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LEARNING MANAGEMENT SYSTEM
BERBASIS SYNCHRONOUS E-LEARNING

Aries Maesya

Staf Pengajar Jurusan Ilmu Komputer FMIPAUNPAK

Abstrak

Saat ini e-Learning telah menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika, mengingat
dosen, mahasiswa maupun institusi pendidikan lainnya telah memiliki sarana dan prasarana yang
cukup untuk mengimplementasikan TIK dalam proses pembelajaran. Perubahan paradigma
strategi pembelajaran dari teacher-centered ke learner-centered mendorong sivitas akademika
untuk menggunakan e-Learning sebagai salah satu metode pembelajarannya. Synchronous
learning merupakan interaksi yang berorientasi pada pembelajaran dan difasilitasi dengan
intruksi-intruksi secara langsung, real-time dan biasanya terjadwal. Learning Management
System (LMS) berbasis Synchronous e-learning dapat berjalan dengan baik jika interaksi dan
kolaborasi di antara pihak yang terlibat (yaitu pengajar maupun pembelajar) berjalan secara
terkendali dan dinamis.

Kata Kunci : e-Learning, Learning Management System, Sysnchronous e-Learning.

PENDAHULUAN

Perkembangan internet dan e-Learning
dengan aplikasi dan tools baru yang
menyertainya, secara cepat telah mengubah
bentuk atau cara pembelajaran yang lama. Pada
masa lalu secara sederhana mendistribusikan
content e-Learning ke WWW dengan gaya semi
tersturktur (dalam bentuk dokumen HTML
dengan banyak links ke dokumen-dokumen lain).
Saat ini e-Learning telah menjadi suatu
kebutuhan bagi sivitas akademika, mengingat
dosen, mahasiswa maupun institusi pendidikan
lainnya telah memiliki sarana dan prasarana yang
cukup untuk mengimplementasikan TIK dalam
proses pembelajaran. Perubahan paradigma
strategi pembelajaran dari teacher-centered ke
learner-centered mendorong sivitas akademika
untuk menggunakan e-Learning sebagai salah
satu metode pembelajarannya.

Pada awal mula penerapan e-Learning
yaitu pada saat memanfaatkan piringan disk
untuk menyampaikan materi melalui video,
banyak orang berpendapat bahwa e-Learning
mirip dengan televisi. Kemudian setelah itu,

orang-orang yang belum pernah memiliki
pengalaman dengan media interaktif sebelum
Internet menyebar luas mengatakan bahwa e-
Learning mirip dengan halaman web, yaitu
penuh dengan text (Downes, 2005). Metode
pembelajaran yang ada saat ini diantaranya
metode pembelajaran berbasis classroom,
asynchronous e-Learning, dan Synchronous
learning. Dengan makin banyaknya yang
merasakan manfaat dari sebuah pembelajaran
jarak jauh dan usaha yang terus menerus
dilakukan untuk meyakinkan potensi dari e-
larning dan kelas virtual berbasis web maka
kualitas dari desain sistem merupakan hal dasar
yang terpenting dalam mencapai kesuksesan
pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan
media web. Learning Management System
berbasis Synchronous Learning merupakan
interaksi yang berorientasi pada pembelajaran
dan difasilitasi dengan intruksi-intruksi secara
langsung, real-time dan biasanya terjadwal.
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e-Learning
Electronic learning atau e-Learning

adalah proses pembelajaran mandiri yang
difasilitasi dan didukung melalui pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (Martin
Jenkins and Janet Hanson, Generic Center,
2003). Dari beberapa sistem e- Learning
yang dikembangkan hingga saat ini, secara
umum dapat dibagi berdasarkan sifat
interaktivitasnya menjadi 2 (dua) kelompok :

1. E-Learning yang bersifat statis. Pengguna
sistem ini hanya dapat men-download
bahan-bahan (content) belajar yang
diperlukan. Sedangkan dari sisi
administrator, ia hanya dapat meng-upload
file-file materi. Pada sistem ini memang
suasana belajar yang sebenarnya tak
dapat dihadirkan, misalnya jalinan
komunikasi. Sistem ini cukup berguna bagi
mereka yang mampu belajar otodidak dari
sumber-sumber bacaan yang disediakan
dalam sistem ini, baik yang berformat
HTML, PowerPoint, PDF, maupun yang
berupa video. Kalaupun digunakan, sistem
ini berfungsi untuk menunjang aktivitas
belajar-mengajar yang dilakukan secara tatap
muka di kelas.

2. E-Learning yang bersifat dinamis. Fasilitas
yang ada pada sistem ini lebih bervariasi
dari apa yang ditawarkan sistem pertama.
Pada sistem kedua ini, fasilitas seperti forum
diskusi, chating, e-mail, alat bantu evaluasi
pembelajaran, manajemen pngguna, serta
manajemen materi elektronis sudah tersedia.
Sehingga pengguna (siswa) mampu belajar
dalam lingkungan belajar yang tidak jauh
berbeda dengan suasana kelas. Sistem
kedua ini dapat digunakan untuk membantu
proses transformasi paradigma
pembelajaran dari teacher-centered menuju
student-centered. Bukan lagi pengajar yang
aktif memberikan materi atau meminta
siswa bertanya mengenai sesuatu yang
belum dipahami, tetapi disini siswa dilatih
untuk belajar secara kritis dan aktif. Sistem
e-Learning yang dikembangkan dapat
menggunakan pendekatan metode belajar
kolaboratif (collaborative learning) maupun

belajar dari proses memecahkan problem
yang disodorkan (problem-based learning).

Synchronous learning
Synchronous learning adalah interaksi

yang berorientasi pada pembelajaran dan
difasilitasi dengan intruksi-intruksi secara
langsung, real-time dan biasanya terjadwal.
Synchronous learning berbeda dengan kuliah
biasa, demo atau penawaran suatu produk, dan
aktivitas-aktivitas penyampaian informasi yang
lainnya. Synchronous e-Learning adalah
Synchronous learning yang dilaksanakan dengan
memanfaatkan perangkat elektronik, khususnya
komputer dan Internet. Synchronous e-Learning
dapat dilaksanakan dengan berbagai macam
strategi, salah satunya adalah dengan
mengimplementasikan konsep Learning
Management System Berbasis Synchronous e-
Learning sering dikenal dengan sebutan Virtual
Classroom (VC).

Berikut diagram perbandingan biaya desain
(design), pengembangan (develop), dan
penyampaian (delivery) pada beberapa metode
pembelajaran.

Gambar 1. Diagram Perbandingan Beberapa
Metode Pembelajaran

Pada gambar 1 menunjukan bahwa kelas
konvensional lebih murah untuk didesain dan
dikembangkan, tapi mahal untuk diterapkan pada
pembelajar yang sangat banyak dan tersebar
karena membutuhkan perjalanan, fasilitas, dan
instruktur. Asynchronous e-Learning
membutuhkan biaya yang mahal pada tahapan
desain dan pengembangannya, namun
memerlukan biaya yang sedikit bahkan gratis
pada tahapan penyampaian materi. Synchronous
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e-Learning memiliki posisi di tengah-tengah,
yaitu di antara kelas konvensional dan
asynchronous e-Learning.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada
pembuatan learning management system
berbasis synchronous e-learning adalah Siklus
Hidup Pengembangan Sistem (System
Development Life Cycle-SDLC). Pertimbangan
menggunakan model ini karena mempunyai
tahapan yang cukup lengkap dan terstruktur.
Dengan mengumpulkan data dan informasi yang
dibutuhkan dalam penlitian ini. Informasi ini
menyangkut langkah-langkah yang diperlukan
untuk merancang sistem tersebut. Dikarenakan
proses penelitian hanya dilakukan untuk
menganalisis satu metode, maka proses
penelitian dimulai dengan menganalisa
pembuatan learning management system
berbasis synchronous e-learning. Analisis sistem
adalah studi terhadap sistem yang sudah ada
sebagai dasar pembuatan rancangan (desain)
sistem yang baru maupun untuk pengembangan
sistem. Pada sistem ini dilakukan analisis
terhadap data yang dibutuhkan sebagai masukan
sistem. Informasi pengguna akan dilakukan
melalui wawancara, serta studi pustaka terhadap
yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Perancangan ini adalah proses pembuatan
flowchart atau bagan alir dan penentuan input
atau masukan dan output atau keluaran. Setelah
melewati tahap perancangan maka selanjutnya
adalah proses implementasi. Rancangan
flowchart dikodekan dengan bahasa
pemrograman php dan database mysql.
Selanjutnya pada tahap uji coba diklasifikasikan
kedalam 3 (tiga) kategori: Uji Coba Struktural,
pada tahap uji coba struktural ini dilakukan
analisis apakah hasil uji coba baik Hardware
ataupun Software sesuai dengan rencana
penelitian; Uji Coba Fungsional, pada tahap uji
coba fungsional ini dilakukan analisis apakah
Hardware ataupun Software sesuai dengan fungsi
awal penelitian serta Uji Coba Validasi, pada
tahap uji coba validasi ini dilakukan analisis
apakah hasil uji coba baik Hardware ataupun
Software sesuai dengan hasil awal penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam learning management system
berbasis synchronous e-learning dilakukan suatu
identifikasi masalah, perancangan serta
mengimplementasikannya dalam sutu sistem
berbasis e-learning synchronous e-learning web.

1. Diagram Konteks
Diagram Konteks merupakan level

tertinggi dalam Data Flow Diagram (DFD).
Melalui diagram konteks dapat diketahui
pembatasan sistem. Dalam context diagram
terdapat proses tunggal yang menggambarkan
sistem secara keseluruhan, eksternal agen dan
semua data yang mengalir ke dan dari sistem.

Gambar 2. Diagram Konteks Learning
Management System

2. Data Flow Diagram Level 1
Data Flow Diagram (DFD) adalah

representasi grafik dari sebuah sistem. DFD
menggambarkan komponen-komponen sebuah
sistem, aliran-aliran data di mana komponen-
komponen tersebut, dan asal, tujuan, dan
penyimpanan dari data tersebut. Adapun DPD
Level 1 adalah sebagai berikut :

DFD Level 1 Pengelolaan Data Chating
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Gambar 3. DFD Level 1 Pengelolaan Data
Chating

DFD Level 1 Pengelolaan Data E-Learning

Gambar 4. DFD Level 1 Pengelolaan Data E-
Learning

DFD Level 1 Pengelolaan Data Forum

Gambar 5. DFD Level 1 Pengelolaan Data
Forum

3. Pengembangan Learning Management
System (LMS)
Berikut ini rancangan sebuah prototype

Learning Management System dengan
memanfaatkan Synchronous e-Learning,
khususnya pada bagian teaching. Fasilitas yang
akan dicapai adalah sebagai berikut :

Meningkatkan kwalitas
pembelajaran

Mengarahkan pengajar (penulis) untuk
mendapatkan informasi yang relevan
Pembuktian tingkat efektivitas terhadap
retrieval dari system e-Learning (waktu yang
dibutuhkan untuk memperoleh informasi)
Fasilitas pendukung seperti search dan
diskusi
Menerapkan kemudahan dalam mengakses
ke informasi yang dibutuhkan
Improvisasi pengajaran dan atau
pembelajaran oleh user
Dalam pembuatan Synchronous e-

Learning ini, langkah awal meliputi searching
dan browsing web dan kemudian melakukan
kategorisasi terhadap material yang ditemukan
sehingga akhirnya diproses dengan identifikasi
dan definisi dari main concept serta metadata
content. Hasil dari kategorisasi yang dihasilkan
menghasilkan domain concept untuk
Synchronous e-Learning sebagai berikut :

Courses : mengidentifikasikan course
dengan syllabus, notes, course works.
Teaching material: mencakup Tutorial
(Artikel yang menjelaskan secara detail
mengenai tugas-tugas), Lectures (lecture
notes atau slides dalam bentuk/format yang
bermacam-macam), Lab material, Book
(Online book), Tool (Software yang siap
digunakan, Code sample, Work example, dan
White paper.
Assessments: Quizzes (Pertanyaan singkat
dengan jawaban singkat, Multiple Choice
Questions (MCQ), Exams tests dengan
pertanyaan terbuka, bentuk Test lainnya.
Support Materials: Collections (Meliputi
berbagai sumber, seperti homepage dan
portal) Background readings (pengetahuaan
dasar), Forum, Sumber daya yang dapat
mendukung pengajaran
Experts: Mengidentifikasikan sebagai
komunitas pengajar yang berpengalaman.
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Institutions: Termasuk didalamanya
organisasi sumberdaya pengajar dan ahli
dibidangnya. Termasuk juga
Universitas/Perguruan Tinggi.

Gambar 6. Meta data content LMS

4. User Interface Learning Management
System (LMS)

Aplikasi Learning Management System
Berbasis Synchronous e-Learning yang
dikembangkan ini akan memiliki 5 bagian, yaitu
bagian header, menu, content, portlet, dan footer.
Bagian menu disini akan menjadi tempat bagi
pengguna untuk menjalankan fungsionalitas-
fungsionalitasnya dalam aplikasi Learning
Management System.. Fungsionalitas yang
tersedia pada menu bergantung pada hak akses
yang dimiliki oleh pengguna, sehingga setiap
fungsionalitas hanya dapat diakses oleh
pengguna yang memiliki hak akses terhadap
fungsionalitas yang bersangkutan. Bagian content
place holder disini akan menjadi tempat dari
fungsionalitas-fungsionalitas dari aplikasi e-
Learning ditampilkan. Sebagai contoh, ketika
pengguna memilih buat ujian, maka content akan
berisi form buat ujian, sedangkan ketika
pengguna memilih lihat forum maka content
berisi lihat forum dan sebagainya. Sedangkan
pada bagian portlet disini akan diisi oleh content
yang berisi list berita terbaru, dan artikel terbaru.
Pada bagian portlet ini hanya menampilkan
ringkasan dari 5 berita dan artikel tersebut.

Berikut ini adalah user interface halaman
awal (homepage) Learning Management System
(LMS)

Gambar 7. Halaman Homepage

Pada halaman utama atau homepage fitur-
fitur yang tersedia diantaranya, Bahan
Pembelajaran, Daftar Member, Chatting dan
Forum. Selain menu-menu yang telah disebutkan
terdapat juga fitur di dalam Learning
Management System (LMS) seperti Bank Soal,
Tes Online, Diskusi Online, dan lainnya.

User yang akan mengikuti belajar online di
aplikasi Learning Management System (LMS)
harus melakukan login ke system. Didalam
aplikasi e-learning ini user dibagi menjadi tiga
levelisasi user yaitu user administrator, user
member dan user narasumber. Dimana user
administrator adalah user yang mempunyai hak
akses penuh dalam mengelola aplikasi e-learning,
sedangkan user terdaftar adalah user yang telah
mendaftarkan diri sebagai member di Learning
Management System (LMS), dan user
narasumber adalah user yang menjadi pengajar
dan ahli dibidangnya.

Berikut ini adalah user interface bahan
pembelajaran Learning Management System
(LMS) yang mencakup Tutorial (Artikel yang
menjelaskan secara detail mengenai tugas-tugas),
Lectures (lecture notes atau slides dalam
bentuk/format yang bermacam-macam), Lab
material, Book (Online book), Tool (Software
yang siap digunakan, Code sample, Work
example, dan White paper.
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Gambar 8. Halaman Bahan Pembelajaran

Berikut ini adalah user interface daftar
member Learning Management System (LMS)
sebagai langkah pertama yang harus dilakukan
apabila ingin mengikuti belajar online di
Learning Management System (LMS). Pada
daftar member ini berisi data-data pribadi,
informasi tambahan dan data login. Setelah
selesai melakukan input member selanjutnya
gunakan tombol send untuk menyimpan data
pengisian member, sedangkan tombol reset
digunakan untuk membatalkan pengisian data
member. User yang telah menjadi member akan
mendapatkan username dan password yang dapat
digunakan untuk mengikuti belajar online di
aplikasi Learning Management System (LMS)
berbasis Synchronous e-learning.

Gambar 9. Halaman Daftar Member
Berikut ini adalah user interface chatting

Learning Management System (LMS) sebagai

media komunikasi/kolaborasi antar member,
narasumber ataupun administrator di dalam
aplikasi Learning Management System (LMS)
berbasis Synchronous e-learning ini. Dengan
aplikasi ini, pengguna dapat saling berkirim
pesan, dan dapat saling bekerja sama untuk
menyelesaikan suatu masalah.

Gambar 10. Halaman Chatting

Berikut ini adalah user interface Furum
Learning Management System (LMS) sebagai
media komunikasi/kolaborasi antar member,
narasumber ataupun administrator di dalam
aplikasi Learning Management System (LMS)
berbasis Synchronous e-learning ini. Dengan
aplikasi ini, pengguna dapat saling berkirim
pesan, dan dapat saling bekerja sama untuk
membahas suatu topik bahasan tertentu.

Gambar 11. Halaman Forum
Gambar dibawah menggambarkan user

interface manage soal dari aplikasi Learning
Management System (LMS). Combo box
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question type memungkinkan pengguna untuk
memilih tipe dari soal dari soal yang dibuat, yaitu
berdasarkan kategori jurusan dan mata pelajaran.
Pada bagian datagrid akan ditampilkan list soal
serta Published untuk menampilkan soal di
halaman front-end e-learning, delete untuk
menghapus soal di dalam aplikasi dan di dalam
manage soal terdapat pengujian soal untuk
menentukan Uji Validasi dan Uji Reabilitasi.

Gambar 12. Halaman Manage Soal e-Learning

Gambar dibawah menggambarkan user
interface buat soal dari aplikasi Learning
Management System (LMS). Untuk membuat
soal, pertama kali melakukan login user member
untuk memulai melakukan belajar online.
Pembagian user member dibagi menjadi dua user
yaitu user member dan user narasumber. Combo
box jurusan dan mata pelajaran memungkinkan
pengguna untuk memilih jurusan dan mata
pelajaran yang bersangkutan dan Text box
question memungkinkan pengguna untuk meng-
input-kan jumlah soal yang akan dibuat. Soal
yang dibuat oleh member akan dilakukan sebuah
pengujian soal yaitu Uji Validasi dan Uji
Reabilitasi di dalam Learning Management
System (LMS) Berbasis Synchronous e-Learning.

Ketika pengguna meng-inputkan jumlah
soal tertentu, maka akan tersedia text box soal
sesuai dengan jumlah soal yang akan di-inputkan,
untuk inputan pilihan jawaban bersifat multiple
choice dengan 6 pilihan jawaban. Tekan tombol
Kirim untuk mengirimkan soal.

Gambar 13. Halaman Buat Soal e-Learning

Gambar dibawah menggambarkan user
interface diskusi online dari aplikasi Learning
Management System (LMS). Untuk mengikuti
diskusi online, pertama kali melakukan login user
member. Di dalam diskusi online pembagian user
member dibagi menjadi dua user yaitu user
member dan user narasumber. User member
sebagai pengguna yang menjadi pembelajar
sedangkan user narasumber sebagai pengguna
yang menjadi pengajar atau ahli dibadangnya.
Prinsip diskusi online hampir mirip seperti
module chatting ataupun online, tetapi diskusi
online ini lebih spesifik karena interaksinya
bersifat real-time dan lebih spesifik berdasarkan
user narasumber yang ahli dibidangnya.

Gambar 14. Halaman Diskusi Online e-Learning
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KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan
bahwa e-Learning adalah proses pembelajaran
mandiri yang difasilitasi dan didukung melalui
pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi. Salah satunya adalah berbasis
Synchronous learning. Synchronous learning
merupakan interaksi yang berorientasi pada
pembelajaran dan difasilitasi dengan intruksi-
intruksi secara langsung, real-time dan biasanya
terjadwal. Learning Management System (LMS)
berbasis Synchronous e-learning dapat berjalan
dengan baik jika interaksi dan kolaborasi di
antara pihak yang terlibat (yaitu pengajar
maupun pembelajar) berjalan secara terkendali
dan dinamis.Untuk menjaga kualitas dan kontrol
terhadap proses pembelajaran pada Learning
Management System (LMS) berbasis
Synchronous e-learning yang dijalankan,
pengajar harus dapat memilih metode dan tool
visualisasi yang tepat agar dapat menjaga
motivasi pembelajar untuk terus berkontribusi
dan berinteraksi dengan materi yang disampaikan
oleh instruktur atau pengajar.
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PEDOMAN BAGI PENULISAN JURNAL KOMPUTASI

Ruang Lingkup
Penyusun pedoman ini dimaksud untuk membantu penulis menyiapkan naskah untuk diterbitkan

pada Jurnal Komputasi. Diharapkan dengan disusunnya pedoman ini perubahan redaksional dapat
dikurangi dan penyiapan naskah dapat berjalan lancar. Jurnal Komputasi memuat artikel primer yang
bersumber langsung dari hasil penelitian bidang Ilmu Komputer dan Matematika.

Bahasa dan Bentuk Naskah
Naskah ditulis dengan bahasa ilmiah dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan abstrak

berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Naskah diketik satu spasi (1 Lines) memakai tipe dan ukuran
huruf baku (times new roman). Jumlah halaman maksimal 15 halaman ketik. Semua halaman diberi
nomor secara berurutan.

Judul dan Naskah Penulis
Judul harus singkat (sebaiknya tidak lebih dari 15 kata), jelas dan secara konsisten menggambarkan

isi naskah serta mengandung kata kunci yang mencerminkan isi naskah. Nama-nama penulis disertai
dengan nama dan alamat instansi bekerja serta email. Penempatan sub-sub judul disusun berurutan,
sebagai berikut : Abstrak, Kata Kunci, Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan,
Kesimpulan, Daftar Pustaka dan Lampiran (jika ada). Penulis wajib mencantumkan Literatur terkait
materi yang dibahas pada tiap sub judul (kecuali sub judul kesimpulan dan saran). Dan harus dirujuk pada
Daftar Pustaka.

Abstrak dan Kata Kunci
Abstrak memuat latar belakang secara ringkas, tujuan, metode, hasil serta kesimpulan suatu

penelitian. Abstrak ditulis dalam satu paragraph berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Diakronim,
nama/merek dagang atau tanda lain tanpa suatu keterangan. Abstrak berbahasa Inggris merupakan
terjemahan dari abstrak berbahasa Indonesia dan disertai terjemahan judul naskah. Dibawah abstrak di
cantum Kata Kunci.

Pendahuluan
Isi pendahuluan mencakup latar belakang, temuan terdahulu yang akan dikembangkan atau

disanggah, hipotesis, pendekatan umum, dan tujuan penelitian.

Metode Penelitian
Berisi penjelasan ringkas tetapi rinci tentang waktu dan tempat penelitian, bahan-bahan dan metode

yang digunakan, rancangan percobaan, dan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan
Hasil merupakan data atau fakta yang diperoleh dari penelitian. Data atau fakta penting yang tidak

dapat dinarasikan dengan jelas dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar atau ilustrasi lain. Bila
hasil disajikan dalam bentul label atau gambar, maka tidak perlu diuraikan secara panjang lebar.
Pembahasan merupakan ulasan tentang hasil, menjelaskan makna hasil penelitian, kesesuaian dengan
hasil atau penelitian terdahulu, peran hasil terhadap pemecahan masalah yang disebutkan dalam
pendahuluan, serta kemungkinan pengembangannya.

Kesimpulan dan Saran
Ditulis dengan ringkas hasil-hasil dan saran penelitian yang kongkrit.
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Ucapan Terima Kasih
Berisi ucapan penghargaan secara singkat kepada pihak-pihak yang telah berjasa.

Daftar Pustaka
Penulisan pustaka, di dalam teks menggunakan nama-nama penulis, bukan nomor, dan harus

tercantum di dalam pustaka. Daftar Pustaka disusun menurut abjad dan tahun penerbitan terlebih dahulu.
Kepustakaan ditulis sebagai berikut : nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel, nama terbitan yang
dapat disingkat dengan benar, volume dan nomor serta nomor halaman. Kepustakaan dari naskah yang
tidak dipublikasikan dan informasi yang diperoleh melalui komunikasi pribadi tidak dicantumkan dalam
Daftar Pustaka melainkan ditulis langsung pada teks, misalnya (S. Baarsyah, tidak dipublikasikan) dan F.
Kasaryno, komunikasi pribadi.

Simbol Matematis
Simbol atau persamaan matematis harus dikemukakan secara hati-hati dan jelas. Jika symbol

matematis yang dimaksud tidak dapat pada mesin tik, maka dapat ditulis dengan pensil atau pena. Jika
perlu, berilah keterangan dengan tulisan tangan untuk symbol yang bersangkutan. Angka decimal ditandai
dengan koma (apabila dalam bahasa Indonesia) atau titik (apabila dalam bahasa Inggris). Besaran ditulis
dengan baku internasional dan harus mengikuti kaidah ejaan bahasa indonesia yang disempurnakan
(EYD), misalnya g, 1, kg, t, dan bukan tulisan gram, liter, kilogram, ton.

Tabel
Tabel diberi nomor urut sesuai dengan keterangan dalam teks. Setiap tabel diberi judul yang

singkat dan jelas, sehinggan setiap tabel dipandang berdiri sendiri. Antar kolom atau anak kolom perlu
dipisah secara jelas. Jumlah digit sedapat mungkin sederhana. Singkatan kata perlu diberi catatan kaki
atau keterangan. Keterangan table diletakkan dibawah table ditandai dengan angka kecil superior
(superscrip), Huruf a,b,c digunakan untuk tanda-tanda statistic, sedangkan angka 1, 2, 3 digunakan untuk
keterangan atau catatan kaki tabel.

Ilustrasi
Ilustrais mencakup gambar, grafik, dan foto atau lukisan. Judul ilustrasi diletakkan dibawah

ilustrasi. Gambar dan grafik dibuat dengan garis cukup tebal dan kontras. Judul dan keterangan grafik dan
gambar ditulis pada bagian terpisah. Simbol dan singkatan kata dijelaskan pada keterangan grafik dan
gambar dan grafik. Simbol-simbol yang dimuat tidak terlalu banyak. Setiap gambar dan grafik harus
diterangkan didalam teks dan diberi nomor urut. Untuk keperluan reproduksi, ilustrasi harus kontras,
tajam dengan ukuran cukup besar. Foto, hitam putih atau berwarna, hendaknya dipilih yang mempunyai
warna kontras, tajam, jelas, diatas kertas mengkilap.

Pengolahan Naskah
Redaksi melakukan koreksi dan perbaikan tanpa mengubah nama naskah. Redaksi pelaksana akan

mengembalikan naskah untuk diperbaiki sesuai dengan sarana redaksi, atau naskah yang tidak dapat
diterbitkan, kepada penulis. Naskah rangkap dua dan disket hendaknya dikirim ke alamat redaksi disertai
dengan surat pengantar.

Biaya Penerbitan
Naskah Penulis dari luar FMIPA UNPAK yang disetujui untuk diterbitkan, dikenakan biaya

administrasi sebesar Rp. 50.000,-. Penulis akan mendapatkan 1 eksemplar jurnal komputasi.

Alamat Redaksi
Pusat Komputasi
Jl. Raya Pakuan PO.BOX 452 Bogor
Telp. 0251-8363415
Email : pusatkomputasi@yahoo.co.id
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