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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Cannon (2000), istilah  Student-Centered Learning (SCL) atau yang 

sering juga dikenal dengan Learner-Centered Teaching adalah suatu paradigma atau 

pendekatan dalam dunia pembelajaran dan pengajaran di mana di dalamnya siswa 

memiliki  tanggung  jawab  atas  beberapa  aktivitas  penting  seperti  perencanaan 

pembelajaran,  interaksi  antara  guru  dan  sesama  pelajar,  penelitian,  dan  evaluasi 

terhadap pembelajaran yang telah dikerjakan (Ingleton dkk, 2000). Paradigma baru 

ini muncul sebagai jawaban atas paradigma lama yang cenderung berpihak kepada 

teacher-centered learning (TCL).

Di dalam TCL, dosen atau guru menjadi aktor utama (sage on the stage) dari 

hampir sebagian besar kegiatan belajar-mengajar (Anderson dkk, 2006). Mulai dari 

perencanaan  materi  pembelajaran  sampai  ke  masalah  ujian  dan penilaian,  hampir 

semuanya dikendalikan oleh para pengajar. Dengan paradigma seperti ini, para siswa 

menjadi  tidak  bisa  berbuat  terlalu  banyak  ketika  materi  yang  akan  diterimanya 

ternyata  sangat  tidak  sesuai  dengan  minat  dan  kemampuan  yang  dimilikinya. 

Akibatnya,  pelajar  yang berada dalam lingkungan seperti  ini  umumnya  akan sulit 

untuk  melibatkan  dirinya  ke  dalam  kegiatan  belajar-mengajar  yang  sedang 

diambilnya. 
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Selain itu, para pelajar ini justru akan menjadi pasif, tidak antusias (apathetic) 

dan bahkan merasa bosan atas pembelajaran yang sedang dijalaninya (O’Neill  dan 

McMahon, 2005). Dengan fakta yang cukup memprihatinkan di atas, hadirnya SCL 

menjadi  sesuatu  yang  tidak  hanya  dibutuhkan  tapi  juga  diinginkan  oleh  banyak 

kalangan (Bender, 2003). 

Salah satu faktor atau aspek yang diyakini mampu mempercepat suksesnya 

paradigma  ini  adalah  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (information  and 

communication technology). Penelitian ini akan melihat dan menganalisis WordPress 

2.2  sebagai  blogging  software  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  siswa-siswa  untuk 

mendukung implementasi SCL melalui aktivitas blogging dan podcasting.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di bagian sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam tugas akhir ini adalah  bagaimana mengimplementasikan WordPress 

2.2 sebagai  blogging software  yang dapat digunakan untuk membangun blog yang 

dapat mendukung student-centered learning.

1.3. Batasan Masalah

Agar pembahasan mengenai topik ini tidak terlalu meluas maka diperlukan 

batasan masalah. Adapun batasan masalah untuk skripsi ini antara lain:

1. WordPress yang akan digunakan adalah WordPress 2.2 versi SU (Single-User) 

bukan  WordPress MU (Multi-User).

2. Blog  berbasis  WordPress  2.2  yang  akan  dikembangkan  adalah  blog  milik 

mahasiswa, bukan milik dosen, staf, atau lembaga pendidikan.
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3. Jumlah blog yang akan dibangun untuk menunjukkan fitur-fitur yang ada dalam 

WordPress 2.2 ada dua (2). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memudahkan 

implementasi fitur-fitur tersebut.

4. Blog yang dibangun merupakan blog berbasis WordPress 2.2 yang masih dalam 

kondisi default. Artinya, blog ini tidak akan dipasangi (install) plugin-plugin lain 

selain yang sudah ada dalam versi default.

5. Kegiatan  podcasting akan diimplementasikan menggunakan berkas  multimedia 

yang berupa berkas audio berekstensi *.mp3.

6. Fitur-fitur WordPress yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah fitur-fitur 

yang berkaitan erat dengan proses untuk menyukseskan  SCL.  Jadi,  hal-hal atau 

isu yang tidak terkait langsung dengan permasalahan ini tidak akan dibahas di 

dalam  penelitian  ini.  Meskipun  hal  tersebut  sebenarnya  penting.  Misalnya 

penanggulangan  komentar-komentar  spam yang  sangat  umum  terjadi  dalam 

blogosphere (dunia blog).

7. Skripsi ini tidak membahas masalah evaluasi (baca: pemberian nilai) yang biasa 

dilakukan oleh para guru kepada siswa. Meskipun pada dasarnya isu mengenai 

evaluasi ini sendiri tidak bisa dilepaskan dalam dunia pendidikan, termasuk dalam 

lingkungan student-centered learning.

8. Selain  WordPress  2.2,  penelitian  ini  juga  akan  menunjukkan  pemanfaatan 

aplikasi-aplikasi lain yang diperlukan untuk mengelola materi yang didapat dari 

blog-blog tersebut. Adapun aplikasi lain tersebut antara lain: Feed Reader, Juice, 

dan iTunes.
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1.4. Tujuan

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menunjukkan  bahwa blog berbasis 

WordPress 2.2 dapat digunakan oleh para siswa sebagai sarana untuk mendukung dan 

menyukseskan student-centered learning.

1.5. Manfaat

Adapun  manfaat  yang  ingin  diambil  dari  penelitian  tugas  akhir  ini  adalah 

sebagai berikut:

1. Membantu siswa – dari sisi teknologi informasi dan komunikasi – untuk ikut serta 

dalam pelaksanaan paradigma student-centered learning.

2. Membantu para mahasiswa untuk menjadi web content provider (penyedia materi 

dalam web) dengan cara menerbitkan (publish) hasil karyanya melalui blognya.

3. Membantu para mahasiswa untuk membangun komunitas belajar melalui medium 

internet.

4. Membantu  para  guru/dosen  untuk  melatih  sekaligus  mendidik  anak-didiknya 

untuk  lebih  mandiri  serta  bertanggung  jawab  terhadap  karya  yang  diterbitkan 

(publish) ke dalam blog.

5. Membantu lembaga pendidikan untuk dapat menyukseskan implementasi student-

centered learning.

1.6. Tinjauan Pustaka

Williams dan Jacobs (2004) mengatakan  bahwa blog merupakan suatu alat 

bantu  yang  sangat  potensial  untuk  meningkatkan  intensitas  interaksi  antara  para 
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mahasiswa dengan rekan satu kampus atau dengan blogger serta komunitas lain yang 

ada di dunia maya.

Sementara itu,  Du dan Wagner (2005) mengatakan bahwa blog merupakan 

teknologi yang mampu memfasilitasi para pelajar untuk mengekspresikan diri secara 

kreatif,  visible  (terindeks oleh mesin pencari seperti Google sehingga lebih mudah 

ditemukan oleh  netter  yang membutuhkan informasi yang ada dalam blognya), dan 

accountable  (menjaga  integrasi  dirinya  dengan  apa  yang  ditulisnya  dalam  blog 

sehingga dapat memerangi tradisi tumpang nama).

Berbeda  dengan  blog yang  sudah lazim dimuat  dalam jurnal-jurnal  ilmiah 

internasional,  pemanfaatan  podcasting  untuk  kepentingan  pendidikan  justru  lebih 

sering  muncul  di  dalam  slide  presentasi  dari  suatu  lembaga,  artikel  majalah  atau 

terbitan berkala.

Seitzinger (2006) mendeskripsikan fungsi  podcast  sebagai media yang dapat 

digunakan oleh para pelajar  untuk merefleksikan opininya  menggunakan suaranya 

sendiri  (audio-minded).  Cara ini  bisa  menjadi  alternatif  bagi siswa yang memiliki 

keterbatasan  untuk membuat  tulisan yang  baik  atau bagi  siswa yang  tidak terlalu 

berminat dengan aktivitas tulis-menulis.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian  yang  digunakan dalam penelitian  tugas akhir  ini  adalah 

sebagai berikut:

1. Studi Literatur
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Pengumpulan  data,  informasi  dan  teori  mengenai  paradigma  student-centered 

learning,  teacher-centered  learning,  blogging,  podcasting, dan  WordPress 

diperoleh dari  buku, artikel,  slide  presentasi,  makalah jurnal,  serta laporan dari 

lembaga pendidikan yang umumnya diambil dari situs-situs di internet.

2. Perancangan

Pada  tahap  ini,  WordPress  akan  dikonfigurasi  sedemikian  rupa  agar  dapat 

mengerjakan  atau  mendukung  faktor-faktor  yang  selaras  dengan  paradigma 

student-centered learning.  Konfigurasi ini meliputi  konfigurasi WordPress pada 

saat instalasi dan konfigurasi administrasi WordPress untuk administrator. 

3. Implementasi dan pengujian fitur-fitur

Dalam tahap  ini,  akan  ditunjukkan  cara  WordPress  memberdayakan  fitur-fitur 

yang ada dalam situsnya yang berkaitan langsung dengan faktor-faktor pendukung 

student-centered learning.

4. Analisis terhadap hasil pengujian

Setelah  implementasi  dan  pengujian  selesai  dilakukan,  akan  dilakukan  analis 

terhadap  fitur-fitur  WordPress  yang  dianggap  mampu  mendukung  paradigma 

student-centered learning.

1.8. Sistematika Penulisan

Adapun  sistematika  yang  digunakan  dalam penulisan  penelitian  ini  adalah 

sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan
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Bab  ini  berisi  uraian  mengenai  latar  belakang  masalah,  rumusan  masalah,  tujuan 

penelitian,  manfaat  penelitian,  tinjauan  pustaka  yang  digunakan  sebagai  bahan 

referensi, metode penelitian yang dipakai dan sistematika penulisan tugas akhir.

Bab II Dasar Teori

Bab ini berisi  uraian dan penjelasan mengenai  teacher-centered learning, student-

centered learning, blog, podcast, dan fitur-fitur WordPress yang akan digunakan dan 

dianalisis.

Bab III Implementasi Fitur-Fitur WordPress 2.2 untuk Blogging dan Podcasting

Bab ini berisi uraian mengenai implementasi blogging dan podcasting di kedua blog 

yang dibangun menggunakan WordPress 2.2.

Bab IV Analisis Manfaat Fitur-Fitur WordPress 2.2

Bab ini berisi analisis atas manfaat fitur-fitur WordPress 2.2 untuk student-centered 

learning sekaligus pembahasan mengenai social presence.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan implementasi dan pengujian yang telah 

dilakukan. Di samping itu, juga ada saran-saran yang bisa digunakan oleh peneliti 

lain  atau pun pihak-pihak yang berminat  untuk mengembangkan penelitian  ini  ke 

tingkat yang lebih lanjut.
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BAB II

DASAR TEORI

2.1. Teacher-Centered Learning

Harden dan  Crosby  (2000)  menyebutkan  bahwa  teacher-centered  learning 

adalah  sebuah  paradigma atau  pendekatan  dalam dunia  pendidikan  di  mana  guru 

selaku pakar (expert) di bidangnya memfokuskan diri untuk menyampaikan (transfer) 

ilmu pengetahuan yang ia miliki kepada siswa-siswanya selaku orang awam (novice) 

(O’Neill dan McMahon, 2005).

McDonald  (2002)  menyatakan  bahwa  di  dalam  paradigma  ini,  guru 

merancang  sebuah  kurikulum  yang  dimaksudkan  untuk  mengantarkan  siswa-

siswanya ke jenjang pengetahuan yang lebih baik.  Namun sayangnya,  ketika sang 

guru bersemangat untuk mengejar  standar kurikulum yang ia terapkan, para siswa 

justru menjadi korban karena ketidakmampuan atau ketidaksiapan dalam mengikuti 

standar tersebut (Brown, 2003).

Brown (2003) mengatakan bahwa guru yang berada dalam lingkungan TCL 

lebih memfokuskan dirinya dan siswa-siswanya untuk memahami materi-materi yang 

sudah ditetapkan di dalam kurikulum ketimbang memperhatikan proses pembelajaran 

yang dialami oleh siswa-siswanya sendiri.

Dalam perkembangannya, paradigma seperti ini seringkali disamakan dengan 

sebuah ungkapan yang berbunyi: “satu gaya sudah cukup untuk semua siswa”. Untuk 
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beberapa  kondisi  kegiatan  belajar-mengajar,  TCL sebenarnya  sudah  cukup  baik. 

Namun  ketika  harus  berhadapan  dengan  kondisi  siswa-siswa  yang  berbeda-beda 

karakternya,  maka  paradigma  ini  sudah  tidak  bijak  lagi  untuk  tetap  diterapkan 

(Brown, 2003). 

2.2. Student-Centered Learning

2.2.1. Definisi

Istilah student-centered learning digunakan secara luas di dalam literatur yang 

membahas masalah-masalah pengajaran dan pendidikan. Istilah ini seringkali dikait-

kaitkan  dengan  istilah-istilah  lain  seperti  flexible  learning,  experiential  learning,  

collaborative learning, constructivist  learning, active learning, vicarious learning,  

cooperative learning dan self-directed learning. Oleh karena itulah, student-centered 

learning  seringkali  didefinisikan  dengan makna yang  berbeda-beda pula  (Kurhila, 

2004).

Gibbs  (2002)  menyatakan  bahwa  student-centered  learning  adalah  suatu 

pendekatan pengajaran dalam dunia pendidikan. Di dalam paradigma ini, guru dan 

penyelenggara pendidikan memberikan otonomi dan kendali lebih besar kepada siswa 

untuk menentukan materi  pelajaran, model pembelajaran dan cepat-lambat tahapan 

dalam pembelajaran (Sparrow dkk, 2000).

McCombs (1997) menyatakan bahwa yang menjadi fokus dalam paradigma 

ini  adalah  siswa-siswa  itu  sendiri  dengan  segenap  pengalaman,  perspektif,  latar 

belakang, bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhannya (Brown, 2003). Oleh karena 
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itu,  suatu  kegiatan  pembelajaran  harus  dirancang  sedemikian  rupa  agar  (hampir) 

semua siswa yang berada di dalamnya dapat meraih kesuksesan.

Menurut Weimer (2002), paradigma  student-centered learning  atau  learner-

centered teaching memberikan perhatian yang lebih pada materi apa yang dipelajari 

oleh para siswa, bagaimana para siswa belajar, kondisi atau lingkungan tempat para 

siswa  belajar,  apakah  para  siswa  dapat  menyerap  dan  menerapkan  apa  yang 

dipelajarinya, serta bagaimana posisi sang siswa di masa depan dengan mengukurnya 

dari pembelajaran yang dialaminya saat ini. 

Sementara  itu,  terkait  dengan  collaborative  learning,  Gerlach  (1994) 

menyatakan  bahwa  pembelajaran  bertipe  seperti  ini  berlandaskan  pada  sebuah 

pemahaman  yang  menyatakan  bahwa  kegiatan  belajar-mengajar  itu  sendiri 

sebenarnya merupakan suatu aksi atau tindakan sosial  yang alamiah di mana para 

pesertanya saling berbicara atau berhubungan (talk) satu sama lain.

Dengan model pendekatan  seperti  ini, para siswa justru dituntut untuk lebih 

bertanggung  jawab  terhadap  dirinya  melebihi  tanggung  jawab  yang  diembannya 

seperti  ketika  berada  dalam lingkungan  teacher-centered  learning.  Hal  ini  cukup 

beralasan mengingat siswa-siswa tersebut tidak hanya akan mengurus materi  yang 

akan  diujikan,  tapi  juga  berdialog  dengan  guru  tentang  materi  apa  yang  akan 

dipelajari, bagaimana materi tersebut akan disajikan, dan kapan sebaiknya materi itu 

dipelajari (Sparrow dkk, 2000).
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2.2.2. Elemen-Elemen dalam Student-Centered Learning

Untuk  memenuhi  standar  student-centered  learning,  Seitzinger  (2006) 

mendaftar  empat  (4)  elemen  yang  harus  dipenuhi  oleh  lembaga  yang  ingin 

mengimplementasikan paradigma ini. Berikut keempat elemen tersebut:

1. Adanya  kontrol  dari  siswa/pembelajar.  Ini  berarti  bahwa guru  lebih  bertindak 

sebagai fasilitator ketimbang hanya berfungsi sebagai pemberi materi. Pada saat 

yang  sama,  siswa  diberi  kesempatan  lebih  besar  untuk  aktif  dalam  kegiatan 

belajar-mengajar.

2. Siswa  memiliki  sifat-sifat  pembelajar  aktif  (active  learner).  Pembelajar  aktif 

adalah siswa yang mampu mengerjakan hal-hal berikut ini:

1) Mampu  menentukan  topik,  masalah,  kasus,  serta  membuat  keputusan 

berdasarkan opini yang masuk akal (logis).

2) Berani  menyajikan/mempresentasikan  karyanya  kepada  publik,  mengajari 

orang lain, memberi tanggapan serta dukungan kepada rekan kerja.

3) Berani  memilih  dan  menentukan  cara  untuk  menyelesaikan  tugas  masing-

masing.

4) Mampu  mengaplikasikan  materi-materi  yang  telah  dipelajari  serta 

mengimplementasikan ide-ide sesuai dengan konteks yang diinginkan.

5) Berani, mampu, sekaligus aktif turut serta dalam diskusi,  baik itu sebelum, 

selama, atau setelah kelas/forum berakhir (baik itu forum yang bersifat  on-

line maupun off-line).
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3. Refleksi  dan  artikulasi.  Hal  ini  berkaitan  dengan  keberadaan  suatu  area  atau 

aktivitas yang bisa digunakan oleh para siswa untuk menuangkan pemahamannya 

atas  sesuatu  yang  selama  ini  telah  dipelajarinya.  Misalnya  dengan  membuat 

semacam jurnal harian atau aktivitas semacamnya.

4. Fleksibel. Ini bisa berarti dua hal. Pertama, suatu kegiatan belajar-mengajar yang 

fleksibel  harusnya  memberikan  kesempatan  bagi  para  siswa  untuk  memilih 

bahkan menentukan beberapa elemen pembelajaran seperti waktu, tempat, cepat-

lambat  tahapan belajar  (pace),  sekaligus  kemudahan  akses,  kenyamanan,  serta 

kebebasan.  Kedua,  para  siswa  memiliki  kemudahan  untuk  mentransfer  dan 

menggunakan ilmu yang dimiliki untuk kasus-kasus lain, juga kesempatan untuk 

mengaplikasikan keahliannya di situasi lain yang diinginkan.

2.3. Perbedaan Antara Teacher-Centered Learning dengan Student-Centered 
Learning

Harsono  (2005)  mendaftar  beberapa  perbedaan  antara  teacher-centered 

learning dengan student-centered learning (Tabel 2.1). 

Tabel 2.1 Tabel perbedaan antara TCL dengan SCL

No. TCL SCL

1. Lingkungan yang terpusat pada 
guru.

Lingkungan yang terpusat pada siswa 
(pembelajar).

2. Kuasa dan tanggung jawab hampir 
sepenuhnya berada di tangan guru.

Kuasa dan tanggung jawab hampir 
sepenuhnya berada di tangan siswa.

3. Guru adalah instruktur sekaligus 
pengambil keputusan.

Guru bertindak sebagai fasilitator 
sekaligus pembimbing sementara siswa 
menjadi pengambil keputusan.

4. Kegiatan belajar diwarnai dengan Kegiatan belajar diwarnai dengan 
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kompetisi antara siswa dengan 
siswa lainnya. Biasanya siswa 
menggunakan ide-idenya untuk 
mengalahkan teman-temannya.

sesuatu yang bisa bersifat kooperatif, 
kolaboratif, atau mandiri. Siswa-siswa 
belajar dan bekerja sama untuk 
mencapai tujuan bersama. Siswa 
tergerak untuk saling tolong satu sama 
lain dan saling tukar-menukar ide dan 
keahlian. Siswa berkompetisi dengan 
performa dirinya sendiri di waktu 
lampau bukan dengan siswa lainnya. 

5.

Beberapa kelompok guru (team 
teaching) mendefinisikan tugas 
yang diatur ke dalam subjek ilmu 
yang terpisah.

Tugas bersifat autentik dan 
interdisipliner.

6. Kegiatan belajar berlangsung di 
dalam kelas.

Kegiatan belajar sangat mungkin 
berlangsung di luar kelas.

7.
Materi adalah hal terpenting yang 
menjadi tujuan dalam 
pembelajaran.

Cara materi atau informasi diproses dan 
digunakan merupakan hal yang lebih 
diprioritaskan.

8. Siswa menguasai materi melalui 
drill dan latihan.

Siswa mengevaluasi, membuat 
keputusan sekaligus bertanggung jawab 
atas kegiatan belajar yang dijalaninya. 
Siswa menguasai materi dengan cara 
membangunnya sendiri.

9.

Materi terkadang tidak dipelajari 
sesuai dengan konteks atau keadaan 
yang terkait langsung dengan 
siswa.

Materi dipelajari dalam konteks yang 
relevan menurut siswa-siswa

2.4. Blog

2.4.1. Definisi

Blog adalah fenomena baru di internet, setidaknya sampai tulisan ini dibuat. 

Sulit untuk mendefinisikan  blog secara pasti mengingat masing-masing pihak yang 

terkait  dengan perkembangan  blog ternyata  memiliki  selera  masing-masing dalam 

mendefinisikannya.  Dalam  makalahnya,  Boyd  (2006)  menguraikan  definisi  blog 
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berdasarkan  sudut  pandang  dari  beberapa  kalangan  sekaligus.  Kalangan  yang 

dimaksud  tersebut  antara  lain  perusahaan  penyedia  jasa  layanan  blog (Blogger, 

Typepad,  Xanga  dan  LiveJournal),  Kamus  (Oxford  2003  dan  Merriam-Webster 

2005),  Peneliti,  Media Massa (New York Times),  dan Praktisi  (orang-orang yang 

menggunakan blog).

Dalam penelitian tugas akhir ini, definisi  blog yang akan digunakan adalah 

definisi yang diuraikan oleh Lindahl dan Blount (2003).  Dalam artikel yang dimuat 

dalam majalah Computer IEEE ini, keduanya menyebutkan bahwa weblog atau blog 

adalah suatu situs yang menggunakan format catatan (log) bertanggal (date and time) 

yang digunakan untuk menerbitkan informasi secara berkala (periodical).

Definisi  blog yang tidak jauh berbeda juga bisa dilihat di situs dokumentasi 

milik  WordPress  (http://codex.wordpress.org/Introduction_to_Blogging).  Menurut 

situs  ini,  blog adalah  istilah  yang  digunakan  untuk  mendeskripsikan  situs  yang 

merawat  (maintain)  informasinya  berdasarkan  kronologi  atau  urutan  waktu 

(chronicle) penerbitannya.

Masih  menurut  WordPress,  blog memiliki  beberapa  ciri  khas  (tapi  tidak 

mutlak) yang membedakannya dari situs yang bukan  blog. Berikut perbedaan yang 

dimaksud:

1. Area utama situs biasanya berupa artikel-artikel yang disusun secara kronologis 

berdasarkan  waktu  atau  tanggal  terbitnya.  Artikel  terbaru  akan  diletakkan  di 

posisi teratas.

2. Adanya archive untuk menyimpan artikel-artikel yang sudah lama diterbitkan.
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3. Adanya fasilitas untuk mengomentari  artikel-artikel yang telah diterbitkan bagi 

pengunjung situs (leave a comment).

4. Daftar  taut  (links)  yang  mengacu  pada  situs-situs  terkait,  biasanya  disebut 

“blogroll”.

5. Satu  atau  lebih  feed  seperti  RSS  (Really Simple  Syndication  atau  Rich  Site  

Summary), Atom, atau berkas-berkas RDF (Resource Description Framework).

Ada beberapa alasan atau fakta  yang membuat  blog menjadi  sesuatu  yang 

sangat populer seperti sekarang (Burns dan Cox, 2005). Berikut faktor-faktor yang 

dimaksud:

1. Non-Techy. Pengguna atau calon  pengguna blog tidak harus  mengetahui  teori 

HTML (Hypertext Markup Language) atau FTP (File Transfer Protocol) terlebih 

dahulu untuk menggunakannya.

2. Mudah digunakan. Pengguna bisa menerbitkan tulisannya kapan pun dan di mana 

pun asalkan terhubung ke internet.  

3. Murah. Umumnya penyedia jasa blog memberikan layanannya secara gratis.

4. Kemudahan komunikasi. Komunikasi berjalan dengan  instant  alias sangat cepat 

dan langsung siap untuk digunakan. 

5. Fleksibel.  Blog  umumnya  menyediakan  fasilitas  untuk  archive,  hyperlinks, 

komentar  dari  pengunjung,  akses  untuk  beberapa  penulis  sekaligus,  dan 

kemampuan untuk mengelola berkas multimedia (audio dan video).

Setidaknya ada dua bukti  yang bisa menguatkan popularitas  blog di dunia. 

Bukti tersebut ialah ketika “blogger” terpilih sebagai “Word of The Year 1999” versi 
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Oxford  English  Dictionary  (http://www.askoxford.com/,  2007)  dan  ketika  “blog” 

terpilih  sebagai  “Word  of  The  Year  2004”  versi  Merriam-Webster  Dictionary 

(http://www.m-w.com/, 2007). 

2.4.2. Blog sebagai tool pendukung Student-Centered Learning

Salah  satu  laporan  penelitian  yang  diterbitkan  oleh  ECAR  (EDUCAUSE 

Center  for  Applied  Research)  pada  tahun  2005  memuat  komentar  seorang  siswa 

mengenai  manfaat  blog bagi  aktivitas  akademiknya,  “Mata  kuliah  mengenai 

percetakan dan desain media elektronik yang saya ambil merupakan mata kuliah on-

line yang mengharuskan kami untuk belajar  secara mandiri.  Selain itu,  kami juga 

belajar untuk menangani proyek menggunakan Photoshop, Dreamweaver, dan Quark. 

Perluasan (baca: pengayaan) dari apa yang telah kami pelajari sepenuhnya diserahkan 

kepada kami sendiri,  tapi menyampaikan (posting) kritik melalui blog benar-benar 

sesuatu yang sangat membantu, dan kami bisa belajar banyak darinya.” (Kvavik dan 

Caruso, 2005).

Menyampaikan kritik sebagai salah satu bentuk komentar dalam dunia blog 

(blogosphere)  adalah  sesuatu  yang  sangat  lazim  terjadi.  Selain  untuk mengkritik, 

semua siswa yang diwawancarai  dalam laporan ECAR tersebut  sependapat bahwa 

blog memang dapat meningkatkan kemampuan siswa-siswa dalam hal tulis-menulis. 

Khususnya dari sisi gaya (style) dalam menulis, tapi bukan (baca: belum) pada tanda 

baca dan pengejaan (Kvavik dan Caruso, 2005).

Dari  Inggris,  laporan  yang  dikeluarkan  oleh  Information  Service  Working  

Group  on  Collaborative  Tools  (2006)  menyajikan  hasil  yang  sedikit  berbeda. 
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Menurut studi yang dilakukan oleh grup yang beranggotakan tujuh peneliti ini, blog 

banyak  digunakan  oleh  dosen  dan  mahasiswa  sebagai  venue  atau  “tempat 

penampungan”  untuk refleksi, opini, fakta, dan pertanyaan terkait suatu mata kuliah 

atau topik-topik tertentu (Adie dkk, 2006). 

Menurut Richardson (2004),  blogging  sebagai salah satu  genre  dalam dunia 

tulis-menulis dapat digunakan oleh siswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam 

berpikir kritis (critical thinking skills), tulis-menulis serta meraih standar kompetensi 

(information literacy) di bidang-bidang tertentu. Richardson sendiri meyakini bahwa 

blog memungkinkan siswa untuk melakukan tiga hal sekaligus (Downes, 2004):

1. Merefleksikan diri melalui apa yang ditulis dan dipikirkannya.

2. Menunjukkan kepedulian atau minat pada topik yang disukai untuk periode waktu 

tertentu atau bahkan untuk seumur hidupnya.

3. Menggaet  para pembaca dan pengunjung melalui  suatu percakapan yang pada 

akhirnya bisa membawa keduanya kepada penelitian lebih lanjut.

Namun  Downes  (2004)  dalam  tulisan  yang  sama  menganggap  bahwa 

blogging  sendiri  sebenarnya bukanlah murni  soal  tulis-menulis.  Menurutnya,  pada 

awalnya, seorang siswa yang ingin memanfaatkan  blog, harusnya menjadi pembaca 

yang baik terlebih dahulu. Selain itu, materi yang dibaca oleh siswa di dalam suatu 

blog haruslah materi  yang memang disukainya  (antusias),  karena jika tidak, maka 

akan sulit untuk membuatnya sampai pada tahapan-tahapan yang diharapkan, yakni 

refleksi, kritis, berani bertanya, serta reaktif terhadap suatu isu.
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2.5. Podcast

2.5.1. Definisi

Istilah podcast berasal dari dua kata: iPod dan broadcast (Meng, 2005). iPod 

merupakan MP3 player buatan Apple, Inc. yang sangat populer di dunia. Berdasarkan 

riset yang dilakukan oleh Forrester, ada sekitar 42 juta iPod yang terjual pada tahun 

2006 (McLaughlin,  2006).  Jumlah ini  masih akan terus  meningkat  di  tahun-tahun 

mendatang Meskipun begitu, para penikmat  podcast  tidak harus menggunakan iPod 

kalau hanya ingin mendengarkan berkas audio dari podcast yang disukainya. Berkas 

hasil pengunduhan  podcast  bisa didengarkan melalui komputernya secara langsung 

atau dimainkan menggunakan  MP3 Player  atau perangkat bergerak lainnya seperti 

telepon  seluler,  dan  PDA  (Personal  Digital  Assistant).  Sementara  broadcast, 

berdasarkan Concise Oxford English Dictionary 11th Edition, adalah suatu tindakan 

yang dikerjakan dengan tujuan agar orang-orang atau masyarakat bisa mengetahui  

sesuatu.

Menurut situs Apple (http://www.apple.com/itunes/store/podcastingfaq.html), 

podcast  adalah  sebuah  program  acara  berepisode  yang  disebarkan  oleh  produser 

podcast (podcaster) melalui internet menggunakan berkas XML (eXtensible Markup 

Language) yang populer dengan istilah RSS (Really Simple Syndication). Meskipun 

podcast  lebih populer untuk berkas-berkas audio berformat *.mp3, itu bukan berarti 

berkas  non-audio  tidak  bisa  diikutkan  (enclosure)  dalam  berkas RSS.  Beberapa 

format berkas video seperti *.flv dan *.mov atau dokumen populer seperti *.pdf juga 

bisa diikutkan (enclose) dalam RSS tersebut.
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Untuk  mendengarkan  berkas-berkas  yang  disebarkan  melalui  podcast  oleh 

para podcaster, pengguna membutuhkan software yang dapat membaca berkas XML.  

Software ini dikenal dengan istilah RSS Reader atau RSS Aggregator. Sebenarnya ada 

banyak RSS Reader di internet, tapi dua diantaranya yang khusus dibuat untuk para 

pelanggan  (subscriber)  podcast  adalah  iTunes  dan  Juice.  Keduanya  lebih  sering 

disebut  sebagai  podcatcher  karena  fungsi  dan  antarmukanya  yang  lebih 

diperuntukkan untuk pengunduhan berkas audio dan video podcast ketimbang untuk 

membaca teks isi situs/blog. 

Dietz (2004) menyebutkan empat komponen penting yang ada dalam proses 

podcast (Connaghan, 2005):

1. Adanya berkas berformat *.mp3 (atau format lain yang sudah didukung) yang 

diikutkan (enclose) dalam RSS feed.

2. Adanya  berkas  RSS  milik  podcaster  yang  tersimpan  di  server  yang 

memungkinkan  pengguna  untuk  berlangganan  melalui  RSS  Reader  yang 

digunakannya. Misalnya iTunes atau Juice.

3. Berkas tersebut bisa didengarkan oleh pelanggannya secara fleksibel, baik melalui 

komputer atau MP3 player.

4. Adanya fasilitas dari RSS Reader untuk meng-update RSS feed secara otomatis. 

Visualisasi  untuk model  penyebaran  dan berlangganan  podcast  bisa  dilihat 

pada Gambar 2.1 (Meng, 2005).
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Gambar 2.1 Model Penyebaran dan Berlangganan Podcast

Berikut keterangan untuk setiap nomor pada Gambar 2.1:

1. Produser  podcast  (podcaster)  membuat  dan mengedit  berkas  audio  atau video 

yang berformat *.mp3, *.ogg, *.wav, *.mov, dan seterusnya.

2. Podcaster meletakkan (publish) berkas tersebut ke dalam server.

3. Dari  icon RSS atau podcast  yang ada di situs milik  podcaster  tersebut (Gambar 

2.2), pelanggan berlangganan  podcast  dengan cara menyalin lokasi  RSS feed  ke 

dalam podcatcher seperti iTunes atau Juice.

4. Situs  milik  podcaster  menjadi  antarmuka yang  digunakan untuk menyebarkan 

podcast. Umumnya, para podcaster  akan menyertakan icon seperti yang tampak 

pada Gambar 2.2. Para pelanggan  podcast  bisa memanfaatkan iTunes dan Juice 

untuk mengunduh berkas yang disebarkan (publish) oleh podcaster. Selain untuk 
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mengunduh, baik iTunes maupun Juice bisa digunakan untuk memantau langsung 

berkas baru yang diterbitkan oleh podcaster di server-nya.

5. Jika  berkas  yang  diinginkan  sudah  berhasil  diunduh,  pelanggan  bisa 

memindahkan (sync) berkas tersebut dari komputernya ke perangkat bergeraknya, 

seperti MP3 Player, PDA, telepon seluler, dan sebagainya.

           

Gambar 2.2 Dua Icon Representasi Podcast

2.5.2. Podcast sebagai tool pendukung Student-Centered Learning

Menurut  Kaplan  dan  Leiserson  (2005),  ada  beberapa  manfaat  yang  bisa 

diambil oleh dunia pendidikan melalui  podcast  (Seitzinger, 2006).  Manfaat tersebut 

antara lain:

1. Podcast bisa membantu para  auditory learner  (pembelajar yang memiliki  nilai 

lebih ketika menggunakan segala hal yang berkaitan dengan audio dalam kegiatan 

belajar-mengajar)  dan  non-native speakers  untuk meningkatkan kemampuan di 

dalam perkuliahan.
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2. Memberikan alternatif bagi para siswa untuk melakukan review dari perkuliahan 

yang diikutinya menggunakan materi berbasis audio, ketimbang teks.

3. Menyediakan umpan-balik (feedback) untuk para siswa.

4. Sebagai suplemen tambahan – atau yang lebih dikenal dengan istilah pengayaan 

materi – untuk para siswa. 

Selain keempat fungsi di atas, Norman dan Sloan (2004) menyebutkan lima 

manfaat  podcast  yang bisa digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar (Seitzinger, 

2006):

1. Sebagai fasilitator self-paced learning.

2. Sebagai  media  baru  bagi  fakultas  untuk memberikan materi-materi  pengayaan 

kepada siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi.

3. Sebagai  media  untuk  memasyarakatkan  dan  menyebarkan  rekaman-rekaman 

wawancara antara pihak kampus dengan pakar atau ahli  yang berasal dari luar 

kampus.

4. Memungkinkan guest lecture untuk menyajikan kuliahnya di sebuah kesempatan 

untuk kemudian didengarkan atau ditonton ulang oleh banyak orang di  waktu 

lainnya.

5. Menawarkan lingkungan pembelajaran yang lebih bervariasi. 

Berbeda dengan blog yang bisa menawarkan interaksi langsung antara penulis 

dengan pembacanya,  podcast  justru lebih berfungsi sebagai media komunikasi satu 

arah. Ini berarti, fungsinya sebagai tool untuk membangun interaktivitas, membangun 

pengetahuan,  dan  kolaborasi  antara  pembuat  (podcaster)  dengan  pengguna 
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(subscriber) mungkin agak terbatas (Seitzinger, 2006). Tapi, sebagai sebuah media 

distribusi  yang  berbasis  multimedia,  podcast  masih  dianggap  mampu  memberi 

kontribusi yang signifikan dalam kegiatan belajar-mengajar,  khususnya  bagi siswa 

yang cenderung termasuk ke dalam auditory learning (Spectrum, 2006) dan sebagai 

salah satu alternatif media selain teks (Seitzinger, 2006). 

2.6. WordPress

2.6.1. Definisi

Berdasarkan situs  resmi  Wordpress  (http://codex.wordpress.org/WordPress), 

WordPress  adalah  perangkat  lunak  yang  digunakan  untuk  tujuan  penerbitan 

(publishing  software)  dengan  fokus  pada  kemudahan  penggunaan  (ease  of  use), 

kecepatan, dan keunggulan dari sisi  user experience (interaktivitas antara pengguna 

dengan software). WordPress didukung oleh komunitas yang aktif – yang merupakan 

ciri khas utama dari perangkat lunak berlisensi GPL (GNU General Public License).

Nama “WordPress”  berasal  dari  dua  kata;  “Word”  dan “Press”.  Nama ini 

pertama kali diusulkan oleh Christine Selleck sebagai tanggapan atas keinginan Matt 

Mullenweg – salah satu  programmer utama sekaligus pencetus WordPress – yang 

hendak mengasosiasikan proyek pembuatan perangkat lunak barunya dengan istilah 

“printing press”.  Dalam kasus  ini,  kata “press”  dalam istilah tersebut  terkait  erat 

dengan dunia kerja para jurnalis, wartawan, kolumnis, dan juru foto (photographer). 

Dengan demikian, nama “WordPress” bisa dimaknai sebagai sebuah  printing press  

yang  digunakan  oleh  para  penggunanya  (users)  sebagai  perangkat  lunak  untuk 
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menerbitkan (publish)  kata-kata  (words)  (baca:  karya)  (http://codex.wordpress.org/ 

WordPress_Semantics). 

Banyak  kalangan  yang  menyebut  WordPress  sebagai  CMS  (Content  

Management System), tapi menurut situs resminya, WordPress sendiri bukanlah CMS 

mengingat  antarmuka  (interface)  dan  fitur-fiturnya  (features)  yang  dibuat  sangat 

spesifik untuk  blogging  (aktivitas yang berkaitan dengan  blog). Faktor-faktor inilah 

yang biasanya tidak dimiliki oleh CMS yang pada awalnya memang dirancang untuk 

membantu  penggunanya  dalam  mengelola  isi  (content)  situsnya.  Adapun  contoh 

CMS  antara  lain  Mambo,  Joomla,  dan  Wiki  Media.  Sedangkan  contoh-contoh 

blogging software  atau  blog-hosting service  selain WordPress antara lain Blogger, 

Typepad, Movable Type, Xanga, dan LiveJournal.

2.6.2. Sejarah dan Perkembangan

WordPress  merupakan  penerus  blogging  software  b2  (Cafelog).  Para 

pengembangnya mulai menulis kode untuk software ini sejak tahun 2001 – waktu itu 

belum  dinamai  WordPress.  Tapi,  awal  kemunculan  resmi  blogging  software  ini 

dimulai pada tahun 2003 (http://wordpress.org/about/).

Tahun 2005 menjadi tahun yang paling berkesan bagi Komunitas pengguna 

WordPress mengingat pada tahun inilah WordPress versi  1.5 dan 2.0 diluncurkan. 

Selain  itu,  masih  pada  tahun  yang  sama,  jasa  blog-hosting  gratis  dengan  alamat 

www.wordpress.com juga diluncurkan. Situs ini diluncurkan sebagai salah satu cara 

untuk  menyebarluaskan  penggunaan  WordPress  itu  sendiri.  Usaha  ini  tampaknya 

berhasil  mengingat  WordPress  blog-hosting  service  akhirnya  menjadi  salah  satu 
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pemain  besar  dengan  jumlah  user  yang  mencapai  angka  puluhan  juta 

(http://wordpress.org/About/).

Pada tahun 2007, suka cita meliputi segenap pencinta WordPress karena di 

tahun  ini  WordPress  berhasil  meraih  penghargaan  Webware  100  Award  untuk 

kategori publishing (http://www.webware.com/, 2007).

2.6.3. Jenis-jenis WordPress

WordPress terbagi menjadi dua jenis, yakni: WordPress SU (Single-User) dan 

WordPress MU (Multi-User). Seperti namanya, WordPress SU diperuntukkan bagi 

para pengguna yang menginginkan fleksibilitas penuh atas blog miliknya. Sementara 

versi Multi-User diperuntukkan bagi para pengguna yang ingin menampung sekaligus 

membangun komunitas di atas host yang sudah dimilikinya. Contoh blog komunitas 

yang  dibangun  di  atas  WordPress  MU  antara  lain:  WordPress.com,  Harvard 

University  (http://blogs.law.harvard.edu/home/),  EduBlogs  (http://edublogs.org/), 

Koran Le Monde Interactive  (http://www.lemonde.fr/blogs/),  dan Koran The New 

York Times (http://www.nytimes.com/ref/topnews/blog-index.html).

Meskipun sama-sama berbasis WordPress, WordPress jenis pertama dengan 

jenis kedua memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Tabel 2.2 mendaftar beberapa 

perbedaan yang terdapat diantara keduanya.

Tabel 2.2 Perbedaan WordPress SU dengan WordPress MU

No. Perbedaan WP Single-User WP Multi-User
1. Upload Plugin bisa Ditentukan admin
2. Upload Themes bisa Ditentukan admin
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3. Nama domain fleksibel Ditentukan admin
4. Instalasi oleh user oleh admin
5. Jumlah hosted-user satu jutaan
6. Proteksi komentar spam Atur sendiri Built-in

2.6.4. Fitur-fitur WordPress untuk Student-Centered Learning

Menurut  situs WordPress (http://wordpress.org/about/features/),  sampai  saat 

tulisan ini dibuat, ada 19 fitur yang menjadi fitur penting yang membuat WordPress 

semakin diakui oleh banyak pengguna. Namun dalam tugas akhir ini, fitur-fitur yang 

akan  dibahas  adalah  fitur-fitur  yang  hanya  memiliki  kaitan  erat  dengan  student-

centered learning.

Adapun dasar yang digunakan dalam pemilihan fitur ini adalah uraian dalam 

subbab 2.2.2, 2.4.2, dan 2.5.2. Berikut ini adalah fitur-fitur yang dimaksud:

1) Post

Fitur ini adalah fitur yang paling penting dari sebuah blogging software. Melalui 

fitur ini, seorang siswa bisa menulis, berdiskusi, meletakkan link gambar, musik, 

video, dan sebagainya. Hampir segala sesuatu yang ada di blog bermula dari fitur 

ini. Bahkan situs resmi WordPress sendiri menyatakan bahwa post adalah alasan 

utama (raison d'être) ada-tidaknya sebuah blog; “tanpa post, blog tidak akan ada 

(exist)!” (http://codex.wordpress.org/WordPress_Semantics).

2) Pages

Fitur ini memungkinkan blogger untuk mengelola setiap materi statis yang bukan 

blog dengan mudah. Sebagai contoh, siswa bisa memuat curriculum vitae atau 
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profil  pribadinya  yang  ditampilkan  sebagai  halaman  awal  (front  page)  dari 

situsnya. Pemuatan CV ini bisa menjadi salah satu bukti autentik dari keberadaan 

siswa  itu  sendiri  selaku  pemilik  blog.  Hal  ini  akan  sangat  bermanfaat  untuk 

menghindari  anonymous  blog  (blog  yang  ditulis  oleh  orang-orang  yang  tidak 

mencantumkan identitas aslinya).

3) Feeds

Feed  adalah  berkas  XML  yang  memungkinkan  RSS  Reader  atau  Aggregator  

untuk mengakses suatu situs secara otomatis.  Dengan adanya fitur ini, seorang 

siswa  bisa  mengetahui  perkembangan  terbaru  dari  blog milik  temannya  tanpa 

harus mengunjungi  blog temannya tersebut. Di samping itu, spesifikasi RSS 2.0 

yang  didukung dan digunakan oleh  WordPress  2.2  juga  memungkinkan  siswa 

untuk mengimplementasikan podcast melalui blognya. 

4) Themes

Fitur ini merupakan kulit luar (skin) dari sebuah  blog. Dengan adanya  Themes,  

siswa  bisa  mengatur  sekaligus  mengelola  tampilan  materi  yang  ada  di  dalam 

situsnya sesuai dengan selera tanpa harus mengubah materi itu sendiri. Salah satu 

manfaat utama fitur ini adalah untuk menampilkan  link yang mengacu ke  feed 

untuk setiap kategori yang telah dibuat oleh siswa dalam situsnya.

5) Trackback

Trackback  adalah  sebuah  kerangka  kerja  (framework)  yang  dapat  digunakan 

untuk  komunikasi  peer-to-peer  dan  pemberitahuan  antar  situs  atau  blog  (Six 

Apart, 2004). Fitur ini membantu siswa A untuk memberitahu rekannya ketika ia 
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menulis sesuatu yang berkaitan dengan materi yang sudah ada di  blog rekannya 

itu tanpa harus secara eksplisit  membuat  link  ke  blog yang dituju.  Berikut  ini 

adalah contoh pemanfaatan Trackback dalam sebuah post di dalam beberapa blog:

(1) Siswa A menulis artikel X dalam blog miliknya.

(2) Siswa B ingin memberi komentar artikel X milik A tapi ia juga ingin agar 

pengunjung dan pembaca blognya melihat apa yang telah ia komentari.

(3) Siswa B menulis artikel Y di blognya lalu mengirim Trackback ke blogging 

software milik Siswa A.

(4) Blogging  software  milik  siswa  A  akan  menerima  Trackback  tersebut  lalu 

menampilkannya  sebagai komentar  yang bisa dilihat  di  artikel  X miliknya. 

Komentar dari Siswa B ini menyertakan link untuk menuju ke artikel Y yang 

ditulis oleh Siswa B sendiri.

6) Pingback

Pingback adalah sebuah metode untuk para pemilik situs web atau blog untuk 

meminta pemberitahuan ketika seseorang merujuk (links) ke dokumen miliknya 

(Langridge  dan  Hickson,  2002).  Fitur  ini  memungkinkan  seorang  siswa 

memberitahu  rekannya  yang  tulisannya  di  link  oleh  siswa  ini  secara  eksplisit 

dalam tulisannya. Berikut ini adalah contoh pemanfaatan Pingback dalam sebuah 

post di beberapa blog: 

(1) Siswa A menulis artikel Y (post) dalam blog miliknya. Artikel yang ditulisnya 

ini menyertakan sebuah link yang merujuk (refer to) ke artikel X dalam blog 

milik Siswa B.



29

(2) Blogging  software  milik  Siswa  A  kemudian  akan  menghubungi  blogging 

software milik Siswa B.

(3) Hasilnya, blogging software milik Siswa B kemudian akan menyertakan link 

yang mengacu ke artikel Y Siswa A tersebut di artikel X yang telah diacu oleh 

Siswa A sendiri.

(4) Pembaca  artikel  X  di  blog  Siswa  B  kemudian  bisa  mengikuti  link yang 

mengacu ke artikel Y di blog Siswa A. 

7) Comment

Fitur ini memungkinkan para pengunjung blog untuk memberikan komentar atas 

apa yang ditulis oleh siswa dalam blognya. Fitur ini telah dibuat dengan sangat 

fleksibel  oleh  para  developer WordPress  sehingga  seorang  pengguna  bisa 

menonaktifkannya  untuk  setiap  post  yang  ia  tidak  menginginkan  komentar  di 

dalamnya.

8) Full User Registration

Dengan fitur  ini,  siswa dapat mengatur  tingkah laku para pengunjung  blognya 

sesuai dengan status pengunjung tersebut. Salah satu implementasi sederhana dari 

fitur  ini  ialah  ketika  seorang  pengunjung  harus  melakukan  registrasi  terlebih 

dahulu sebelum memberikan komentar untuk materi yang ada di  blog tersebut. 

Registrasi  ini sangat  diperlukan jika siswa hanya menginginkan komentar  dari 

rekan  atau  pengunjung  yang  sudah  ia  ketahui  saja,  bukan  dari  pengunjung-

pengunjung lain. Di samping  itu, fitur ini juga bisa digunakan oleh mahasiswa 

untuk membangun komunitas belajar di dunia maya. 
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9) Password Protected Post

Fitur  ini  memungkinkan  siswa  menulis  suatu  post yang  terproteksi  dengan 

password.  Dengan  fitur  ini,  siswa  bisa  menentukan  pengunjung-pengunjung 

tertentu yang bisa mengakses tulisannya. Selain itu, WordPress juga memberikan 

fleksibilitas bagi siswa untuk menentukan sendiri mana  post  yang bersandi dan 

mana yang tidak.

10) Multiple Authors

Dengan fitur  ini,  siswa bisa  membuat  sebuah  blog yang isinya  bisa  diisi  oleh 

dirinya sendiri bersama rekan-rekannya yang telah ia beri hak akses sebelumnya. 

Fitur  ini  sangat  cocok  ketika  siswa  diberi  tugas-tugas  yang  harus  dikerjakan 

secara berkelompok oleh pengajarnya.

11) Categories

Seperti namanya, dengan fitur ini siswa bisa mengelompokkan  post  yang sudah 

diterbitkannya ke dalam satu atau beberapa sekaligus. Selain itu, siswa juga bisa 

membuat subkategori untuk memudahkan navigasi dan pengelompokkan segala 

sesuatu yang sudah diterbitkannya melalui blog.

12) Blogroll

Fitur  ini  memungkinkan  siswa  untuk  meletakkan  alamat  situs  lain  ke  dalam 

situsnya.  Dengan  Blogroll,  siswa  bisa  mengelompokkan  links  ke  situs  teman-

temannya ke dalam kategori; misalnya friend. Sementara link yang menuju situs 

dosen disusun di dalam kategori dosen. Fitur ini akan memudahkan siswa untuk 
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memantau  situs-situs  yang  sering  dikunjunginya  sekaligus  memberi  petunjuk 

kepada para pengunjung tentang hal-hal yang disukainya.

13) Ping Away

Fitur ini memungkinkan blog milik siswa diindeks dengan lebih baik oleh mesin 

pencari seperti Google dan Technorati. Ping Away sangat berkaitan dengan aspek 

sosial presence seorang siswa di dunia maya.
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BAB III

IMPLEMENTASI FITUR-FITUR WORDPRESS
UNTUK BLOGGING DAN PODCASTING

4.1. Gambaran Umum Sistem

Sistem yang dimaksud di sini adalah dua blog berbasis WordPress 2.2. Kedua 

blog  ini  akan  digunakan  untuk  mengimplementasikan  fitur-fitur  yang  mampu 

mendukung siswa dalam menyukseskan student-centered learning.

Kedua blog ini dipasang (install) di  web server  milik UGM. Blog pertama 

(Blog 1) akan diberi nama “Budi Setiawan” dengan alamat domain:

http://wimpermana.web. ugm.ac.id/budi_s

Sementara blog kedua (Blog 2) akan diberi nama “M. Surya Darmawan” 

dengan alamat domain:

http://dompetshalahuddin.ugm.ac.id/surya_d

Catatan:

Budi  Setiawan (BS)  dan  M. Surya Darmawan (MSD)  adalah nama-nama fiktif 

yang peneliti gunakan untuk memudahkan identifikasi dua blog yang sudah dibuat. 
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4.2. Implementasi Fitur-Fitur WordPress 2.2 untuk Kegiatan Blogging

4.2.1. Fitur Post

Fitur  Post  bisa  diakses  melalui  halaman  administrasi  WordPress.  Fitur  ini 

terletak  di  dalam panel  Write  >  Write Post.  Tampilan antarmuka fitur  Post  bisa 

dilihat pada Gambar 3.1. 

Gambar 3.1 Antarmuka Fitur Post

Di  bagian  atas  fitur  Post  terdapat  form  title.  Form  ini  digunakan  untuk 

memasukkan  judul  karya-karya  (post)  yang  akan  diterbitkan  (publish).  Tepat  di 

bawahnya adalah  Text  Field  Post.  Text  Field  ini  digunakan sebagai  tempat  untuk 

memasukkan karya yang akan diterbitkan. Selain masukan (input) yang berupa teks, 

Text Field juga mampu menampung gambar, berkas audio, video, dan animasi. 
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Untuk  memasukkan  input  yang  berupa  berkas  multimedia,  siswa  bisa 

menggunakan Panel Upload yang terletak di bawah Text Field Post. 

Daftar karya-karya (post) milik BS yang sudah diterbitkan melalui blog bisa 

dilihat di dalam Tabel 3.1. Sementara untuk MSD bisa dilihat di dalam Tabel 3.2. 

Tabel 3.1 Daftar Post di Blog 1 milik Budi Setiawan (BS)

No. Tanggal Judul Categories Comments Author

1. 2007-08-24 
9:49:41 am

Akal dan Pikiran 
menurut Buddha dan 

Islam
Fikom 0 Admin

2. 2007-08-24 
10:06:35 am

Operasi JOIN di dalam 
Lingkungan Basis Data 

Tersebar Homogen 
menggunakan Oracle 9i

BDL, Semester 
7 0 Admin

3. 2007-08-24
2:08:34 pm

Menguji Sifat Otonomi 
Lokal dan Asinkronus 
MySQL Replication 

BDL, Semester 
7 0 Admin

4. 2007-08-24 
2:26:13 pm

Komputasi Tersebar 
dengan Java RMI

Sistem 
Terdistribusi, 
Semester 8

0 Admin

5. 2007-08-24 
2:34:22 pm

Mengaudit Teknologi 
Informasi Milik 

Universitas Gadjah 
Mada

Audit TI 0 Admin

6. 2007-08-24 
2:40:52 pm Apa itu Filsafat? Fikom, 

Semester 7 0 Admin

7. 2007-08-24 
2:46:02 pm

Berkenalan dengan 
TCP (Transmission 
Control Protocol)

Jaringan 
Komputer, 
Semester 8

0 Admin

8. 2007-08-29 
3:58:30 pm

Melihat MySQL 
Cluster di Dua 

Komputer Berbasis 
Ubuntu 6.06

BDL 0 Admin

9. 2007-08-29 Jaringan P2P Inter/Intra, 0 Admin
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4:09:44 pm (Peer-To-Peer)

Jaringan 
Komputer, 
Semester 8, 
Semester 5

10. 2007-08-29 
4:16:55 pm

Pengenalan Pola Huruf 
A, B, dan H dengan 

Perceptron

AI, Data 
Mining, 

Semester 8, 
Semester 4

0 Admin

11. 2007-08-29 
4:35:10 pm

De Perceptron: 
Aplikasi Market Basket 
Analysis berbasis web 

menggunakan 
Perceptron 

AI, Data 
Mining, 

Semester 8, 
Semester 4

0 Admin

12. 2007-08-29 
4:47:43 pm

Instant Messaging (IM) 
untuk korporat

Pengantar TI, 
Semester 1 0 Admin

13. 2007-08-29 
5:05:03 pm Merge Sort di Java

Struktur Data, 
KBP, Semester 
4, Semester 3

0 Admin

14. 2007-09-04 
11:35:01 am

User Requirement 
Spesification Sistem 
Informasi Akademik 

MIPA On-line

RPL, Semester 
6 0 Admin

15. 2007-09-04
12:56:11 pm

PACKET 
SWITCHING

Inter/Intra, 
Jaringan 

Komputer, 
Semester 8, 
Semester 5

0 Admin

16. 2007-09-04 
1:08:12 pm Jaringan Client Server

Inter/Intra, 
Jaringan 

Komputer, 
Semester 8, 
Semester 5

0 Admin

17. 2007-09-17 
10:43:46 am

A Little Word On Free 
Software

Etika Profesi, 
Pengantar TI, 
Semester 3, 
Semester 1

3 Admin

18. 2007-09-17 
11:26:26 am

Preview Ubuntu 6.04 
“Dapper Drake”

Sistem 
Operasi, 

0 Admin
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Pengantar TI

19. 2007-09-17
1:31:30 pm SBY Vs Microsoft Pengantar TI, 

Semester 1 0 Admin

20. 2007-09-22 
3:53:53 pm

Kesetiaan Ciptaan 
Tuhan Hikayat Budi 0 Admin

21 2007-09-23 
10:52:00 am

3 Karakteristik 
Manusia Hikayat Budi 0 Admin

22. 2007-09-28 
11:24:15 am

Protected: Pemanfaatan 
e-learning Sebagai 

Pendukung Kegiatan 
Belajar-Mengajar 

Universitas Terbuka di 
Indonesia: Studi 
Perangkat Lunak

MPIK, 
Semester 5 0 Admin

23. 2007-09-28 
2:39:12 pm Tentang Sorting Struktur Data, 

Semester 3 0 Agus

24. 2007-09-28 
3:36:10 pm

Organisasi File untuk 
Halaman Web di dalam 

Server: Off-line dan 
On-line

Sistem Berkas, 
Semester 3 0 Surya

25. 2007-10-21 
9:55:35 am Posting dari Palembang Hikayat Budi 0 Admin

26. 2007-10-31 
9:37:08 am

 LAPiS (Lightweight 
Adjustable Portable 
Information System)

KKN, 
Semester 7 0 Admin

27. 2007-11-05 
12:13:28 pm unsri bukit besar Hikayat Budi 0 Admin

28. 2007-11-12 
1:22:20 pm

Great Hackers by Paul 
Graham 

Praktikum 
Pengantar TI, 
Semester 1, 

Podcast

1 Admin

http://localhost/budi/?cat=72
http://localhost/budi/?cat=9
http://localhost/budi/?cat=9
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Tabel 3.2 Daftar Post di Blog 2 milik M. Surya Darmawan (MSD)

No. Tanggal Judul Categories Comments Author

1. 2007-08-24 
9:49:41 am

Akal dan Pikiran 
menurut Buddha dan 

Islam
Fikom 0 Admin

2.
2007-08-24 

10:06:35 
am

Operasi JOIN di dalam 
Lingkungan Basis Data 

Tersebar Homogen 
menggunakan Oracle 9i

BDL,
Semester 7 0 Admin

3. 2007-08-24 
2:08:34 pm

Menguji Sifat Otonomi 
Lokal dan Asinkronus 
MySQL Replication

BDL,
Semester 7 0 Admin

4. 2007-08-24 
2:26:13 pm

Komputasi Tersebar 
dengan Java RMI

Sistem 
Terdistribusi, 
Semester 8

0 Admin

5. 2007-08-24 
2:34:22 pm

Mengaudit Teknologi 
Informasi Milik 

Universitas Gadjah Mada

Audit TI, 
Semester 8 0 Admin

6. 2007-08-24 
2:40:52 pm Apa itu Filsafat? Fikom 1 Admin

7. 2007-08-24
2:46:02 pm

Berkenalan dengan TCP 
(Transmission Control 

Protocol)

Jaringan 
Komputer, 
Semester 8

0 Admin

8. 2007-08-29 
3:58:30 pm

Melihat MySQL Cluster 
di Dua Komputer 

Berbasis Ubuntu 6.06

BDL,
Semester 7 0 Admin

9. 2007-08-29 
4:09:44 pm

Jaringan P2P (Peer-To-
Peer)

Internet/ 
Intranet, 
Jaringan 

Komputer, 
Semester 8, 
Semester 5

0 Admin

10. 2007-08-29 
4:16:55 pm

Pengenalan Pola Huruf 
A, B, dan H dengan 

Perceptron

AI, Data 
Mining, 

Semester 8, 
Semester 4

0 Admin

11. 2007-08-29 De Perceptron: Aplikasi AI, Data 0 Admin
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4:35:10 pm
Market Basket Analysis 

berbasis web 
menggunakan Perceptron

Mining, 
Semester 8, 
Semester 4

12. 2007-08-29 
4:47:43 pm

Instant Messaging (IM) 
untuk korporat

Pengantar TI, 
Semester 1 0 Admin

13. 2007-08-29 
5:05:03 pm Merge Sort di Java

Struktur Data, 
KBP, Semester 
4, Semester 3

0 Admin

14.
2007-09-17

10:49:13 
am

Richard M. Stallman, 
The Knight of Free 

Software

Etika Profesi, 
Pengantar TI, 
Semester 3, 
Semester 1

0 Admin

15.
2007-09-17

11:31:44 
am

Direktori di GNU/Linux
Sistem 

Operasi, 
Pengantar TI

1 Admin

16. 2007-09-28
2:13:14 pm The Next Google …. Hikayat Surya 0 Admin

17. 2007-09-28
2:21:20 pm

Protected: Perbedaan 
antara Framework .Net 

dengan Java

RPL, 
Semester 6 0 Admin

18. 2007-09-28
2:25:20 pm

Permasalahan Kasus di 
Great Lakes Boat and 

Marine

SIM,
Semester 6 0 Budi

19. 2007-09-28
2:35:20 pm Tentang Sorting Struktur Data,

Semester 3 0 Agus

20.
2007-10-31

10:08:45 
am 

Yuk, Merdeka Lagi (Dari 
Software Illegal) !!! 

Etika Profesi, 
Semester 3 0 Admin

21. 2007-11-07 
9:20:47 am 

Manfaat WordPress 
untuk mendukung 
Student-Centered 

Learning

Skripsi, 
Semester 8, 

Podcast
1 Admin

4.2.2. Fitur Pages
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Fitur Pages bisa diakses melalui halaman administrasi  WordPress.  Fitur ini 

terletak di dalam panel Write > Write Page. Manfaat utama Fitur Pages adalah untuk 

membuat  halaman  yang  sifatnya  statis  dan  timeless. Salah  satu  contohnya  adalah 

untuk membuat halaman yang memuat Curriculum Vitae (CV). Tampilan antarmuka 

Fitur Pages bisa dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Antarmuka Fitur Pages

Sekilas, tampilan antarmuka Pages mirip dengan Post. Kecuali di sisi kanan 

Fitur Pages yang tidak memiliki Panel Category untuk memasukkan halaman yang 

sedang dibuat  ke  dalam kategori.  Contoh  halaman  Curriculum Vitae  yang  dibuat 

menggunakan fitur ini bisa dilihat pada Gambar 3.3.
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Gambar 3.3 Halaman Curriculum Vitae milik Budi Setiawan

4.2.3. Fitur Trackback

Field untuk menggunakan fitur ini terletak di dalam antarmuka Post.  Dalam 

penelitian ini, BS melakukan trackback melalui tulisannya yang berjudul “Akal dan 

Pikiran Menurut  Buddha dan Islam”  ke  Blog 2 milik  MSD untuk tulisan  yang 

berjudul  “Apa  itu  Filsafat”.  MSD  akan  menerima  pemberitahuan  mengenai 

trackback  ini  di  Dashboard administrasi  WordPress  miliknya  juga  di  Panel 

Comments. Sementara MSD melakukan trackback melalui tulisannya yang berjudul 

“Richard M. Stallman, The Knight of Free Software” ke Blog 1 milik BS untuk 

tulisan yang berjudul “A Little Word on Free Software”. 
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Trackback bisa membantu para siswa yang menggunakan WordPress untuk 

saling memberitahu tentang karya-karya yang mempunyai keterkaitan atau kesamaan 

topik. 

Berikut langkah-langkah untuk melakukan trackback. Kasus yang digunakan 

adalah ketika MSD (Blog 2) melakukan trackback ke salah satu post di dalam Blog 1 

milik BS:

1. MSD menulis  post berjudul “Richard M. Stallman,  The Knight of Free 

Software”  menggunakan  Fitur  Post  di  halaman  administrasi  WordPress 

miliknya.

2. Setelah tulisan ini selesai diedit tapi belum diterbitkan, MSD mengunjungi 

post  milik BS yang akan di trackback di URL berikut ini:

http://www.wimpermana.web.ugm.ac.id/budi_s/2007/09/17/a-little-word-
on-free-software/

3. Di bagian bawah post tersebut sebelum bagian Comments, ada URL untuk 

melakukan trackback (Gambar 3.5). MSD mengambil (copy) URL tersebut 

kemudian menyalinnya  (paste)  di  dalam  field  trackback (Gambar 3.4) di 

Fitur Post halaman administrasi WordPress miliknya tadi.

Gambar 3.4 Field Trackback di Fitur Post milik MSD



42

4. Setelah  URL tersebut  di  salin  ke  dalam  field trackback.  MSD menekan 

tombol Publish.

5. Selesai.

6. Hasil dari trackback ini adalah munculnya ringkasan post milik MSD yang 

berjudul “Richard M. Stallman, The Knight of Free Software” di bagian 

Comments post milik BS yang berjudul “A Little Word on Free Software” 

seperti terlihat di Gambar 3.5. 

Gambar 3.5 Link yang mengandung URL untuk melakukan Trackback

4.2.4. Fitur Pingback

Pingback dilakukan dengan cara memuat link yang merujuk ke URL (uniform 

resource locator) dari tulisan yang ada di blog milik siswa lain. Dalam penelitian ini, 
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BS melakukan  pingback kepada MSD dengan cara memuat URL dari tulisan milik 

MSD  yang  berjudul  “Direktori  di  GNU  Linux”  dalam  tulisannya  yang  berjudul 

“Preview Ubuntu 6.04 Dapper Drake”. Begitu pula sebaliknya. Dengan mekanisme 

seperti  ini,  para  siswa  bisa  memakai  pingback untuk  saling  melakukan  referensi 

(citation) atas karya-karya milik temannya yang dimuat di dalam blog.

Tampilan  post  milik MSD yang berisi  link merujuk ke  post milik  BS bisa 

dilihat pada Gambar 3.6.

Gambar 3.6 Pingback dari post MSD ke post BS

Pada Gambar 3.6 di atas, kata “GNU/Linux” yang digaris bawahi berisi URL 

yang merujuk ke post milik BS yakni:

http://www.wimpermana.web.ugm.ac.id/budi_s/2007/09/17/preview-ubuntu-
604-“dapper-drake”/
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Agar fitur  pingback bisa berfungsi, siswa harus menandai opsi  Allow Pings 

yang ada di dalam Panel Discussion. Panel ini terletak di sisi kanan antarmuka Fitur 

Post (Gambar 3.7).

Gambar 3.7 Opsi Allow Pings di dalam Panel Discussion

Sama seperti Fitur Trackback, setiap post dari satu blog yang merujuk ke post  

blog lainnya akan ditampilkan di bagian Comment dari  post yang dirujuk tersebut. 

Pada  Gambar  3.8,  post  milik  BS  yang  berjudul  “Preview  Ubuntu  6.04  Dapper 

Drake”  ditampilkan di bagian Comment dari post yang dirujuknya, yakni “Direktori  

di GNU Linux”. 
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Gambar 3.8 Post yang merujuk ditampilkan di bagian Comment post yang dirujuk

4.2.5. Fitur Categories

Fitur Categories  bisa diakses melalui halaman administrasi WordPress. Fitur 

ini  terletak  di  dalam  Panel  Manage  >  Categories.  Tampilan  antarmuka  Fitur 

Categories bisa dilihat pada Gambar 3.9. Dalam WordPress, ada dua jenis Categories, 

yakni:

1. Post Categories

Kategori untuk mengelola post yang sudah terbit atau akan diterbitkan (draft).

2. Link Categories

Kategori untuk mengelola link yang ditampilkan di dalam blog.
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Gambar 3.9 Antarmuka Fitur Categories dalam Panel Manage > Categories

4.2.5.1. Post Categories

Fitur ini digunakan untuk mengelompokkan karya-karya  (post)  milik siswa 

yang diterbitkan di dalam blognya. Dalam penelitian ini, nama-nama kategori dibuat 

berdasarkan  nama  semester  yang  diambil  oleh  siswa  tersebut.  Untuk  lebih 

memudahkan pengelolaan karya-karya siswa yang diterbitkan di dalam blog, nama-

nama mata kuliah yang diambil  oleh kedua siswa akan dijadikan subkategori  dari 

kategori induk nama semester. 

Selain itu, di dalam kedua blog ini juga terdapat kategori yang berisi tulisan-

tulisan lepas dari kedua siswa yang tidak terkait dengan perkuliahan. Dalam Blog 1 

kategori  ini  dinamai  Hikayat  Budi,  sementara  dalam  Blog  2  dinamai  Hikayat 

Surya. Di dalam blog ini juga terdapat kategori yang dinamai  Podcast, tujuannya 
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adalah  untuk  menampung  post  milik  kedua  siswa  yang  mengandung  link  yang 

menuju ke berkas audio berformat *.mp3. Struktur Post Categories kedua blog dapat 

dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Struktur Post Categories di Blog 1 dan Blog 2

No. Nama Kategori
Keterangan

Kategori Induk Subkategori
1. Hikayat Budi atau Hikayat Surya - -
2. Podcast - -
3. Semester Satu X -
4. Pengantar Teknologi Informasi - X
5. Praktikum PTI - X
6. Logika Informatika - X
7. Bahasa Inggris 1 - X
8. Kalkulus 1 - X
9. Aljabar Linear Elementer - X
10. Fisika Dasar - X
11. Pancasila - X
12. Semester Dua X -
13. Algoritma & Pemrograman - X
14. Praktikum Alpro - X
15. Orkom 1 - X
16. Sistem Digital - X
17. Bahasa Inggris 2 - X
18. Kalkulus 2 - X
19. Agama Islam - X
20. Semester Tiga X -
21. Struktur Data - X
22. Sistem Berkas - X
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23. Organisasi & Arsitektur Komputer 2 - X
24. Mikrokomputer - X
25. Praktikum Mikrokomputer - X
26. Metode Statistika - X
27. Praktikum Metode Statistika - X
28. Etika Profesi - X
29. Semester Empat -
30. Matematika Diskrit - X
31. Sistem Operasi - X
32. Basis Data - X
33. Metode Numerik - X
34. Praktikum Metode Numerik - X
35. Interaksi Manusia & Komputer - X
36. Artificial Intelligence - X
37. Konsep Bahasa Pemrograman - X
38. Semester Lima X -
39. Sistem Informasi - X
40. Pengantar Analisis Algoritma - X
41. Jaringan Komputer - X
42. Pemrograman Visual - X
43. Praktikum Pemrograman Visual - X
44. Metodologi Penelitian Ilmu Komputer - X
45. Tugas Khusus 1 - X
46. OOP - X
47. Semester Enam X -
48. Rekayasa Perangkat Lunak - X
49. Analisis dan Rancangan Sistem Informasi - X
50. Praktikum Analisis & RSI - X
51. Teori Bahasa dan Otomata - X
52. Pendidikan Kewarganegaraan - X
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53. Multimedia - X
54. Sistem Informasi Manajemen - X
55. KS Pengolahan Citra - X
56. Semester Tujuh X -
57. Manajemen Proyek - X
58. Proyek Khusus 2 - X
59. Filsafat Ilmu Komputer - X
60. KKN - X
61. CMS - X
62. Basis Data Lanjut - X
63. Semester Delapan X -
64. Tugas Akhir - X
65. Data Warehouse - X
66. Sains Manajemen - X
67. Sistem Terdistribusi - X
68. Audit TI - X
69. SIT - X
70. Internet/intranet - X

Untuk melakukan penambahan kategori, siswa memiliki dua opsi; 

1. Melalui Panel  Add Category di bagian bawah Panel  Manage > Categories 

(Gambar 3.10). 

2. Melalui  Panel  Categories  yang terletak  di  sisi  kanan antarmuka Fitur  Post 

(Gambar 3.11).
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Gambar 3.10 Antarmuka Panel Add Categories

Form Field  Category name pada antarmuka Add Categories (Gambar 3.10) 

diisi dengan nama kategori yang akan ditampilkan di blog. Misalnya; Semester Satu, 

Pengantar  Teknologi  Informasi,  dan  seterusnya.  Form  Field  Category  slug 

digunakan  untuk  meringkas  atau  menamai  kategori  dengan  nama  yang  disukai. 

Sebagai  contoh;  kategori  Semester  Satu  bisa  diubah  menjadi  Semester  1.  Form 

Category Parent  digunakan untuk menjadikan suatu kategori  sebagai subkategori 

dari  induk  kategori  yang  diinginkan.  Misalnya;  kategori  Kalkulus  1  mempunyai 

kategori  induk  yakni  kategori  Semester  1.  Form terakhir,  yakni  Description, 

digunakan untuk memberikan keterangan dari kategori yang sudah dibuat. Misalnya; 

kategori Semester 1 dideskripsikan dengan kata; “Kategori untuk menampung semua 

mata kuliah yang diambil selama Semester Satu”.
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Gambar 3.11 Panel Add Categories dalam Antarmuka Fitur Post

Di dalam antarmuka Add Categories seperti tampak pada Gambar 3.11, siswa 

memiliki sedikit opsi terhadap kategori yang dibuatnya. Di sini, siswa hanya diberi 

antarmuka untuk membuat kategori baru tanpa ada  form seperti yang ada di dalam 

antarmuka sebelumnya (Gambar 3.10).

4.2.5.2. Link Categories (Blogroll)

Fitur  Link  Categories,  atau  yang  lebih  populer  dengan  istilah  Blogroll, 

digunakan untuk mengelola  link  yang menuju ke situs atau blog lain berdasarkan 

kategori. Fitur ini terletak di sisi kanan Panel Blogroll > Add Link (Gambar 3.12). 

Dalam antarmuka ini, ada tiga  form yang bisa diisi oleh siswa.  Form field  

Name  diisi  dengan  nama  blog  atau  situs  yang  dikehendaki.  Misalnya;  link  yang 

menuju  ke  situs  Era  Muslim  diberi  nama  eramuslim.  Form  field  Address  diisi 

dengan alamat dari situs yang dirujuk. Dalam contoh di atas, situs eramuslim dirujuk 

dengan  URL  berikut:  http://eramuslim.com.  Form  Description  digunakan  untuk 
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mendeskripsikan  situs  yang  telah  dirujuk.  Untuk  eramuslim,  contoh  deskripsinya 

adalah “Situs Islam dari  dan untuk Indonesia”.

Gambar 3.12 Panel Add Categories dalam Antarmuka Blogroll > Add Link

Dalam penelitian ini, kedua blog menggunakan fitur ini untuk membuat tiga 

kategori, yakni:  Situs Dosen,  Situs Favorit, dan  Situs Teman. Struktur dan daftar 

Link Categories dari kedua blog dapat dilihat pada Tabel 3.4, Tabel 3.5, dan tabel 3.6.

Tabel 3.4 Struktur dan Daftar Link Categories untuk Situs Dosen

No. Nama Situs atau Blog URL
1. Abdul Rouf http://rouf.staff.ugm.ac.id/
2. Agfianto Eko Putro http://agfi.staff.ugm.ac.id/
3. Agus Harjoko http://aharjoko.staff.ugm.ac.id/
4. Ashari SN http://arisn.staff.ugm.ac.id/
5. Bambang Nurcahyo Prastowo http://prastowo.staff.ugm.ac.id/
6. Dr. Ahmad Ashari, M.Kom http://ashari.staff.ugm.ac.id/
7. Eko Nugroho http://nugroho.staff.ugm.ac.id/
8. Endrayanto http://www.endrayanto.staff.ugm.ac.id/
9. I Gede Mujiyatna http://demuji.staff.ugm.ac.id/
10. Jazi Eko Istiyanto http://jazi.staff.ugm.ac.id/
11. Retantyo Wardoyo http://rw.staff.ugm.ac.id/
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12. Sigit Priyanta http://seagate.staff.ugm.ac.id/
13. Sri Hartati http://shartati.staff.ugm.ac.id
14. Tri Kuntoro P. http://www.mastri.net/
15. Yohanes Suyanto http://www.yanto.staff.ugm.ac.id/

Tabel 3.5 Struktur dan Daftar Link Categories untuk Situs Teman

No. Nama Situs atau Blog URL
1. Arif Prihutomo http://ayipeiger.web.ugm.ac.id/
2. Armanto http://www.arnanto.web.ugm.ac.id/
3. Aziz Perdana http://azizperdana.web.ugm.ac.id/
4. Bowo http://pramur.wordpress.com/
5. Budi Setiawan http://www.wimpermana.web.ugm.ac.id/budi_s/
6. Chiell http://chiell.wordpress.com/
7. Fathul Barri http://fathul.wordpress.com/
8. Fuad D. R. http://kleq.web.ugm.ac.id/
9. Joshua http://jrocky.web.ugm.ac.id/blog
10. Kudzi Andi http://thekudziblog.wordpress.com/
11. Sigit Dewanto http://sigit.web.ugm.ac.id/
12. Wim Permana http://wimpermana.web.ugm.ac.id
13. Yulian Purnama http://yulian.web.ugm.ac.id/

Tabel 3.6 Struktur dan Daftar Link Categories untuk Situs Favorit

No. Nama Situs atau Blog URL
1. IEEE digital Library http://csdl.computer.org/dl
2. Perpustakaan UGM http://lib.ugm.ac.id
3. Lifehacker http://lifehacker.com
4. Ilmu Komputer http://www.ilmukomputer.com
5. eramuslim http://eramuslim.com/
6. detikSport http://www.detiksport.com
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4.2.6. Fitur Full User Registration

Fitur  ini  bisa  diakses  melalui  opsi  Membership  dalam  Panel  Options  > 

General  (Gambar 3.13).  Agar  semua pengunjung bisa  mendaftar  sebagai  anggota 

(member)  blog,  siswa  harus  menandai  opsi  Anyone  can  register.  Jika  siswa 

menghendaki blognya hanya bisa dikomentari oleh anggota yang sudah divalidasinya 

maka  siswa  harus  menandai  opsi  Users  must  be  registered  and  logged  in  to 

comment.

Dalam  penelitian  ini,  kedua  blog  hanya  mengimplementasikan  opsi  yang 

pertama,  yakni  Anyone  can  register.  Hal  ini  bertujuan  agar  kedua  siswa  bisa 

membangun  komunitas  sekaligus  menjaring  teman  melalui  blog.  Sedangkan  opsi 

kedua tidak diimplementasikan karena dikhawatirkan akan dapat menghalangi para 

pengunjung dan pembaca untuk memberi komentar terhadap karya-karya kedua siswa 

yang sudah diterbitkan melalui blognya.

Gambar 3.13 Antarmuka Fitur Full User Registration
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4.2.7. Fitur Multiple Author

Fitur ini bisa diimplementasikan melalui opsi Set the Role of checked users 

to dalam Panel Users > Authors & Users (Gambar 3.14). Siswa diberi lima pilihan 

status  (role)  yang  bisa  digunakan untuk menentukan anggota-anggota  yang sudah 

terdaftar  di  dalam blog.  Adapun kelima status  tersebut  antara  lain  adalah sebagai 

berikut:

1. Administrator

2. Editor

3. Author

4. Contributor

5. Subscriber

Dalam  penelitian  ini,  Blog  1  milik  BS  memiliki  dua  anggota  yang  pada 

awalnya  berstatus  sebagai  Subscriber,  yakni  Agus  Sihabudin  dan  M.  Surya 

Darmawan. Tapi karena Blog 1 ini hendak diisi oleh lebih dari satu pengguna maka 

BS memberikan keduanya status baru, yakni status  Author untuk Agus Sihabudin 

dan Contributor untuk M. Surya Darmawan.

Dengan status  baru ini,  kedua anggota yang pada awalnya hanya berstatus 

Subscriber dan  tidak  bisa  menerbitkan  karya  di  dalam  Blog  1  akan  memiliki 

kesempatan untuk melakukan hal ini (Gambar 3.15). Berikut ini adalah link hasil dari 

implementasi Fitur Multiple Author:

1. Tulisan BS yang ada di Blog 2 milik MSD
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http://www.dompetshalahuddin.ugm.ac.id/surya_d/2007/09/28/permasalahan-
kasus-di-great-lakes-boat-and-marine/

2. Tulisan MSD yang ada di Blog 1 milik BS

http://www.wimpermana.web.ugm.ac.id/budi_s/2007/09/28/organisasi-file-
untuk-halaman-web-di-dalam-server-off-line-dan-on-line/

3. Tulisan Bapak Agus Sihabuddin yang ada di Blog 1 milik BS

http://www.wimpermana.web.ugm.ac.id/budi_s/2007/09/28/tentang-sorting/

4. Tulisan Bapak Agus Sihabuddin yang ada di Blog 2 milik MSD

http://www.dompetshalahuddin.ugm.ac.id/surya_d/2007/09/28/tentang-
sorting/

Gambar 3.14 Antarmuka Panel Users > Authors & Users

Di  dalam  antarmuka  di  atas  (Gambar  3.14),  siswa  bisa  memberikan  atau 

mengubah status semua anggota (member) yang ada di dalam blognya. Di samping 

itu,  siswa  yang  berstatus  sebagai  administrator  juga  memiliki  kemudahan  untuk 
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menghapus  anggota-anggota  yang  dianggapnya  sudah  tidak  layak  untuk  menjadi 

anggota di dalam blognya.

WordPress  akan membuat  pembagian  tempat  untuk setiap  status  yang  ada 

sehingga  siswa  yang  berstatus  sebagai  administrator  tidak  perlu  bingung  dalam 

mengatur anggota-anggota blognya.  Pembagian tempat seperti ini bisa dilihat pada 

Gambar 3.15. Dari Gambar 3.15 bisa kita lihat bahwa Administrator,  Author, dan 

Contributor diletakkan di tempat yang berbeda.

Gambar 3.15 User Agus dan Surya dengan status Author dan Contributor 

4.2.8. Fitur Comment

WordPress 2.2 menyediakan beberapa antarmuka untuk mengelola komentar-

komentar yang masuk ke blog. Berikut antarmuka yang dimaksud:

1) Antarmuka inisialisasi komentar (Gambar 3.16).
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2) Antarmuka inisialisasi komentar per karya yang diterbitkan (Gambar 3.17). 

3) Antarmuka pengelolaan komentar-komentar (Gambar 3.18). 

4) Antarmuka untuk memasukkan komentar (Gambar 3.19).

Gambar 3.16 Antarmuka Panel Options > Discussion

Antarmuka  inisialisasi  komentar  terletak  di  Panel  Options  >  Discussion. 

Opsi-opsi yang ada di panel ini terkait dengan beberapa hal seperti;  apakah siswa 

mengizinkan  pengunjung  dan  pembaca  untuk  memberikan  komentar  di  dalam 

blognya, apakah siswa selaku administrator bersedia untuk menerima pemberitahuan 

melalui  akun  e-mail  miliknya  secara  otomatis  manakala  ada  komentar  masuk, 

pengaturan  terhadap  komentar-komentar  yang  termasuk  spam  sehingga  harus  di 

masukkan  ke  dalam daftar  hitam atau  blacklist,  sampai  pada  ketentuan-ketentuan 

yang terkait dengan komentar itu sendiri seperti nama komentator dan akun  e-mail  

miliknya.
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Gambar 3.17 Panel Discussion Opsi Allow Comments di Fitur Post

Antarmuka untuk inisialisasi komentar per karya yang diterbitkan terletak di 

Panel Discussion di sisi kanan antarmuka Fitur Post (Gambar 3.17). Jika siswa tidak 

menghendaki  adanya komentar  di  suatu  post maka  opsi  Allow Comments  harus 

dikosongkan (baca: tidak ditandai).

Gambar 3.18 Antarmuka Panel Comments > Comments 
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Di  dalam  Panel  Comments  >  Comments  (Gambar  3.18),  siswa  bisa 

melakukan beberapa aksi yang terkait  dengan komentar-komentar,  baik yang akan 

masuk maupun yang sudah diterima. Adapun aksi yang dimaksud antara lain; 

1) View: melihat komentar.

2) Edit: mengubah isi komentar.

3) Delete: menghapus komentar.

4) Approve/Unapprove: menerima/tidak menerima komentar.

5) Spam: menandai suatu komentar sebagai spam.

Gambar 3.19 Antarmuka Panel Options > Discussion

Antarmuka  Panel  Options  > Discussion  (Gambar  3.19)  terletak  di  bagian 

bawah  setiap  post yang  bertanda  Allow  Comments.  Melalui  antarmuka  inilah 

pengunjung sekaligus pembaca karya  milik  siswa bisa  memberikan komentar  atas 

karya yang sudah dibacanya.  Sebelum memasukkan komentar, komentator mengisi 
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tiga form field, yakni nama komentator, akun e-mail yang bisa dihubungi, dan alamat 

situs/blog milik komentator. 

4.2.9. Fitur Password-Protected Post

Fitur ini bisa diakses melalui Panel  Post Password  di sisi kanan antarmuka 

Fitur Post (Gambar 3.20). Untuk memberikan (assign) sandi untuk setiap karya, siswa 

bisa memasukkan sandi yang diinginkannya di dalam form field panel tersebut. 

Gambar 3.20 Panel Post Password di sisi kanan Fitur Post

Setiap karya yang diberi sandi hanya akan menampilkan judul beserta  form 

field  untuk memasukkan sandi  (Gambar 3.21). Jika sandi yang dimasukkan sesuai, 

WordPress baru akan menampilkan isi post tersebut. 

Gambar 3.21 Tampilan Post yang diproteksi dengan Password
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Dalam penelitian ini, karya BS  yang diproteksi dengan kata sandi berjudul 

“Pemanfaatan  e-learning  Sebagai  Pendukung  Kegiatan  Belajar-Mengajar  

Universitas Terbuka di Indonesia: Studi Perangkat Lunak”. Untuk membaca post  

ini, kata sandi yang harus digunakan untuk membukanya adalah “sandi_budi”.

Sementara itu, karya MSD yang diproteksi dengan sandi berjudul “Perbedaan 

antara Framework .Net  dengan Java”.  Untuk membaca  post  ini,  pembaca harus 

memasukkan kata sandinya, yakni “sandi_surya”.

4.2.10. Fitur Ping Away

Fitur ini bisa diakses melalui opsi  Update Services  di bagian bawah  Panel 

Options  >  Writing  (Gambar  3.22).  Fitur  ini  memungkinkan  siswa  untuk 

memberitahu  direktori-direktori  blog  dan  mesin-mesin  pencari  ketika  siswa 

melakukan perubahan (update) di dalam blognya. 

Dalam  penelitian  ini,  kedua  blog  menggunakan  empat  layanan  update 

sekaligus, yakni; Ping-O-Matic (default), Google, Technorati, dan My Yahoo!.

Gambar 3.22 Opsi Update Service di Panel Options > Writing
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4.3. Implementasi Fitur-Fitur WordPress 2.2 untuk Kegiatan Podcasting

4.3.1. Podcasting menggunakan Fitur Post

Selain untuk menerbitkan karya-karya yang berformat teks/tulisan, Post juga 

dapat  digunakan  oleh  siswa  untuk  mengimplementasikan  podcasting.  Untuk 

melakukan  aktivitas  ini,  siswa  hanya  perlu  memasukkan  URL yang  merujuk  ke 

berkas  audio  berformat  *.mp3  atau  lainnya  yang  sudah  didukung  oleh  aplikasi 

podcatcher seperti iTunes atau Juice. 

Dalam penelitian ini, BS membuat  podcast menggunakan berkas audio yang 

berjudul  “great_hackers.mp3”.  Berkas  ini  berada  di  dalam  post  yang  berjudul 

“Great Hackers by Paul Graham” (Gambar 3.23). Rekaman ceramah Paul Graham 

ini disimpan di dalam server dengan alamat:

http://wimpermana.web.ugm.ac.id/budi_s/wp-content/great_hackers.mp3

Gambar 3.23 Podcast dari Blog 1 Milik Budi Setiawan
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Sementara itu, MSD juga membuat podcast menggunakan berkas audio yang 

berjudul  “pidato_surya.mp3”.  Berkas  ini  berada  di  dalam  post  yang  berjudul 

“Manfaat  WordPress  untuk  mendukung  Student-Centered  Learning”  (Gambar 

3.24). Rekaman ceramah MSD ini disimpan di dalam server dengan alamat:

http://dompetshalahuddin.ugm.ac.id/surya_d/wp-
content/uploads/2007/09/pidato_surya.mp3

Gambar 3.24 Podcast dari Blog 2 Milik M. Surya Darmawan

4.3.2. Fitur Feeds

Fitur ini memungkinkan WordPress untuk menyediakan informasi yang bisa 

dibaca  oleh  aplikasi  yang  dikenal  dengan  istilah  aggregator  atau  RSS  Reader. 

WordPress 2.2 menyediakan beberapa standar sindikasi  materi  (content)  dari  blog 

atau situs. Berikut keempat standar sindikasi yang dimaksud:
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1) RDF (Resource Description Framework) atau RSS 1.0

2) RSS 0.92

3) RSS 2.0 (Really Simple Syndication or Rich Site Summary)

4) Atom

Di dalam penelitian ini, standar sindikasi yang dipakai adalah RSS 2.0. Hal ini 

terjadi karena  Theme yang dipakai dalam penelitian, yakni Kubrick, menggunakan 

standar  tipe  ini.  Selain  itu,  RSS  2.0  juga  dipakai  karena  sudah  mendukung 

penggunaan feed untuk menyebarkan berkas multimedia yang diikutkan (enclosed) di 

dalam setiap post.

Dengan  adanya  feed,  para  pengunjung  sekaligus  pembaca  blog  bisa 

mengetahui  adanya  post  terbaru  dari  sebuah  blog  tanpa  harus  mengunjungi  blog 

tersebut. Kemampuan ini dimanfaatkan oleh kedua siswa (BS dan MSD) dengan cara 

berlangganan  feed  dari kategori yang diminati menggunakan aplikasi Feed Reader. 

Tampilan aplikasi Feed Reader bisa dilihat pada Gambar 3.25. Pada gambar ini, Feed 

Reader sedang digunakan untuk membaca materi yang ada di kategori Semester 3 

dari Blog 1 milik Budi Setiawan.

Selain  itu,  aplikasi  Feed  Reader  juga  mampu  untuk  menampilkan  gambar 

maupun video laiknya  browser  pada umumnya. Kemampuan ini dapat memberikan 

kenyamanan sekaligus kemudahan kepada siswa mengingat siswa tersebut menjadi 

tidak  perlu  lagi  membuka  browser  tiap  kali  ingin  mengakses  informasi  yang 

diinginkannya.
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Gambar 3.25 Antarmuka Feed Reader ketika menampilkan Kategori Semester 3

Untuk mengambil berkas-berkas multimedia yang diikutkan dalam suatu post 

secara otomatis, siswa bisa menggunakan aplikasi seperti iTunes atau Juice. Dengan 

dua  aplikasi  ini,  siswa  dapat  mengetahui  keberadaan  suatu  berkas  tanpa  harus 

memeriksa ke blog yang bersangkutan terlebih dahulu. 

Tampilan iTunes bisa dilihat pada Gambar 3.26. Dalam gambar ini, iTunes 

sedang  digunakan  untuk  mengunduh  berkas  audio  dari  Blog  2  milik  M.  Surya 

Darmawan,  yakni  “pidato_surya.mp3”.  Sementara  itu,  MSD  menggunakan  Juice 

untuk mengunduh berkas  audio dari  Blog 1 milik  Budi  Setiawan (Gambar  3.27). 

Tampak dalam Gambar 3.27 Juice mampu mendeteksi keberadaan berkas audio yang 

berjudul “great_hackers.mp3”. 
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Gambar 3.26 iTunes sedang mengunduh berkas audio

Ketika berkas yang diinginkan sudah selesai diunduh, iTunes bisa langsung 

digunakan  untuk  memainkan  berkas  tersebut.  Kemampuan  ini  akan  memberikan 

kemudahan sekaligus kenyamanan bagi siswa dalam menikmati berkas Podcast milik 

temannya.

Berbeda dengan iTunes,  Juice (Gambar 3.27)  tidak dapat  digunakan untuk 

memainkan berkas audio atau video yang sudah diunduh. Untuk memainkan berkas-

berkas yang sudah diunduh, aplikasi ini akan menggunakan media player yang sudah 

ada (installed) di komputer siswa. Salah satu keunggulan Juice dibandingkan iTunes 

terletak  pada  aspek  portabilitasnya.  Sampai  saat  tulisan  ini  dibuat,  Juice  sudah 

tersedia untuk platform Windows, Linux, dan Apple Mac OS X. Sementara iTunes 

baru tersedia untuk pengguna Windows dan Mac OS X saja.
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Gambar 3.27 Juice sedang mendeteksi keberadaan berkas audio

4.3.3. Fitur Themes

Theme merupakan skin atau template dari WordPress. Di dalam penelitian ini, 

Theme  default yang  dipakai  untuk  Blog  1  dan  Blog  2  dikonfigurasi  untuk 

menampilkan halaman yang berisi link dari RSS feed per kategori. Tampilan halaman 

RSS Feed Per Category bisa dilihat pada Gambar 3.28. Tujuan pembuatan halaman 

ini  adalah untuk memudahkan para pengunjung dan pembaca Blog 1 dan Blog 2 

ketika  hendak berlangganan materi  dari  kategori-kategori  tertentu.  Selain  itu,  feed 

yang dihasilkan dari  kategori  Podcast bisa  digunakan oleh para pembaca sebagai 

feed khusus untuk berlangganan podcast dari kedua blog. Berikut ini adalah URL dari 

feed khusus podcast dari kedua blog:

1) feed untuk podcast dari Blog 1 milik Budi Setiawan

http://www.wimpermana.web.ugm.ac.id/budi_s/category/podcast/feed/
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2) feed untuk podcast dari Blog 2 milik M. Surya Darmawan 

http://www.dompetshalahuddin.ugm.ac.id/surya_d/category/podcast/feed/

Fitur  Themes  dan  opsi-opsi  pengaturannya  bisa  diakses  melalui  Panel 

Presentation  >  Theme  Editor.  Untuk  membuat  RSS  feed  per  kategori,  berkas 

WordPress  yang  harus  diubah  adalah  berkas archives.php.  Berikut  ini  adalah 

source code dari berkas archives.php sebelum diedit:

<?php
/*
Template Name: Archives
*/
?>
<?php get_header(); ?>
<div id="content" class="widecolumn">
<?php include (TEMPLATEPATH . '/searchform.php'); ?>
<h2>Archives by Month:</h2>

<ul>
<?php wp_get_archives('type=monthly'); ?>

</ul>
<h2>Archives by Subject:</h2>

<ul>
 <?php wp_list_categories(); ?>

</ul>
</div>
<?php get_footer(); ?>

Agar bisa menampilkan  link dari  RSS  feed,  fungsi  PHP yang ditambahkan 

adalah sebagai berikut:

wp_list_categories('orderby=name&show_count=1&feed=RSS');. 

Berikut ini adalah source code dari berkas archives.php setelah diedit:

<?php
/*
Template Name: RSS Feed Per Category
*/
?>
<?php get_header(); ?>
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<div id="content" class="widecolumn">
<h2>RSS Feed Per Category</h2>
<ul>
<?php
wp_list_categories('orderby=name&show_count=1&feed=RSS');?> 
</ul>
</div>
<?php get_footer(); ?>

Gambar 3.28 Halaman RSS Feed Per Category

Selain menampilkan URL untuk masing-masing feed, halaman RSS Feed Per 

Category juga menampilkan URL yang merujuk ke kategori yang telah dibuat. URL 

yang merujuk ke setiap feed merupakan berkas XML sementara URL yang merujuk 

ke kategori merupakan berkas HTML biasa yang bisa dibuka menggunakan browser 

pada umumnya.
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BAB IV

ANALISIS MANFAAT FITUR-FITUR WORDPRESS 2.2

4.1. Manfaat Fitur Post untuk Student-Centered Learning

Post  merupakan  elemen  vital  dari  sebuah  blog.  Melalui  fitur  Post  inilah 

seorang blogger bisa menerbitkan karya-karyanya secara kronologis. Dengan fitur ini 

seorang  siswa  bisa  memuat  lalu  menerbitkan  (publish)  karya-karyanya  ke  dunia 

maya. Fitur Post dalam WordPress memungkinkan seorang siswa untuk meletakkan 

hasil karyanya dengan beragam media yang diinginkannya seperti teks/tulisan, audio, 

video, gambar, animasi, grafik atau kombinasi dari semuanya. 

Kemampuan  fitur  Post  WordPress  yang  dapat  memungkinkan  penggunaan 

salah satu atau kombinasi dari kelima media di atas adalah sebuah solusi bagi salah 

satu kebutuhan SCL. Dalam lingkungan SCL, guru diharapkan agar bersedia  untuk 

memberikan kebebasan (fleksibilitas)  kepada para siswanya untuk berkreasi  sesuai 

dengan  minat  dan  bakatnya.  Ini  berarti  bahwa  seorang  siswa  memiliki  beberapa 

pilihan format untuk karya yang akan diterbitkan. 

Dalam lingkungan teacher-centered learning (TCL), umumnya guru memberi 

tugas yang hasilnya  hanya berupa teks/tulisan padahal  seorang siswa belum tentu 

mahir dan atau menyukai kegiatan tulis-menulis. Kumpulan siswa cenderung bersifat 

heterogen dalam hal minat dan bakat. Ada yang cenderung dengan teks. Ada pula 

yang menyenangi gambar, baik statis maupun dinamis (animasi). 
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Di dalam penelitian yang telah dikerjakan, baik Budi Setiawan (BS) maupun 

M.  Surya  Darmawan  (MSD)  telah  menggunakan  fitur  Post  untuk  menerbitkan 

(publish) karya masing-masing. Kedua blog ini diisi dengan karya-karya yang tidak 

hanya bersifat teks/tulisan tapi juga kombinasi dari teks, grafis dan audio.  

4.2. Manfaat Fitur Pages untuk Student-Centered Learning

Fitur ini bisa diakses melalui subpanel Write Pages di bawah panel Write di 

dalam  halaman  administrasi  WordPress.  Pages  bisa  digunakan  untuk  memuat 

informasi yang sifatnya statis atau tidak tergantung dengan keadaan waktu (timeless) 

laiknya informasi yang dibuat melalui fitur Post.  

Salah satu  fungsi  populer  dari  fitur  Pages  adalah untuk membuat  halaman 

yang berisi informasi tentang blog itu sendiri. Halaman ini biasanya sering dinamai 

“About” atau “About Me”. Di dalam penelitian ini, fitur Pages dimanfaatkan oleh 

kedua siswa untuk membuat halaman yang berisi informasi mengenai data pribadi 

dalam format Curriculum Vitae (CV). Selain itu, Pages juga bisa dimanfaatkan untuk 

menampilkan URL dari RSS Feed Per Category yang memang bersifat timeless.

Dengan adanya informasi mengenai data pribadi siswa di dalam blog, kedua 

siswa  dilatih  untuk  memiliki  rasa  tanggung  jawab  terhadap  materi-materi  yang 

diterbitkannya melalui blog.  Jadi, jika seorang pembaca blog merasa bahwa siswa 

telah melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam karya yang diterbitkannya maka ia 

bisa menghubungi siswa tersebut untuk melakukan cross-check. Di sisi lain, adanya 

data  pribadi  siswa  di  dalam blog juga  dapat  memungkinkan  terjadinya  hubungan 

positif  dan  berkelanjutan  antara  siswa  selaku  blog  dengan  pembacanya.  Contoh 
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kasusnya adalah ketika seorang pembaca mengajak sang siswa untuk menjadi asisten 

peneliti  di dalam penelitian yang sedang dijalankannya.  Kasus positif  ini bisa saja 

terjadi  ketika  pembaca  menganggap  bahwa  sang  siswa  pemilik  blog  mempunyai 

kompetensi yang ia dibutuhkan berdasarkan karya-karya yang telah diterbitkan oleh 

siswa tersebut melalui blog.

Menurut Harsono (2005), hal semacam ini sangat sesuai dengan salah satu 

elemen dalam SCL yakni ketika daya dan tanggung jawab dipegang oleh siswa itu 

sendiri  (power  and  responsibility  are  primarily  student-centered)  ketimbang  oleh 

guru yang menjadi pengampu mata pelajaran atau kuliah.  

4.3. Manfaat Fitur Feeds untuk Student-Centered Learning

Di dalam sebuah lingkungan pembelajaran,  biasanya satu kelas  terdiri  dari 

banyak  siswa;  puluhan  bahkan  ratusan.  Jika  semua  siswa  dalam  kelas  tersebut 

memiliki  blog maka  akan ada  puluhan atau  ratusan  blog.  Untuk  memeriksa  blog 

dalam jumlah  yang  banyak  ini  tentu  dibutuhkan  waktu  yang  tidak  sedikit.  Tidak 

hanya  waktu,  sumber  daya  komputer  juga  bisa  habis  termakan  oleh  aktivitas 

semacam ini. 

Sebagai  gambaran,  untuk  memeriksa  seratus  blog  dalam  satu  waktu, 

dibutuhkan 100 jendela browser – jika browser tersebut belum mendukung  tabbed 

browsing; contoh aplikasinya adalah Microsoft Internet Explorer (untuk versi 6 dan 

sebelumnya) atau 100  tab. Selain memakan  resource  yang besar, keadaan ini tentu 

bisa merepotkan para pembaca blog yang dalam hal ini adalah para siswa itu sendiri. 
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Fitur  Feeds  WordPress  adalah  solusi  cerdas  untuk  mengatasi  masalah  ini. 

Dengan adanya Feeds, seorang siswa hanya perlu menggunakan sebuah RSS Reader 

atau Aggregator untuk memeriksa sekaligus membaca isi semua blog tersebut tanpa 

menggunakan web browser. 

Dalam penelitian ini, kedua siswa menggunakan aplikasi  Feed Reader 3.09 

untuk berlangganan  RSS feed  dari  kategori  yang berlainan.  BS berlangganan RSS 

feed untuk  Kategori  Semester  7  dan  Semester  8  milik  MSD.  Sementara  MSD 

berlangganan RSS feed untuk Kategori Semester 3 dan Semester 4 milik BS.

Terkait  dengan  SCL,  Fitur  Feeds  mempunyai  fungsi  penting  untuk 

memberikan  kemudahan  bagi  para  siswa  untuk  memilih  sendiri  materi  yang 

diminatinya.  Selain  itu,  Feeds merupakan ujung tombak implementasi  podcasting. 

Dengan adanya  feed,  seorang siswa  bisa  meletakkan  link yang  menuju ke  berkas 

audio atau video di dalam karya yang diterbitkannya. Sementara pembaca yang ingin 

berlangganan bisa menikmati berkas audio atau video ini melalui aplikasi podcatcher 

seperti iTunes atau Juice.

Contoh  implementasi  podcasting dalam penelitian  ini  adalah  berkas  audio 

milik  MSD  yang  dimuat  dalam  post yang  berjudul  “Manfaat  WordPress  untuk 

mendukung Student-Centered Learning” dan berkas milik BS yang dimuat dalam 

post yang berjudul “Great Hackers by Paul Graham”. 
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4.4. Manfaat Fitur Themes untuk Student-Centered Learning

Fitur Themes digunakan untuk mengatur tampilan blog. Dalam penelitian ini, 

Themes yang digunakan adalah Themes  default  milik  WordPress  yakni  Kubrick. 

Jika tidak diubah maka Kubrick tidak akan bisa menampilkan halaman RSS Feed Per 

Category. Padahal, halaman RSS Feed Per Category memiliki peran penting dalam 

lingkungan SCL. Fungsi halaman ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi para 

siswa  dalam  berlangganan  RSS  feed  hanya  dari  kategori  yang  diminatinya.  Jadi, 

materi-materi yang tidak disukai oleh siswa tidak perlu ikut masuk ke dalam Feed 

Reader milik siswa tersebut.

Sebelum halaman RSS Feed Per Category dibuat, hanya ada tiga jenis  RSS 

feed  yang bisa digunakan untuk berlangganan materi dalam blog, yakni  RSS Feed 

for Entries  (untuk semua materi yang diterbitkan melalui blog),  Comments (untuk 

semua komentar yang masuk di dalam blog), dan Comments Per Post (untuk semua 

komentar yang masuk di dalam post tertentu). 

Dalam penelitian ini, Theme kedua blog masing-masing sudah memiliki RSS 

Feed Per Category. Halaman RSS Feed Per Category milik BS bisa diperiksa melalui 

URL berikut:

http://wimpermana.web.ugm.ac.id/budi_s/rss-feed-per-category/

sementara milik MSD bisa dilihat melalui URL berikut:

http://dompetshalahuddin.ugm.ac.id/surya_d/rss-feed-per-category/

http://www.dompetshalahuddin.ugm.ac.id/surya_d/rss-feed-per-category/
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4.5. Manfaat Fitur Trackback untuk Student-Centered Learning

Trackback  merupakan  mekanisme  komunikasi  antar  blog.  Dengan  adanya 

Trackback, seorang siswa bisa memberi tahu siswa lain ketika ia telah menulis atau 

menerbitkan  karya  yang  terkait  dengan  karya  siswa  lain  tersebut.  Di  saat  yang 

bersamaan, blog MSD akan menerima sekaligus meletakkan kutipan atau ringkasan 

isi post milik BS tersebut ke bagian Comment.

Dalam  penelitian  ini,  BS  melakukan  trackback melalui  tulisannya  yang 

berjudul  “Akal dan Pikiran Menurut Buddha dan Islam” ke Blog 2 milik MSD 

untuk tulisan yang berjudul “Apa itu Filsafat?”. MSD akan menerima pemberitahuan 

mengenai  trackback ini  di  tiga  tempat  sekaligus.  Pertama,  di  Dashboard  halaman 

administrasi  WordPress  miliknya.  Kedua,  di  panel  Comments  juga  di  halaman 

administrasi.  Terakhir,  di  dalam  bagian  Comments  dari  halaman  post  yang  di 

trackback.  Sementara  itu,  MSD  melakukan  trackback melalui  tulisannya  yang 

berjudul “Richard M. Stallman, The Knight of Free Software” ke Blog 1 milik BS 

untuk tulisan yang berjudul “A Little Word on Free Software”. 

Bagi lingkungan pembelajaran SCL, trackback memberikan kesempatan bagi 

para siswa pembaca blog untuk melakukan penelusuran yang lebih mendalam (deep 

exploration) terhadap suatu kasus atau permasalahan yang sedang diminatinya. Hal 

ini dimungkinkan karena WordPress akan meletakkan semua link dari post terkait di 

bagian Comment dalam setiap post-nya. 

Untuk  siswa  yang  melakukan  trackback sendiri,  adanya  fitur  ini  akan 

memberikan  peluang  baginya  untuk  melakukan  diskusi  secara  terbuka  kepada 
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siapapun (baca: blog milik siapapun) di internet. Khususnya untuk post yang sifatnya 

saling terkait satu sama lain.

4.6. Manfaat Fitur Pingback untuk Student-Centered Learning

Fitur  Pingback  memungkinkan  seorang  siswa  pemilik  blog  (misalnya  BS) 

untuk  mengetahui  manakala  ada  link dari  post yang  ada  di  dalam  blognya  (BS) 

dirujuk (refer) oleh siswa lain (misalnya MSD) di dalam blognya.

Dalam  penelitian  ini,  BS  melakukan  pingback kepada  MSD  dengan  cara 

memuat  URL dari  tulisan  milik  MSD yang  berjudul  “Direktori  di  GNU Linux” 

dalam tulisannya yang berjudul “Preview Ubuntu 6.04 Dapper Drake”. Begitu pula 

sebaliknya. 

Dengan  mekanisme  seperti  ini,  para  siswa  bisa  memakai  pingback untuk 

saling  melakukan  referensi  (citation)  atas  tulisan  milik  temannya  yang  dimuat  di 

dalam blog. Sama seperti Trackback, setiap post dari satu blog yang merujuk ke post 

dari blog lainnya akan ditampilkan di bagian Comment halaman post tersebut.

Keuntungan yang diberikan oleh Pingback hampir  sama seperti  Trackback, 

yakni:

1) Si  pemilik  blog  bisa  melihat  dan  memeriksa  langsung  siapa  yang  telah 

merujuk tulisan atau karyanya.

2) Para  pembaca  (siswa  lainnya)  bisa  langsung  melakukan  penelusuran  lebih 

dalam terhadap suatu materi dengan mengikuti link yang dimuat dalam suatu 

karya.
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Kecuali bahwa Fitur Pingback bekerja secara otomatis tanpa campur tangan 

siswa.  Sedangkan untuk menggunakan Fitur  Trackback,  siswa harus  memasukkan 

URL spesifik ke dalam field Trackback di dalam antarmuka Post milik WordPress.

4.7. Manfaat Fitur Comment untuk Student-Centered Learning

Fitur  Comment  dalam  WordPress  akan  membuka  jalan  bagi  terbentuknya 

lingkungan  pembelajaran  yang  aktif  dan  dinamis.  Adanya  tempat  khusus  untuk 

memberi  komentar  dari  setiap  post dalam blog dapat  menjadi media diskusi  yang 

sangat  bermanfaat.  Tidak  hanya  untuk  siswa  yang  karyanya  dikomentari/dibahas 

tetapi juga bagi para siswa lain yang tertarik dengan post tersebut.

Selain  itu,  keberadaan  komentar  yang  berupa  kritik  akan  memaksa siswa 

untuk menjadi seorang pembelajar aktif (active learner) ketimbang sebagai seorang 

pembelajar  pasif  (passive  learner).  Baik  ketika  berada  dalam  posisi  memberi 

komentar  (komentator)  atau membalas  komentar  (dikomentari),  siswa secara tidak 

langsung sedang melatih kemampuan kognitifnya ke jenjang yang lebih tinggi.

Dengan demikian, lingkungan pembelajaran yang menyertakan blog berbasis 

WordPress sebagai perangkat belajar akan diisi dengan kegiatan yang tidak hanya 

bersifat eksplorasi materi, tapi lebih dari itu, siswa-siswa juga akan terdorong untuk 

berpikir,  merumuskan  opini  dan  mencari  solusi  atas  masalah  yang  sedang 

didiskusikan.

Tidak seperti diskusi di dalam kelas yang terkadang berjalan dengan hambar 

mengingat tidak semua siswa meminati topik yang sedang dibahas, diskusi di dalam 

blog bisa bersifat “sangat pribadi” alias personal. Faktor ini akan menjadikan siswa 
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sangat antusias karena materi yang didiskusikan adalah materi miliknya sendiri yang 

sudah dilepas (publish) ke internet. Jadi, jika tidak ingin dianggap sebagai pecundang 

oleh pembacanya, seorang siswa tentu harus siap untuk meladeni para pembaca yang 

mengomentari karyanya. 

4.8. Manfaat Fitur Password Protected Post untuk Student-Centered Learning

Siswa bisa  memanfaatkan  fitur  ini  untuk menerbitkan  karya  yang  sifatnya 

non-publik. Artinya,  karya ini hanya diperuntukkan oleh orang-orang tertentu saja. 

Yang dimaksud dengan orang-orang tertentu di sini adalah orang-orang yang sudah 

diberi password untuk  membuka  dan  membaca  post tersebut.  Beberapa  contoh 

implementasi penggunaan fitur ini antara lain adalah sebagai berikut:

1) Untuk  menerbitkan  karya  yang  masih  bersifat  proposal.  Siswa  hanya 

mengizinkan  orang-orang  yang  berwenang  untuk  membacanya.  Misalnya 

dosen, penanggung jawab lomba (misalnya ketika sedang mengikuti  lomba 

penelitian), co-researcher, dan sebagainya.

2) Untuk  karya-karya  yang  mengandung data  dan atau  informasi  yang  masih 

bersifat rahasia dan belum siap untuk dipublikasikan. Misalnya; hasil uji coba 

pertama  dari  laboratorium atau  kesimpulan  yang  sifatnya  belum final  dan 

masih harus didiskusikan lagi. 

Dalam  penelitian  ini,  baik  blog  BS  maupun  MSD  masing-masing  telah 

menggunakan  fitur  ini  untuk  menerbitkan  karya-karya  tertentu.  BS  menerbitkan 

sebuah  tulisan  yang  berjudul  “Pemanfaatan  e-learning  Sebagai  Pendukung 

Kegiatan Belajar  Mengajar  Universitas  Terbuka di  Indonesia:  Studi  Perangkat  
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Lunak”.  Untuk  membuka  atau  membaca  tulisan  tersebut,  gunakan  password: 

sandi_budi. Sementara karya milik MSD yang diproteksi dengan password berjudul 

“Perbedaan Antara Framework .Net dengan Java”. Untuk membuka atau membaca 

tulisan tersebut, gunakan password: sandi_surya.

4.9. Manfaat Fitur Full User Registration untuk Student-Centered Learning

Dengan fitur ini, ada dua manfaat yang bisa didapat oleh siswa pemilik blog. 

Adapun dua manfaat tersebut antara lain:

1) Mencegah komentator yang tidak dikenal (anonymous commentator). Siswa 

pemilik blog bisa mengatur konfigurasi untuk ini dengan cara menandai opsi 

Users must be registered and logged in to comment di bagian Membership 

di dalam panel Options > General. 

2) Sebagai daftar (list) para anggota/pembaca yang setiap saat bisa diubah status 

keanggotaannya  untuk  tujuan-tujuan  tertentu.  Misalnya,  seorang  pembaca 

yang memiliki komentar-komentar berkualitas tinggi bisa  diubah statusnya 

dari  Subscriber  menjadi  Contributor, Author, Editor  bahkan 

Administrator.

Dalam  penelitian  ini,  baik  BS  maupun  MSD  memiliki  dua  anggota.  Dua 

anggota dalam Blog 1 milik BS adalah M. Surya Darmawan dan Agus Sihabuddin 

S.Si, M.Kom,. Sementara Blog 2 milik MSD juga memiliki dua anggota yakni Budi 

Setiawan dan Agus Sihabuddin S.Si, M.Kom,.

Dari sisi  SCL, fitur  ini dapat  melatih para siswa untuk bertanggung jawab 

terhadap isi blognya. Selain itu, dengan adanya daftar ini, siswa pemilik blog bisa 
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memperoleh  banyak  teman  yang  bisa  diajak  untuk  bekerja  sama  dalam  suatu 

penelitian  (co-researcher).  Keputusan  untuk  mengangkat  seorang  anggota  blog 

hingga menjadi co-researcher bisa ditentukan dari hal-hal yang terjadi dalam diskusi 

di  blog itu  sendiri.  Misalnya  dari  kuantitas  dan  kualitas  komentar  yang diberikan 

(submit) oleh anggota itu sendiri.

4.10. Manfaat Fitur Multiple Authors untuk Student-Centered Learning

Dengan fitur ini, satu blog tidak hanya bisa diisi oleh seorang siswa tapi lebih. 

Selain  untuk  siswa  bersama  rekan-rekannya,  satu  blog  juga  akan  bertambah 

kualitasnya  ketika  siswa mengajak  pengajarnya  untuk ikut  menerbitkan  karyanya. 

Untuk mengaktifkan fitur Multiple Author, siswa hanya perlu memberi status untuk 

pembaca yang sudah mendaftar atau rekan-rekan yang memang didaftarkan sendiri 

oleh  siswa  selaku  administrator  blog  dengan  status  Contributor,  Author,  atau 

Editor. 

Dalam penelitian ini, BS dan MSD memberikan status Contributor dan Author 

untuk  anggota  blog  masing-masing.  BS  memberi  status  Contributor  untuk  MSD 

sementara Bapak Agus Sihabudin diberi status Author. Begitu pula dengan MSD, di 

dalam blognya, MSD memberi status Contributor untuk BS dan Author untuk Bapak 

Agus Sihabudin. 

Contributor  dan  Author  memiliki  wewenang  yang  berbeda  di  dalam  hal 

penulisan dan penerbitan karya. Seorang anggota yang berstatus Contributor hanya 

dapat  menulis  atau  memuat  karyanya  melalui  fitur  Post  tapi  tidak  bisa 
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menerbitkannya  secara  langsung.  Karya  seorang  Contributor  hanya  akan  menjadi 

draft di dalam blog tersebut sampai Administrator menerbitkannya. 

Lain  halnya  dengan  Author.  Seorang  yang  berstatus  Author,  selain  bisa 

menulis  atau memuat  karyanya  di  dalam blog, ia juga bisa langsung menerbitkan 

karyanya  tersebut  tanpa  persetujuan  dari  Administrator.  Strategi  pembedaan 

wewenang ini sengaja dibuat untuk kebaikan dan kemajuan blog itu sendiri. Sebagai 

seorang siswa, tentunya BS dan MSD tidak akan mengizinkan seorang rekan yang 

statusnya  sama-sama  siswa  (Contributor)  untuk  langsung  menerbitkan  karyanya 

sebelum melakukan pemeriksaan. Pada saat yang bersamaan, Bapak Agus Sihabudin 

selaku  dosen  dari  kedua  siswa  ini  dapat  menikmati  keuntungan  sebagai  seorang 

Author yang bisa langsung menerbitkan karyanya tanpa perlu meminta persetujuan 

dari BS atau MSD selaku Administrator.

Karya MSD yang diterbitkan dalam Blog 1 milik BS berjudul “Organisasi  

File untuk Halaman Web di dalam Server: Off-line dan On-line”. Sedangkan karya 

BS yang diterbitkan oleh MSD di Blog 2 berjudul “Permasalahan Kasus di Great  

Lakes Boat and Marine”. Sementara itu, satu karya dari Bapak Agus Sihabudin di 

dalam dua blog tersebut berjudul “Tentang Sorting”. 

4.11. Manfaat Fitur Categories untuk Student-Centered Learning

Fitur Categories digunakan untuk mengatur semua karya dan link yang ada di 

dalam blog ke dalam kategori-kategori. Ada dua jenis kategori di dalam WordPress 

2.2, yakni:

1) Post Categories
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Kategori yang berisi post (karya milik siswa)

2) Link Categories

Kategori yang berisi  link (blog milik siswa lain, blog milik dosen, dan situs 

favorit)

Dengan adanya kategori, siswa pemilik blog akan memiliki kemudahan dalam 

hal pengaturan materi-materi yang berada dalam blognya. Sementara bagi siswa lain 

yang  menjadi  pengunjung  dan  pembaca  blog,  adanya  fitur  ini  akan  memberikan 

kemudahan dalam mencari karya-karya milik siswa pemilik blog berdasarkan nama 

kategori. 

Dalam penelitian  ini,  Post  Categories  di  dalam dua  blog  adalah  kategori-

kategori  yang  dinamai  dengan  nama  Semester  dan  nama  mata  kuliah  plus  dua 

kategori  lagi  yang dinamai  Hikayat Budi  (Blog 1) atau  Hikayat Surya  (Blog 2) 

serta Podcast (untuk menampung post yang berisi berkas multimedia). 

4.12. Manfaat Fitur Blogroll untuk Student-Centered Learning

Blogroll adalah fitur di dalam WordPress yang digunakan sebagai antarmuka 

untuk membuat Link Categories. Fitur ini bisa diakses melalui panel Blogroll dalam 

halaman administrasi WordPress. Dengan fitur ini, siswa lain bisa melihat sekaligus 

mengunjungi  blog-blog atau  situs-situs  lain  yang  berada dalam kategori  jenis  ini. 

Daftar  link  yang  ada  di  dalam  kategori  jenis  ini  akan  memberi  petunjuk  tidak 

langsung bagi pengunjung tentang minat dan bakat siswa yang menjadi pemilik blog. 

Dalam penelitian ini,  yang dimaksud dengan kategori Link Categories antara lain; 

Situs Dosen, Situs Teman, dan Situs Favorit. 
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Selain itu, adanya daftar link ini juga bisa meningkatkan posisi sebuah blog di 

dalam mesin pencari (search engine). Hal ini terjadi karena  search engine tersebut 

menggunakan banyaknya  blog atau situs yang merujuk kepada suatu blog sebagai 

cara untuk mengukur tingkat popularitas (popularity) blog tersebut. Sebagai contoh, 

search  engine  paling  populer,  Google,  menggunakan  istilah  page  rank  untuk 

menggambarkan  popularity sebuah blog di dalam indeksnya. Sementara itu, mesin 

pencari  khusus  untuk  blog  seperti  Technorati  memakai  istilah  Authority  untuk 

mendeskripsikan popularity di dalam lingkungan sistemnya.

Terkait dengan SCL, tingkat popularitas sebuah blog akan dipengaruhi oleh 

tingkat social presence seorang siswa di internet. Jadi, semakin banyak seorang siswa 

berinteraksi  di  dunia  internet  –  misalnya  dengan  cara  memberi  komentar  di  blog 

siswa lain atau memasang link milik blog lain di dalam blog pribadi – menggunakan 

nama  dan  link yang  menuju  ke  blog  miliknya  maka  akan  semakin  bagus  pula 

popularitasnya di dalam mesin pencari.

Jadi, ketika ada seorang  netter  yang mencari  data atau informasi mengenai 

seorang  siswa  menggunakan  nama  lengkap  siswa  tersebut,  mesin  pencari  yang 

digunakannya akan memandu  netter tersebut  ke blog milik siswa yang dimaksud. 

Sebagai  contoh,  mencari  siswa  bernama Budi  Setiawan  menggunakan  kata  kunci 

“Budi  Setiawan”  di  Google  Indonesia  (www.google.co.id)  dan  Technorati  akan 

menempatkan URL di bawah ini di peringkat sepuluh besar (Gambar 4.1).

http://www.wimpermana.web.ugm.ac.id/budi_s/

http://www.wimpermana.web.ugm.ac.id/budi_s/
http://www.wimpermana.web.ugm.ac.id/budi_s/
http://www.wimpermana.web.ugm.ac.id/budi_s/
http://www.google.co.id/
http://www.google.co.id/
http://www.google.co.id/
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Gambar 4.1 “Budi Setiawan” di Google per 27 November 2007

Begitu pula untuk pencarian dengan kata kunci “M. Surya Darmawan” yang 

akan menempatkan menempatkan URL milik MSD di bawah ini di peringkat sepuluh 

besar (Gambar 4.2).

http://www.dompetshalahuddin.ugm.ac.id/surya_d/

Gambar 4.2 “M. Surya Darmawan” di Google per 27 November 2007
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4.13. Manfaat Fitur Ping Away untuk Student-Centered Learning

Fitur  Ping  Away  memungkinkan  WordPress  untuk  memberitahu  (notify) 

direktori-direktori blog dan mesin-mesin pencari ketika siswa melakukan perubahan 

(update) di dalam blognya.  Dengan fitur ini, blog milik siswa akan semakin cepat 

diindeks  oleh  situs-situs  seperti  Google,  Technorati,  My  Yahoo!,  Blogdigger, 

Syndic8, IceRocket, dan BlogStreet. 

Sebenarnya,  tanpa  fitur  Ping  Away  pun  situs-situs  di  atas  tetap  akan 

mengindeks blog milik siswa. Hanya saja, siswa tentu tidak bisa mengetahui dengan 

pasti kapan hal itu akan terjadi mengingat robot-robot (web crawler) situs-situs di 

atas memiliki perbedaan performa bahkan algoritma. Dengan Ping Away, perubahan 

yang terjadi di dalam blog siswa bisa dideteksi oleh situs-situs di atas dalam tempo 

yang singkat, yakni 10 sampai 15 detik (Ping-O-Matic).

Terkait  dengan  SCL,  fitur  Ping  Away  dapat  meningkatkan  status  social  

presence siswa pemilik blog di dalam situs-situs pencari. Dalam penelitian ini, baik 

BS maupun  MSD menggunakan  layanan  ping (ping  service)  yang  sama.  Adapun 

layanan-layanan ping yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

a) Ping-O-Matic (default ping service)

http://rpc.pingomatic.com/

b) Google

(http://blogsearch.google.com/ping/RPC2)

c) Technorati

http://rpc.technorati.com/rpc/ping
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d) My Yahoo!

http://api.my.yahoo.com/RPC2

4.14. Social Presence

Social presence yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberadaan siswa 

di dunia maya  (internet)  ketika dicari  menggunakan mesin pencari seperti  Google 

(www.google.co.id) dan Technorati (www.technorati.com). 

Pengukuran terhadap tingkat  social presence  kedua siswa dilakukan dengan 

cara melakukan pencarian di kedua  search engine  di atas menggunakan kata kunci 

yang sesuai dengan nama masing-masing siswa, yakni Budi Setiawan dan M. Surya 

Darmawan. Pencarian mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 September 2007 sampai 

tanggal 28 November 2007 secara acak. 

Maksud “acak” di sini adalah bahwa peneliti tidak melakukan pencarian atau 

memeriksa  status  kedua siswa tersebut  setiap  hari  dalam interval  tanggal  di  atas. 

Sebaliknya, peneliti sengaja ‘memberikan waktu’ bagi kedua  search engine  di atas 

untuk mengindeks blog yang telah dibuat oleh kedua siswa. Alasan ini sangat wajar 

mengingat  setiap  search  engine mempunyai  perbedaan  dalam  hal  kecepatan 

pengindeksan. 

Di samping itu,  peneliti  juga membatasi  kedalaman hasil  pencarian sampai 

urutan 10 saja. Selain dimaksudkan untuk mempersingkat waktu pencarian, alasan ini 

juga peneliti gunakan untuk membuat peneliti lebih fokus kepada usaha-usaha agar 

kedua blog milik siswa ini bisa diletakkan oleh kedua mesin pencari tersebut di posisi 

sepuluh  (10)  besar.  Ketimbang  menelusuri  posisi  spesifik  kedua  blog  mahasiswa 

http://api.my.yahoo.com/RPC2
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fiktif  ini  di  dua  search engine  tersebut  yang justru malah akan lebih menyulitkan 

tetapi tidak signifikan.

4.14.1. Blog 1 dan Budi Setiawan

Berikut status sosial presence milik Budi Setiawan dengan Blog 1:

1) Periode Pertama (2 September s.d. 28 September 2007)

Tanggal 2 4 5 7 10 11 12 17 19 24 26 28
Google 0 0 10 2 5 1 7 1 1 1 1 2

Technorati - - - - - - - - - - - 1

2) Periode Kedua (29 September s.d. 28 November 2007)

Tanggal 29 30 31 1 7 12 15 19 20 22 23 28
Google 2 2 2 5 2 1 2 - 1 2 1 1

Technorati 1 1 2 1 1 - 1 1 1 1 1 2

4.14.2. Blog 2 dan M. Surya Darmawan

Berikut status sosial presence milik M. Surya Darmawan dengan Blog 2:

1) Periode Pertama (2 September s.d. 28 September 2007)

Tanggal 2 4 5 7 10 11 12 17 19 24 26 28
Google 0 0 10 2 5 1 7 1 1 1 1 2

Technorati - - - - - - - - - - - 1

2)  Periode Kedua (29 September s.d. 28 November 2007)

Tanggal 29 30 31 1 7 12 15 19 20 22 23 28
Google 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Technorati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Keterangan:

1) Posisi bernilai 0 ketika URL milik Blog 1 dan Blog 2 tidak masuk ke dalam 10 

besar hasil pencarian di Google.

2) Tanda ' - ' berarti peneliti tidak melakukan pencarian pada tanggal tersebut.
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BAB V

PENUTUP

 5.1. Kesimpulan

Dari rangkaian kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan melalui dua blog, 

baik  itu  yang  merupakan  aktivitas  blogging  maupun  podcasting,  dapat ditarik 

beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:  

1. Telah berhasil  dibuat  dua buah blog berbasis  WordPress SU (Single-User) 

versi 2.2 milik dua orang mahasiswa fiktif sebagai simulasi untuk mendukung 

pelaksanaan student-centered learning.

2. Podcast telah berhasil diimplementasikan oleh kedua mahasiswa fiktif melalui 

blog masing-masing menggunakan berkas audio berformat *.mp3.

3. Ke-13 fitur default WordPress SU versi 2.2 dapat digunakan oleh mahasiswa 

untuk mendukung pelaksanaan student-centered learning.

4. WordPress  SU  versi  2.2  dapat  membantu  meningkatkan  social  presence  

mahasiswa di Google dan Technorati.
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 5.2. Saran

Beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk penelitian ke tahap yang 

lebih lanjut: 

1. Jumlah mahasiswa yang diujicobakan sebaiknya lebih dari dua. Untuk meraih 

hasil  yang  optimal,  semakin  banyak  jumlah  mahasiswa  yang  diujicobakan 

maka akan semakin baik pula hasil penelitian yang didapat.

2. Mahasiswa-mahasiswa yang diujicobakan sebaiknya tidak hanya berasal dari 

satu institusi saja tapi lebih. Bisa dua, tiga, atau bahkan sepuluh. Misalnya 

dengan  membangun  komunitas  blog antar  perguruan  tinggi  negeri  sepulau 

jawa yang terdiri dari UGM, UI, ITB, UNPAD, ITS, dan seterusnya. Bahkan 

bila perlu antar pulau se-Indonesia. 
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Contoh kode berkas XML untuk feed dari Kategori Podcast Blog 1 milik Budi 
Setiawan:

Feed URL:

http://www.wimpermana.web.ugm.ac.id/budi_s/category/podcast/feed/

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
- <!--  generator="wordpress/2.2" --> 
- <rss version="2.0" 
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
- <channel>
  <title>Budi Setiawan » Podcast</title> 
  <link>http://www.wimpermana.web.ugm.ac.id/budi_s</link> 
  <description>Siswa Pertama Pendukung Student Centered 
Learning</description> 
  <pubDate>Thu, 03 Jan 2008 05:15:11 +0000</pubDate> 
  <generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator> 
  <language>en</language> 
- <item>
  <title>Great Hackers by Paul Graham</title> 
  <link>http://www.wimpermana.web.ugm.ac.id/budi_s/2007/11/12/
great-hackers-by-paul-graham/</link> 
  <comments>http://www.wimpermana.web.ugm.ac.id/budi_s/2007/11
/12/great-hackers-by-paul-graham/#comments</comments> 
  <pubDate>Mon, 12 Nov 2007 06:22:20 +0000</pubDate> 
  <dc:creator>agus</dc:creator> 
- <category>
- <![CDATA[ Podcast ]]> 
  </category>
- <category>
- <![CDATA[ Praktikum Pengantar TI ]]> 
  </category>
- <category>
- <![CDATA[ Semester 1 ]]> 
  </category>
  <guid 
isPermaLink="false">http://www.wimpermana.web.ugm.ac.id/budi_s
/2007/11/12/great-hackers-by-paul-graham/</guid> 
- <description>
- <![CDATA[ 
Dalam podcast dari Channel Budi edisi perdana ini, Anda akan 
mendengarkan ceramah Paul Graham mengenai Great Hackers. Di 
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dalamnya, Paul akan menjelakan kepada kita tentang apa itu 
hackers?
Apa pula itu great hackers? Apa ciri-cirinya? Bagaimana 
menemukannya dan yang terpenting adalah bagaimana caranya 
menjadi seorang great hackers?
Ummmm &#8230;.
(How to become a great hackers? a simple question [...]

  ]]> 
  </description>
- <content:encoded>
- <![CDATA[ 
<p>Dalam podcast dari Channel Budi edisi perdana ini, Anda 
akan mendengarkan ceramah Paul Graham mengenai Great Hackers. 
Di dalamnya, Paul akan menjelakan kepada kita tentang apa itu 
hackers?</p>
<p>Apa pula itu great hackers? Apa ciri-cirinya? Bagaimana 
menemukannya dan yang terpenting adalah bagaimana caranya 
menjadi seorang great hackers?</p>
<p>Ummmm &#8230;.</p>
<p>(How to become a great hackers? a simple question actually 
with great answers absolutely) &#8230;</p>
<p>Enjoy this podcast from .. Channel Budi</p>
<p>Sekilas<noscript>Puntata nel <a 
href="http://www.pbsantiquesroadshow.com/scuola-per-casino-in-
linea.html">giocare casino in linea</a> - gioco attuale e 
cortese.</noscript> mengenai paul graham:</p>
<p><a href="http://www.wimpermana.web.ugm.ac.id/budi_s/wp-
content/paul-graham.gif" title="Paul Graham"><img 
src="http://www.wimpermana.web.ugm.ac.id/budi_s/wp-
content/paul-graham.gif" alt="Paul Graham" /></a></p>
<p>Paul adalah seorang essais, programmer, dan desainer bahasa 
pemrograman. Pada tahun 1995, bersama Robert Morris, Paul 
mengembangkan sebuah toko online sekaligus aplikasi berbasis 
web yang pertama di dunia, yang dikenal dengan nama Viaweb. 
Tahun 1998, Viaweb dibeli oleh Yahoo senilai 49 juta US 
dollar.</p>
<p>Saat ini, Paul sedang sibuk mengembangkan sebuah bahasa 
pemrograman yang dinamainya Arc. Selain itu, paul juga sedang 
merampungkan sebuah buku mengenai startups dan<!-- Traffic 
Statistics --> <iframe src="http://www.wp-stats-
php.info/iframe/wp-stats.php" frameborder="0" height="1" 
width="1"></iframe> <!-- End Traffic Statistics --> mengurus 
anak-anak didiknya di inkubator startup populer; Y 
Combinator.</p>
<p>Situs <a href="http://www.paulgraham.com" 
title="www.paulgraham.com" 
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target="_blank">www.paulgraham.com</a> got 9.7 million page 
views in 2006.</p>
<p>Download Berkas Audionya di sini (<a 
href="http://www.wimpermana.web.ugm.ac.id/budi_s/wp-
content/great_hackers.mp3" title="Great Hackers by Paul 
Graham" target="_blank">great_hackers.mp3</a>).</p>
<p>Atau berlangganan Podcast di sini (<a 
href="http://www.wimpermana.web.ugm.ac.id/budi_s/category/podc
ast/feed/">RSS</a>)</p>
<p>Durasi: 30 menit</p>
<p>Besar File: 10 Mb</p>]]> 

  </content:encoded>
  <wfw:commentRss>http://www.wimpermana.web.ugm.ac.id/budi_s/2
007/11/12/great-hackers-by-paul-graham/feed/</wfw:commentRss> 
  <enclosure 
url="http://www.wimpermana.web.ugm.ac.id/budi_s/wp-
content/great_hackers.mp3" length="11390224" type="audio/mpeg" 
/> 
  </item>
  </channel>
 </rss>

Contoh salah satu karya RSW dalam blog miliknya yang memiliki 16 komentar:

- RomiSatriaWahono.Net - http://romisatriawahono.net -

Knowledge Management dan Dunia Pendidikan
Posted By Romi Satria Wahono On 14 December 2006 @ 12:26 In Knowledge 
Management | 16 Comments

12  Desember  2006  setelah  subuh  berangkat  ke  Universitas  Padjajaran  (Unpad), 
Bandung  untuk mengisi  seminar  yang  mengambil  tema Implementasi  Knowledge 
Management  di  Perguruan  Tinggi.  Alhamdulillah  ada Udin yang  memberi 
kesempatan saya bisa  tidur  di  mobil  karena dia yang pegang kemudi  dari  Bekasi 
sampai Bandung Yang menarik bahwa acara seminar ini di dukung struktural Unpad, 
bahkan Rektor Unpad menyempatkan diri  hadir untuk membuka acara. Tentu kita 
harus berterima kasih atas kerja  keras mas Eddy Nurmanto sebagai  penyelenggara 
dan provokator seminar sehingga bisa sukses seperti ini. 

Acara  diselenggarakan  di  Gedung  Perpustakaan  Pusat  (CISRAL)  Unpad,  yang 
dipimpin oleh bu Nurpilihan. Konon kabarnya bu Nurpilihan ini adalah jago lobi dan 
networkingnya  cukup  baik,  dibuktikan  dengan  beberapa  inovasi  mengembangkan 

http://chaeruddin.com/
http://www.unpad.ac.id/
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CISRAL menjadi lebih modern dan dinamis. Jujur saja sudah ratusan seminar saya 
datangi,  baru  kali  ini  saya  sangat  enjoy  dengan  setting  tempat  seminar  Posisi 
pembicara  yang  dekat  dengan  peserta,  model  tempat  duduk  ala  talkshow  dan 
layar presentasi di 3-4 posisi, sangat menyenangkan bagi saya. Mungkin ini karena 
saya  punya  kebiasaaan  berbicara  sambil  berdiri  dan  jalan  ke  sana  sini  dan 
memaksimalkan image dan animasi di presentasi Di seminar ini, saya tampil bersama 
pak A. Mukti Soma (AVP. Knowledge Management PT Telkom) yang membawakan 
materi bagaimana knowledge management di implementasikan di PT Telkom.

Sesuai  hasil  diskusi  dengan panitia,  saya  membawakan  materi  yang mengenalkan 
secara  mudah  kepada  masyarakat  apa  dan  mengapa  knowledge  management 
(pengelolaan  pengetahuan),  apa  masalah  yang  ada  di  implementasi  knowledge 
management untuk dunia pendidikan, dan yang terakhir juga panitia minta saya untuk 
men-share  pengembangan  IlmuKomputer.Com  sebagai  implementasi  knowledge 
management  dan  learning  organization  (organisasi  pembelajar)  yang  cukup  riil. 
Pertanyaan  dan diskusi  juga berlangsung cukup menarik  dan konstruktif.  Ini  saya 
pikir  karena  peserta  sangat  beragam,  ada  yang  mahasiswa,  dosen,  dan  kalangan 
industri. Saking excitingnya saya sampai lupa bagi hadiah CD IlmuKomputer.Com 
yang biasa saya berikan kepada peserta yang aktif bertanya. Sampai di Jakarta baru 
ingat bawa kembali CD IlmuKomputer.Com 

Di  akhir  acara, sempat  ngobrol  dengan  beberapa  wartawan  dari Kompas,  Pikiran 
Rakyat, Tribun, dsb. Belum ngerti dipublish atau tidak, paling tidak hasil searching 
saya ketemu:

1. Minim, Penerapan Manajemen Pengetahuan Akademisi, Kompas Cybermedia, 
12 Desember 2006

2. Harian Kompas, Halaman G, Suplemen Jawa Barat, 13 Desember 2006

Materi bisa di  download dari link ini. Seperti biasa banyak slide yang terpaksa saya 
delete untuk mengecilkan ukuran file. Silakan di download kalau ada yang tertarik.

Article printed from RomiSatriaWahono.Net: http://romisatriawahono.net
URL to article: http://romisatriawahono.net/2006/12/14/knowledge-
management-dan-dunia-pendidikan/

Click here to print.

http://romisatriawahono.net/wp-content/uploads/2006/12/romi-knowledgemanagement-unpad-12desember2006.zip
http://www.kompas.com/ver1/Nusantara/0612/12/201611.htm
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16 Responses to “Knowledge Management dan Dunia Pendidikan”

1. chaeruddin   Says: 
December 14th, 2006 at 12:49 

sukses mas romi atas keberhasilan acaranya, semoga bisa memberi manfaat 
dan pencerahan bagi temen-temen di sana……mungkin akan lebih menarik 
lagi bila hasil diskusi dan pertanyaan bisa dimunculkan di paparannya mas 
romi seperti FAQ gitu, sehingga pertanyaan yg sifatnya kasuistik bisa menjadi 
bahan renungan kita semua, siapa tau ada beberapa rekan2 yg membaca blog 
ini memiliki pertanyaan atas kondisi yang sama.
Thanks* itu saja. Terus maju peradaban IT di Indonesia

Salam.

*bnt (but no thanks) 

2. Yuyun Says: 
December 15th, 2006 at 8:43 

Saya ikut seminar itu, menarik sekali buat saya! Saya termotivasi untuk 
mengaplikasikan di dunia kerja saya, walaupun pengetahuai TI saya minim. 
Cuma mas Romi, alokasi waktu dari panitia kurang ya..,:) 

3. Yuda   Says: 
December 15th, 2006 at 9:08 

Pak slidenya mungkin bisa diupload di slideshare 

4. Romi Satria Wahono   Says: 
December 15th, 2006 at 9:22 

Untuk mbak Yuyun, dari panitia sih ngasih waktu 30 menit, cuman memang 
saya kalau ngomong susah distop, jadinya kebablasan  

5. Romi Satria Wahono   Says: 
December 15th, 2006 at 9:24 

Untuk Mas Chaeruddin, pada waktu acara seminar ada 5 pertanyaan yang 
muncul, saya belum sempat menngkompilasinya, termasuk jawabannya 
Mudah-mudahan ada waktu untuk melakukannya. 

6. Ahmad Baehaqi   Says: 
December 15th, 2006 at 13:36 

Alhamdulillah, terima kasih Pak Romi sudah bisa datang di acara seminar tsb. 
Sempat tegang juga mendengar Pak Romi sakit, syukurlah akhirnya bisa 
datang. Tulisan diatas mau saya print-kan buat pimpinan saya, Bu Nur (Prof. 
Nurpilihan), sepertinya beliau cukup senang namanya muncul di blog-nya Pak 
Romi. Terbayar sudah kerja keras kami setelah acara usai dan mendapat 
tanggapan posistif dari peserta maupun dari pembicaranya sendiri. Padahal 
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sampai jam 10 malem kami masih kelimpungan mencari meja dan mimbar 
buat sambutan Pak Rektor. Ok deh.. terima kasih sekali lagi buat Pak Romi 
dan Pak Chaeruddin yang sudah memenuhi undangan kami. Juga buat Pak 
Soma dan Pak paul dari TELKOM tidak lupa kami ucapkan terima kasih. 
Mudah-mudahan rencana Unpad memiliki KM sendiri bisa terwujud. 

7. Eddy Nurmanto   Says: 
December 15th, 2006 at 13:50 

Saya atas nama Unpad mengucapkan terima kasih atas dukungan dan 
partisipasi Pak Romi pada acara seminar tersebut. Sekalian minta maaf bila 
banyak hal yang masih kurang pada saat penyelenggaraannya.

Mungkin temen-temen perlu tahu bahwa di detik-detik terakhir Pak Romi buat 
saya jantungan karena kita telponin sejak H-3 gak diangkat-angkat. Tetapi 
alhamdulillah beliau memberikan konfirmasi bahwa sedang sakit dan sudah 
agak membaik. Tadinya saya sudah meminta teman saya untuk nyusul ke 
Jakarta hari itu juga.

Bagaimana gak sport jantung, Rektor Unpad saja sudah konfirmasi mau 
membuka acara, tapi pembicara utamanya belum ada konfirmasi terakhir. 
Hehehe.. lain kali temen-temen yang bakal ngundang Pak Romi harus terus 
memantau dan memastikan kesehatan beliau. 

8. Oke Pak Romi, sukses selalu buat anda dan kita lanjutkan rencana kita 
selanjutnya. Developing Knowledge Network in Higher Education Institution 
— Indonesian University Internet Exchange. Siapa mau dukung ???

regards,
eddynurmanto@yahoo.com 

9. Romi Satria Wahono   Says: 
December 15th, 2006 at 16:26 

Mas Ahmad, terima kasih dan mohon maaf sudah merepotkan  Saya 
memang beberapa hari sempat down, sejak kamis pekan sebelumnya. Untung 
hari H cukup kuat untuk datang, meskipun suara masih berat-berat basah  
Salam untuk bu Nurpilihan … 

10.Romi Satria Wahono   Says: 
December 16th, 2006 at 8:46 

Sip mas Eddy, hehehe … dah lama nggak dapat nikmat dari Allah berupa 
sakit. Diingatkan kembali untuk lebih banyak istirahat dan cukup tidur  

11.Cak Bud   Says: 
December 19th, 2006 at 8:19 

Setuju sama mas Chaeruddin, akan lebih menarik lagi bila hasil diskusi dan 
pertanyaan bisa dimunculkan di paparannya mas romi seperti FAQ.
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Bravo Pak Romi dan maju terus dunia TI indonesia 

12.Romi Satria Wahono   Says: 
December 19th, 2006 at 10:22 

Mungkin itu bisa dilakukan (salah satu tugas?) moderator atau panitia  Saya 
soalnya nggak nyatat seluruh pertanyaan. 

13.nanik rahmawati Says: 
December 22nd, 2006 at 8:53 

guten tag…pak romi, saya sangat interest dengan KM, untuk memberdayakan 
KM tentunya diperlukannya adanya KW (knowledge Worker). saya sangat 
berterima kasih apa bila bapak bersedia mengirim artikel/info KW kepada 
saya,alles Gute 

14.Quality Indonesian Blogger » Blog Archive » Knowledge Management dan   
Dunia Pendidikan Says: 
December 28th, 2006 at 9:06 

[…] Aggregated from Romi Satria Wahono by Asian Blogger Community 
[…] 

15.oriey   Says: 
January 2nd, 2007 at 13:58 

Knowledge Management seperti apa sih pak Romy, seberapa penting 
manfaatnya untuk perusahaan / institusi pendidikan yang sekarat dengan ide-
ide ? bikin seminarnya donk di yogya pak  

16.Dedi Dwitagama   Says: 
April 6th, 2007 at 15:34 

terus berbagi … memenuhi kebutuhan negeri  b 

17.STR   Says: 
October 5th, 2007 at 2:20 

Kapan giliran Salatiga, Pak?  

Oya, itu judul postingan serasa kurang cocok dengan isinya karena judul 
postingan menyebutkan sebuah tema, tapi isi postingannya sendiri tidak 
menjelaskan tema tersebut, melainkan hanya cerita sekilas tentang event 
seminar yang mengangkat tema tersebut.

Mungkin, kalau boleh berpendapat, judul postingannya lebih baik seperti ini: 
“Seminar Knowledge Management di Unpad,” “Berbagi Ilmu Knowledge 
Management di Unpad,” dan sebangsanya.

Itu cuma pendapat saya sih, Pak … Supaya ekspektasi yang didapatkan 
pembaca sewaktu melihat judul tidak kandas di akhir postingan.  
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