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ABSTRAK 

 

 

Blog-learning adalah sebuah blog yang di dalamnya diterapkan sebuah 

pembelajaran yang diadopsi dari e-learning. Di samping untuk menyajikan materi 

pelajaran, blog-learning juga difasilitasi dengan aktivitas diantaranya adanya 

forum sebagai tempat diskusi antar pengguna, ruang chatting, kuis (evaluasi) 

sebagai tolok ukur tingkat pemahaman pengguna terhadap materi, dan juga video 

pembelajaran untuk menambah pengetahuan pengguna terhadap materi yang 

disampaikan. Tujuan blog-learning adalah memberikan kemudahan dan  

membantu siswa khususnya kelas VIII SMP dalam belajar matematika pada 

materi bangun ruang sisi datar, dan memudahkan para pengajar dalam 

menyampaikan materi pelajaran, karena dengan blog-learning materi dapat 

diakses kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. 

Terdapat tiga tahapan dalam pengembangan blog-learning meliputi (1) 

analisis sistem yang terdiri dari analisis kelayakan dan analisis kebutuhan, (2) 

perancangan sistem yang terdiri dari perancangan proses, perancangan antar 

muka, dan pengelolaan MOODLE, tahap ke tiga (3) yaitu implementasi sistem. 

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan blog-learning adalah 

XAMPP (paket program yang berisi Apache, MySQL, dan PHP yang beroperasi 

dalam windows), MOODLE (sebuah course management system yang digunakan 

untuk membuat sebuah proses belajar (learning) dapat dilakukan secara online 

dan fleksibel), dan macromedia flash yang mendukung dalam penyampaian 

materi. 

Sistem yang berhasil dikembangkan adalah blog-learning yang di 

dalamnya terdapat tujuh (7) buah kategori diantaranya adalah materi kubus, materi 

balok, materi limas, materi prisma, video, chatting, dan forum. Masing-masing 

kategori memiliki sub kategori yang berbeda. Untuk materi kubus dan balok 

terdapat dua belas (12) sub kategori, materi limas dan prisma terdapat sembilan 

(9) sub kategori, dan video, chatting, forum masing-masing hanya terdapat satu 

(1) sub kategori saja. Blog-learning hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah 

terdaftar sebagai anggota, apabila belum menjadi anggota maka pengguna tersebut 

tidak dapat mengakses blog-learning. Blog-learning yang berhasil dikembangkan, 

kemudian diujikan kepada pengguna yaitu pengajar dan siswa. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa blog-learning dikategorikan baik.   
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