yang juga penting dikemukakan adalah apa yang dibutuhkan orang 
tua dalam komunitas ini?  Seperti semula, kita akan lihat aktivitas apa yang dilakukan 
orang tua terkait aktivitas anaknya. 
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Aktivitas utama yang dilakukan para orang tua adalah: 
 Melihat portofolio anak 
 Melihat kemajuan anak dan hasil terbaru 
 Memberikan konseling dan mendukung aktivitas anak 
 
Dari keterangan ini, kebutuhan orang tua dalam sistem ini adalah: 
 
o Akses terhadap komputer yang terhubung dengan aplikasi Learning Management 

System yang ditempatkan di server sekolah.   
 
Secara prinsip, kebutuhan ini terkait langsung dengan kebutuhan akses internet dengan 
kecepatan/bandwidth yang memadai.   
 
Yang tidak kalah pentingnya adalah pertanyaan tentang apa yang dibutuhkan oleh 
seorang administrator?  Seperti sebelumnya, kita mulai dengan mengamati kegiatan apa 
saja yang dilakukan oleh seorang administrator. 
 
 Membuat  peraturan yang memfasilitasi awal penggunaan dari ICT di dalam kelas. 
 Memberikan penghargaan terhadap kinerja guru. 
 Membuat standar pelaporan dan evaluasi tentang pengembangan awal  skil-skil abad 

21 secara komprehensif. 
 Menggunakan hasil-hasil yang telah didapat untuk mengukur ROI dan efektifitas dari 

eLearning. 
 Membentuk sistem administrasi manajemen untuk menyeragamkan antara 

kabupaten, provinsi dan kota. 
 Menggerakkan guru-guru agar aktif dan berpartisipasi di dalam komunitas. 
 Menggerakkan murid-murid agar bergabung di dalam kelompok pengguna mata 

pelajaran.  
 Memfasilitasi orang tua agar berkomunikasi dengan guru, murid dan orang tua 

lainnya.  
 Menggerakkan semua yang tergabung dalam komunitas agar mendukung 

peningkatan mutu secara terus menerus. 
 
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan tentang kebutuhan yang harus dipenuhi bagi 
seorang administrator dalam sebuah sistem e-Learning. 
 
o Akses terhadap peraturan yang berlaku yang berpengaruh terhadap program 

tersebut. 
o Perencanaan alat ukur dan evaluasi. 
o Menyatukan akses secara regional (wireless/WiFi). 
o Rencana pembelian. 
 
 
2.3.   Penilaian atas Kesiapan Sekolah 
 
Penilaian atas kesiapan sekolah berkaitan langsung dengan struktur pemanfaatan TIK di 
sekolah. 
 
Pemanfaatan TIK di sekolah memiliki arsitektur khas yang ujungnya terkait langsung 
dengan layanan pendidikan.  Arsitektur pemanfaatan TIK di SMA berbentuk sebuah 
struktur yang menghubungkan komponen-komponen yang terlibat dalam layanan 
pendidikan dan telah disentuh oleh penerapan TIK di dalamnya.   

Arsitektur pemanfaatan TIK di SMA meliputi beberapa komponen: 
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1. Infrastruktur Dasar. 
a. Jaringan komputer dan Akses Internet 
b. Penyimpanan dan pengelolaan data 
c. Multimedia Based Content 
d. Distribusi informasi dan konten 

2. Sumber Daya Sekolah 
a. SDM, meliputi Kepala Sekolah, Guru, Siswa, Tim TIK 
b. Komunitas, meliputi Komite Sekolah, Perguruan Tinggi di Sekitar, Lembaga 

Bisnis, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. 
c. Kebijakan Sekolah yang terkait Kebijakan Pengembangan Layanan Pendidikan, 

Realisasi Infrastruktur, Monitoring dan Evaluasi, Manajemen Sistem Informasi. 
3. Sarana Prasarana baik yang bersifat Hardware maupun Software 
 
Secara prinsip, arsitektur pemanfaat TIK harus disusun berdasarkan konsep yang 
komprehensif dan mengikuti anatomi sekolah konvensional.   

Komprehensif berarti melakukan analisis yang mendalam terhadap kecukupan SDM baik 
dalam kualitas maupun kuantitas, Partisipasi komunitas di sekitar sekolah, Kebijakan 
yang kondusif, Ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan.  Mengikuti anatomi sekolah 
konvensional berarti bahwa layanan pendidikan berbasis TIK harus dirasakan manfaatnya 
oleh seluruh entitas yang terdapat dalam sistem sekolah.  Dengan kata lain, harus ada 
tindakan pemetaan atas anatomi sekolah dengan layanan pendidikan berbasis TIK yang 
akan diberikan.  Harapannya, ketika layanan pendidikan berbasis TIK dikembangkan, 
tidak akan keluar dari jalur sistem sekolah yang ada. 

Struktur pemanfaatan TIK di sekolah yang baik akan mewakili kesiapan sekolah tersebut 
dalam implementasi e-Learning.   
 
Penilaian struktur pemanfaatan TIK sekolah dilakukan dengan cara menilai komponen 
anatomi sekolah konvensional yang berkorelasi dengan layanan TIK.  Oleh karena itu 
perlu pemetaan yang lengkap antara layanan TIK dengan komponen anatomi sekolah 
konvensional. 
 
Struktur konvensional anatomi sekolah terdiri dari Proses Pembelajaran yang pada 
dasarnya melibatkan kompetensi SDM di sekolah, Kurikulum dan Konten Pembelajaran, 
Sarana dan Prasarana, dan Pengelolaan Sekolah.  Secara simultan keterkaitan keempat 
komponen anatomi sekolah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Komponen Anatomi Sekolah Konvensional 

 

Proses  

Pembelajaran 

Pengelolaan  

Sekolah 

Kurikulum dan Konten 
Pembelajaran 

 

Sarana dan 

Prasarana 
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Masing-masing komponen anatomi sekolah tersebut saling mempengaruhi (ditunjukkan 
dengan arah panah).  Interaksi yang terjadi pada akhirnya bermuara pada proses 
pembelajaran.   

Dengan adanya layanan TIK yang dimasukkan dalam masing-masing komponen anatomi 
sekolah tersebut, akan memberikan nilai tambah dan semuanya akan memberikan 
pengaruh yang sangat besar dalam proses pembelajaran.  Untuk dapat memasukkan 
layanan TIK dalam masing-masing komponen diperlukan definisi yang jelas layanan TIK 
yang berkorelasi dengan komponen anatomi sekolah.   

Komponen Proses Pembelajaran dapat dimasuki unsur layanan TIK berupa pendefinisian 
alat bantu pembelajaran.  Alat bantu pembelajaran dapat berupa alat bantu siswa, dapat 
juga berupa alat bantu guru.  Sekolah-sekolah yang mengembangkan layanan pendidikan 
berbasis TIK dapat menyentuh komponen proses pembelajaran ini dengan 
mengembangkan berbagai macam alat bantu pembelajaran berbasis TIK baik untuk 
murid maupun guru. 

Komponen kurikulum dan konten dapat dimasuki unsur layanan TIK berupa pendefinisian 
aplikasi pengelolaan konten pembelajran.  Aplikasi pengelolaan konten pembelajaran ini 
diharapkan menunjang proses pembelajaran baik yang dilaksanakan di dalam kelas 
maupun proses pembelajaran di luar kelas.  Beberapa aplikasi pengelolaan konten 
pembelajaran, memberikan nilai tambah yang sangat besar mengingat sumber belajar 
dapat diakses melalui banyak cara dengan bantuan TIK. 

Komponen fasilitas dan Sarana Prasarana dikorelasikan dengan pendefinisian peranti TIK 
yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mendukung ketiga komponen 
lainnya.  Bagian ini yang paling banyak variasinya, mengingat perkembangan peranti TIK 
(baik software maupun hardware) sangat pesat. 

Komponen Pengelolaan Sekolah dimasuki unsur TIK dengan cara mendefinisikan layanan 
penunjang administrasi yang didukung oleh layanan TIK.  Layanan penunjang 
administrasi sebagian besar berbentuk program komputer yang pada prinsipnya 
memudahkan pengelolaan administrasi akademik sekolah. 

 
2.4.   Perangkat Keras Yang Dibutuhkan 
 
Sistem e-Learning membutuhkan perangkat keras dengan kualifikasi cukup tinggi.  
Sebagai gambaran umum saja, sebuah komputer server harus tahan untuk dinyalakan 
selama 24 jam dalam 7 hari per minggu.  Dengan demikian spesifikasi perangkat keras 
nya harus yang sesuai. 
 
Perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sistem e-Learning adalah: 
 
1. Server 
 
Server difungsikan sebagai penyedia layanan yang diakses oleh komputer client.  Di 
dalam server dipasang program-program komputer yang dibutuhkan oleh komputer 
client, diantaranya adalah webserver, database server, dan ftp server. 
 
2. Komputer Client 
 
Komputer client adalah perangkat yang digunakan user untuk mengakses siste e-
Learning.  Komputer client dapat berupa PC yang terpasang di Lab.Komputer, di Lab. 
Multimedia, atau PC yang dipasang di tempat-tempat tertentu di lingkungan sekolah. 
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Komputer client dapat juga berupa notebook/netbook yang dapat dengan mudah diakses 
murid.  Biasanya perangkat tersebut diletakkan dalam sebuah almari yang berada di 
dalam kelas masing-masing berisi sebanyak jumlah murid.  Komputer client ini dilengkapi 
dengan wireless LAN sehingga langsung terhubung dengan server dan dapat 
menjalankan aplikasi yang dipasang di server. 
 
3. Perangkat Jaringan (Switch/Hub, Kabel, Access Point) 
 
Perangkat jaringan ini berfungsi sebagai penghubung antara komputer client dengan 
server.  Untuk areal yang luas, diperlukan kombinasi antara penggunaan kabel dan 
wireless.  
 
 
2.5.   Perangkat Lunak Yang Dibutuhkan 
 
Perangkat lunak yang terlibat dalam sistem e-Learning dapat dikelompokkan ke dalam 
dua kelompok besar.  Perangkat lunak yang terpasang di server, dan perangkat lunak 
yang terpasang di client. 
 
Perangkat lunak yang terpasang di server diantaranya adalah:  Sistem Operasi Server, 
Web Server, FTP Server, dan Program Learning Management System. 
 
1. Sistem Operasi Server 
 
Sistem operasi server dipasang dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik 
terhadap komputer client.  Kinerja yang paling kasat mata dirasakan adalah banyaknya 
koneksi client secara bersamaan ke server lebih besar dibandingkan sistem operasi non 
server.  Namun untuk kemudahan, di awal implementasi, biasanya sekolah menggunakan 
sistem operasi non server. 
 
Yang termasuk dalam sistem operasi server diantaranya adalah : Windows 2008 server, 
windows 2003 server, Linux (banyak distro yang bisa digunakan, sering kali dapat 
difungsikan sebagai server maupun sebagai client secara bersamaan). 
 
2. Web Server 
 
Web server ini berfungsi sebagai media komunikasi antara client dengan server melalui 
protokol http.   
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BAB  III 

MENGGABUNGKAN MODUL SIAP PAKAI di 
CMS Joomla 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah melakukan konfigurasi CMS sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, 
langkah selanjutnya adalah merancang design tampilan website agar terkesan anggun 
dan informative. Banyak sekali template, module dan konponen yang bisa kita 
manfaatkan dengan gratis di internet. Namun demikian, sebelum melakukan instalasi 
template, module dan komponen perlu di ujicoba pada website lain sebagai ujicoba. Kita 
coba telusuri di internet kelebihan dan kekurangan dari template, module dan component 
yang akan kita terapkan 

 

A. Merubah Template Joomla 

 

Sebelum melakukan penggantian template yang ada, sebaiknya site settings untuk 
Site offline kita rubah dahulu menjadi No agar kita dapat melihat perubahan 
template yang akan kita rubah rubah nantinya.  

Langkah yang harus kita kerjakan adalah masuk ke 
http://localhost/website/administrator masukkan user dan passwordnya lagi : (user : 
admin, password : adminku). Setelah itu baru pilih Global configuration dan pilih No 
pada site offline lalu klik Save. 
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Saat kita mengakses http://localhost/website  

 

Setelah settingnya diarahkan ke No maka tampilan berikutnya adalah : 

 

 

Berikut langkah langkah merubah template bawaan instalasi joomla yang ada : 
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1. Buka Administrator dengan mengakses http://localhost/website/administrator  
2. masukkan user dan passwordnya 
3. klik extension 
4. klik template manager 

 

5. default template adalah rhuk_milkyway  

6. pindahkah tanda default ke beez,dan klik  
7. lihat hasilnya dengan merefresh pada tab browser dengan addresbar 

http://localhost/website  
8. Usahakan pada browser ada 2 tab untuk administrator untuk back end dan 

halaman depan untuk front end 

 

 

 

Adapun untuk menambahkan template lain, maka perlu untuk mengital dulu 
template yang akan kita gunakan. Langkah yang harus kita kerjakan adalah : 

1. Klik Extention 
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2. pilih install/uninstall 

  

 

3. Browse dan cari file template. (di Cd sudah di siapkan beberapa contoh) 
4. muncul kotak dialog untuk memilih template. 

 

5. pilih sitegroundj-15-65 dan klik open 

 

6. klik upload file & install. Bia berhasil, maka akan muncul pesan 

 

7. pilih template yang sudah berhasil di upload dengan cara klik extention  
Template manager 
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8. pindahkan tanda bintang ke siteground-j15-65 dan klik default. 
9. Lihat tampilan di http://localhost/website  

 

 

 

 

B. Mengatur dan menambahkan module 

 

Module merupakan bagian bagian dari template yang memiliki posisi dan fungsi 
tersendiri. Berbeda template, berbeda pula modul didalamnya. Beberapa contoh 
module dalam joola bisa terlihat pada tampilan gambar di bawah ini : 
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Dan tanda  maka module yang bersangkutan tidak aktif atau tidak dtampilan 
pada user. Untuk menuju ke ke Module Manager, maka pilih dulu Extention  
Module manager. 

Di module manager inilah kita bisa mengatur tata letak dan urutan dari module yang 
kita inginkan, baik ke kiri, kanan, diurutan dst, 

Berikut ini langkah untuk menambahkan module dan mengaktifkannya. 

1. Extention Manager  
2. install/unistall 

  

 

3. Browse modul baru dengan nama MyContact_J15Native11 di dalam CD dan 
kemudian Open 

 

 



Halaman | 16  
 
 

 

4. upload file & Install MyContact_J15Native11 dan akan muncul sukses dalam 
install module. 

 

5. Klik entention  Module manager. 
6. cari module yang baru di install. Kondisi masih belum aktif dan klik my Contact 

1.5 

 

7. isikan sesuai dengan Kontak yang Bapak Ibu Miliki dan tentukan juga dimana 
posisi module akan di letakkan. 
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8. Klik Save. 
9. Lihat tampilan di depan atau front end 

 

 

Menambahkan Module Counter atau mencatat pengunjung yang menghapiri website 
kita. Langkahnya adalah sama dengan menambahkan module diatas, Cuma nama 
modulnya adalah mod_vvisit_counter. 

Setelah di install, cari module Vinaora Visitors Counter  

 

dan lakukan editing dengan menekan pada teks tersebut. 

Gantilah judulnya dengan Pengunjung ke:  

Dan enabled dipilih Yes. 
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Ganti bahasa inggris To day dll dengan bahasa Indonesia. Sehingga tampilan setelah 
di simpan adalah sebagai berikut : 

 

Setelah di isi sesuai dengan keinginan kita, maka klik Save dan hasilnya bisa kita lihat 
seperti di bawah ini : 

 

 

Adapun bila kita ingin mengganti menu yang ada di module, misalnya resource 
diganti dengan link terkait, maka langkah yang harus kita lakukan adalah mengganti 
judul resorce dulu baru link di bawahnya. Berikut langkahnya : 

1. Cari Resorce pada Module Manager 

 

2. Kemudian klik Resource  

 

3. Pada Title ganti dengan link Sumber Belajar 
4. kemudian tekan Save dan lihat hasilnya : 
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5. Untuk mengganti joomla Home, forum dan yang lainnya, maka perlu dig anti 
untuk menu othernya 

6. Klik Menus  Resource 

 

7. Mengingat sudah tidak kita gunakan lagi, maka pilih semua dan klik Trash 

 

8. Buat link baru untuk sumber belajar berbasis web di internet dengan cara klik 
New 

 

9. klik External Link dan isi dengan Pusat Sumber Belajar Dikmenum di http://psb-
psma.org  
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10. pilih New window with browser navigation dan klik Save 
11. lihat tampilan di front end. 

 

 

C. Mengatur dan menambahkan Components 

Selain module, ada juga Components yang dapat kita install untuk kita gunakan pada 
website yang akan kita kelola. Components merupakan isi atau konten dari 
menu/halaman yang dapat ditentukan fungsi dan parameternya. Perbedaannya 
dengan module, Compoenents biasanya dapat dihubungkan langsung ke menu atau 
module. Setiap halaman website hanya di izinkan untuk menggunakan satu 
components sedangkan module bisa digunakan beberapa sekaligus. File components 
biasaya diberi awalan com sedangkan module memiliki awalan mod. Componens 
bawaan joomla pada saat di install diantaranya : Banner, Contacts, News Feeds, 
Pools, Search dan Web Links. 

 

Components yang akan kita tambahkan diantaranya untuk Media Download, Forum, 
Galery Foto dan Video. 

a. Components Download. 
Components Download yang kita gunakan menggunakan DOCMAN. Berikut 
langkah menambahkannya: 

1. Masuk sebagai Admin dulu 
2. Klik Extention  install / uninstall 
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3. pilih Browse dan pilih docman_1.4.0 dan klik open 

 

4. klik Upload file & install 
5. tunggu sebentar sampai proses intall selesai dan sukses 

 

6. Lihat hasilnya instalasinya di Components, sudah ada satu menu DOCman 
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7. langkah awal menggunakan components DOCman adalah mengatur 
configuration. 

 

Pada Tab General, buat dan tentukan nama folder yang akan di pakai untuk 
upload file. BErikan nama folder baru dmdocuments 

Kemudian Klik Bagian Front End. Dan tentukan juga settingan baik 
berkaitan dengan jumlah file perhalaman, urutan sort, ukuran icon dan yang 
laiinya. 
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Setelah itu klik bagian Permision. Disinikah kita bisa menentukan siapa yang 
boleh ambil dokumen ag kita miliki, semua orang atau hanya member atau 
anggota yang terdaftar saja. Misalkan untuk guests hanya bisa melihat saja, 
maka perlu di pilih Browse only. 

 

8. setelah selesai memberikan pengaturan, klik Save. 

 

9. Kemudian tambahkan Categories, untuk memudahkan kita dalam 
mengelompokkan document yang kita miliki. 
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10. akan muncul menu Catagories  

 

11. dan klik Add  
12. Pada Category detail isikan kumpulan Undang Undang pendidikan dengan 

parent item : TOP 

 

13. Klik Save dan lihat hasilnya 

 

14. Copylah File Seluruh file .pdf di folder yang ada di CD (Menggabungkan 
Modul Siap Pakai di CMS  Undang undang pendidikan) ke folder htdocs  
website  dmdocuments. 

 

15. Sekarang coba kemali ke Administrator lagi di 
http://localhost/website/administrator lagi dan masuk ke Components 
DOCman dan klik files 
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16. Pilih file PP 11 tahun 2008.pdf maka akan menuju ke Add Document 

 

17. Tentukan Name : PP tentang sertifikasi guru dalam jabatan dan Category 
pilih : Undang undang Pendidikan. Option Approve dan Publised diarahkan ke 
Yes. 

18. BErikan keterangan : Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2008 tentang 
Sertifikasi guru dalam jabatan. 

19. kemudian Klik Save. 

 

20. Agar File yang telah kita publish bisa dilihat sama user lain, maka Componen 
DOCman harus kita buatkan link dengan lankah memilih pada menus  Top 
Menu 

 

21. Klik New  
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22. Pilih DOCman 

 

23. Ketikkan pada Titles dan Alias : Download Center, kemudian Save 

 

24. lihat perubahannya dg menekan tombol F5 atau Refresh di 
http://localhost/website  

 

25. dan Klik Download Center 

 

26. Klik kumpulan Undang Undang Pendidikan 
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b. Components Forum Diskusi 
Components kedua yang akan kita install adalah Components Forum Diskusi. 
Components yang kita gunakan adalah Fireboard. Berikut langkah 
menambahkannya: 

1. Masuk sebagai Admin dulu 
2. Klik Extention  install / uninstall 

  

 

3. pilih Browse dan pilih com_fireboard_v1.0.5RC2_b817_2008-10-27 
dan klik open 
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4. klik Upload file & install 
5. tunggu sebentar sampai proses intall selesai dan sukses 

 

6. Lihat hasilnya instalasinya di Components,  

 

7. Klik FireBoard Forum 
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8. Langkah pertama lakukan pengaturannya di Fireboard Configuration. 

 

9. Gantilah board title dengan “Konsultasi Belajar Tiada Henti” 
10. dan masukkan email administrator 
11. Lakukan Pembuatan Menu di Top Menu seperti kita membuat Menu 

Donwload manager. Tapi Sekarang hasil Componentsnya Fireboard dan 
Titlenya Forum Diskusi. 

12. Hasil dari TOP menu yang baru kita buat, kalau di lihat dari 
http://localhost/website akan tanpak sebagai berikut : 

 

13. Klik Forum Diskusi, maka tampilan sementara untuk Forum diskusi akan 
tampil seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 
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c. Components Galeri Foto. 
Components ketiga yang akan kita install adalah Components Galeri Foto. 
Components yang kita gunakan adalah Phoca Galery. Berikut langkah 
menambahkannya: 

1. Masuk sebagai Admin dulu 
2. Klik Extention  install / uninstall 

  

 

3. pilih Browse dan pilih com_phocagallery_v2.2.4 dan klik open 



Halaman | 31  
 
 

 

4. klik Upload file & install 
5. tunggu sebentar sampai proses intall selesai dan sukses 

 

6. Klik Install  

 

7. Klik Categories 
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8. Klik New dan berikan Title dan alias : Kumpulan Foto PAS Cluster Surabaya 

 

9. Kemudian klik Save. 
10. tampilan category setelah di simpan 

 

11. Kemudian Klik images untuk memasukkan fotonya dan klik Multile Add 

 

12. buatlah tentukan Categoriesnya :  Folder dulu untuk memetakan foto dan 
kemudian Browse, Pilih tot pas cluster 2009 sby 1 

 

13. Klik Open dan Upload File 

 

14. lakukan ke semua File yang di miliki sehingga tampilannya seperti di bawah 
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ini : 

 

15. Sepuluh File sudah terupload. Kemudian pilih semua dan Save maka proses 
pembuatan thumbnail dilakukan untuk 10 foto tersebut. 

 

16. Hasil di Image bisa kita lihat pada tampilan di bawah ini. 

 

17. lakukan Pembuatan Menu seperti pada TOP MENU, sama dengan membuat 
menu pada download Center, Forum diskusi 

18. Hasil dari pembuatan TOP MENU akan terlihat seperti pada tampilan di 
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bawah ini. 

 

19. Klik Foto GAlery 

 

20. Klik kumpulan Foto Pas Cluster Surabaya  

 

21. Kemudian klik salah satu Foto dari thumbnail yang ada 
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d. Components Video. 
Components Video yang kita gunakan menggunakan video Seyret. Berikut 
langkah menambahkannya: 

1. Masuk sebagai Admin dulu 
2. Klik Extention  install / uninstall 

  

 

3. pilih Browse dan pilih com_seyret_0_2_8_5 dan klik open 
4. klik Upload file & install 
5. tunggu sebentar sampai proses intall selesai dan sukses 
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6. Klik Install 

7. Klik kita setuju dan kita akan menuju ke Seyret Menu. Tentukan lagi 
configurasinya 

 

 

 

8. Buatlah Categories baru dengan menekan New 

 

 

9. Ketik Category Name : Video Otomotif dan klik Save 
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10. Klik video List 

 

11. Sebelum Klik New, copykan dulu video yang ada di folder video otomotif 
yang ada di CD ke 
D:xampphtdocswebsiteseyretfileslocalvideosvideo_otomotif 

 

12. Klik New di video List. Tentukan Category, Title, detail dan pilih Video yang 
akan ditampilkan 
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13. Klik Save dan akan tampil di video List 

 

14. lakukan Pembuatan Menu seperti pada TOP MENU, sama dengan membuat 
menu pada download Center, Forum diskusi dan Foto Galei 

15. Hasil dari pembuatan TOP MENU akan terlihat seperti pada tampilan di 
bawah ini. 

16. Klik Video Asik 
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17. Pilih salah satu video yang kita inginkan. Dan hasilnya bisa kita lihat seperti 
tampilan di bawah ini. 

 

 

 

Namun demikian, masih banyak components dan module yang masih bisa 
kita manfaatkan, dan di http://extention.joomla.org menyediakan banyak 
sekali pilihan untuk kita download. 


