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ABSTRAK 
Telah dibangun suatu sistem E-Learning untuk pelajaran proteksi radiasi sebagai alat bantu 
ajar perkuliahan maupun alat bantu ajar pendalaman materi kursus proteksi radiasi di STTN. 
Sistem ini berisi materi-materi pelajaran proteksi radiasi, antara lain : Dasar fisika radiasi, 
Dosimetri, Dasar proteksi radiasi, Alat ukur radiasi, Efek radiasi, Pengelolaan limbah 
radioaktif, Pengangkutan zat radioaktif, dsb. Dalam membangun sistem ini digunakan 
platform Moodle dengan support beberapa perangkat lunak, yaitu : Apache webserver, 
MySql, PHP di localhost computer menggunakan XAMPP 1.8.1. Yang mempunyai hak akses 
sistem ini adalah admin yang tugasnya adalah mengelola sistem dan yang mengedit, 
menambah dan menghapus materi dan user yang terdiri dari pengajar, siswa dan operator 
yang mempunyai akses menggunakan sistem tersebut sebagai alat bantu belajar maupun 
mengajar. Materi E-Learning ditampilkan dalam bentuk : materi pelajaran, animasi, gambar, 
dan simulasi. Hasil sistem menunjukkan bahwa E-Learning dapat berjalan dengan baik 
sebagai alat bantu ajar. Dengan adanya alat bantu ajar ini diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas proses belajar mengajar di STTN dan dapat meningkatkan akreditasi STTN. 
 
Kata Kunci : E-Learning, Proteksi Radiasi, Alat Bantu Ajar, Moodle. 
 

ABSTRACT 
A system e-learning of radiation protection lesson as a teaching aids has built, for lectures 
activities and  teaching aids in deepening the course materials of radiation protection in 
STTN. This system contains learning materials of radiation protection lesson, they are : Basic 
radiation physics, Dosimetry, basic radiation protection, radiation measuring equipment, 
effects of radiation, radioactive waste management, transport of radioactive substances, etc. 
In building of this system, Moodle platform is used with the support from some sofwares, they 
are : Apache webserver, MySql, PHP in localhost computer that use XAMPP 1.8.1. The one 
who has rights to access this system is an admin who has obligation to manage the system 
and to edit, add, and remove the materials and users that consist of teachers, students, and 
operators who have access to use that system, as a learning aids as well as teaching aids. The 
materials of E-learning displayed in the forms : lesson materials, animations, pictures, and 
simulations. The results of this system show that E-learning able to works well as a teaching 
aids. With this teaching aids, we hope it will increase the quality of learning and teaching 
process in STTN and also it will increase the accreditation of STTN. 
 
Key Words : E-Learning, Protection Radiatio, Teaching Aids, Moodle. 
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I. PENDAHULUAN 

Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir 
(STTN) – BATAN Yogyakarta sebagai 
perguruan tinggi kedinasan di bawah 
BATAN yang berdiri pada tahun 1985 
dengan program Diploma III, dan pada 
tahun 2001 telah ditingkatkan menjadi 
program Diploma IV dengan Jurusan 
Teknofisika Nuklir dan Teknokimia 
Nuklir, yang menghasilkan Sarjana Sains 
Terapan yang khusus dalam bidang iptek 
nuklir. Lulusannya siap mengisi kebutuhan 
SDM bidang industri nuklir, misalnya 
untuk aplikasi teknik nuklir di bidang 
industri, bidang hidrologi, bidang pangan 
dengan spesialisasinya bidang proteksi 
radiasi. 

Dalam filosofi dasar proteksi 
radiasi  mengatakan bahwa selain 
memberikan manfaat, aplikasi teknik 
nuklir dapat pula memberikan ancaman 
bahaya radiasi yang perlu diwaspadai. 
Setiap pekerja radiasi selalu mempunyai 
resiko terkena paparan radiasi pengion 
selama menjalankan tugasnya. 
Pemanfaatan tenaga nuklir mengandung 
resiko radiologis yang berbahaya bagi 
kesehatan manusia. Untuk mencegah atau 
mengurangi resiko bahaya tersebut, maka 
harus ada berbagai upaya yang harus 
dilakukan. Salah satu upaya tersebut 
adalah adanya aturan pemerintah berupa 
yang mensyaratkan bahwa personil yang 
yang terlibat dalam pemanfaatan tenaga 
nuklir juga dituntut memiliki kecakapan 
dan latihan yang memadai. Dalam 
beberapa kasus, Surat Ijin Bekerja (SIB) 
bagi personil juga diperlukan, misalnya 
SIB sebagai Petugas Proteksi Radiasi 
(PPR), Ahli Radiografi (AR), Operator 
Radiografi (OR), dsb (1).  

STTN sebagai perguruan tinggi 
yang pencetak SDM berbasis iptek nuklir, 
maka semua mahasiswanya dibekali 
dengan pelajaran-pelajaran Proteksi 
Radiasi yang lengkap dan diajarkan secara 
runtut mulai dari semester awal sampai 
semester akhir. Sehubungan dengan 
perkembangan ilmu komputer yang sangat 

pesat, maka dalam setiap pengajarannya di 
STTN akan diajarkan berbasis E-Learning. 
Tentunya tidak ketinggalan pula dalam 
pengajaran tentang Proteksi Radiasi,   
STTN telah menyiapkan suatu alat bantu 
ajar yang Proteksi Radiasi berbasis E-
Learning. Misalnya untuk mata kuliah - 
mata kuliah dasar fisika radiasi, dosimetri, 
dasar proteksi radiasi, alat ukur radiasi, 
efek radiasi, pengelolaan limbah radioaktif, 
pengangkutan zat radioaktif, dsb, yang 
semuanya terintegrasi menjadi sistem E-
Learning pelajaran Proteksi Radiasi. 
Sistem ini selain digunakan sebagai alat 
bantu ajar mata kuliah wajib, juga  dapat 
digunakan untuk  alat bantu ajar 
pendalaman materi kursus proteksi radiasi 
di STTN (2). 
 Dalam membangun sistem E-
Learning ini digunakan platform Moodle 
dengan support beberapa perangkat lunak, 
yaitu : Apache webserver, MySql, PHP di 
localhost computer menggunakan XAMPP 
1.8.1. Yang mempunyai hak akses sistem 
ini adalah : 

1. Admin : hak aksesnya adalah 
menambah, mengedit, dan 
menghapus seluruh konten yang 
tersedia beserta sistemnya. 

2. Pengajar : hak aksesnya adalah 
menambah, mengedit dan 
menghapus materi kursus yang 
diampu oleh pengajar tersebut. 
Memberikan tes/ujian secara on-
line beserta informasi nilainya. 

3. Siswa : hak aksesnya adalah 
mengunduh materi kuliah/kursus 
yang telah tersedia di semtem 
tersebut sesuai dengan jadwal yang 
telah ditetapkan. Mengerjakan 
tes/ujian secara on-line dan 
mendapatkan informasi hasil 
tes/ujian.  

4. Operator : hak aksesnya adalah  
mengatur administrasi pengajar dan 
siswa, memberikan dan menghapus 
hak akses pengajar/siswa. 
Mengatur jadwal kuliah/kursus. 
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Menetapkan nama pengajar beserta 
materi-materi yang diajarkannnya. 

 Dengan adanya alat bantu ajar ini 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
proses belajar mengajar di STTN dan 
sekaligus dapat meningkatkan akreditasi 
STTN, selain tercapainya tujuan utama 
yaitu terciptanya keselamatan dan 
kesehatan bagi pekerja, masyarakat dan 
lingkungan.  
 
II. DASAR TEORI 
2.1  Pengajaran Proteksi Radiasi di 
STTN 
 STTN dengan 3 program studi 
Elektronika Instrumentasi, Elektromekanik 
dan Teknokimia mengajarkan semua 
mahasiswanya untuk kompeten dalam 
bidang Proteksi Radiasi, sehingga semua 
paket pelajaran Proteksi Radiasi diajarkan. 
Adapun pelajaran tersebut adalah : Dasar 
Fisika Radiasi, Dosimetri, Dasar Proteksi 
Radiasi, Efek Radiasi terhadap Manusia, 
Alat Ukur Radiasi, Peraturan Perundangan 
Tenaga Nuklir, Ketentuan Keselamatan 
Radiasi, Pengangkutan Zat Radioaktif, 
Pengelolaan Limbah Radioaktif, 
Kecelakaan Radiasi dan Penanggulangan-
nya, Desain Penahan Ruang Sinar-X, 
Sistem Perizinan dan Inspeksi, Aplikasi 
Teknik Nuklir Bidang Medik, Aplikasi 
Teknik Nuklir bidang Industri, 
Penggantian Sumber dan Keselamtannya, 
baik yang diajarkan dalam satu mata 
kuliah/praktikum atau bagian dari mata 
kuliah tertentu, mulai dari semester 1 
sampai dengan semester 7.  
 Mahasiswa STTN selain dibekali 
dengan pelajaran proteksi radiasi di kelas, 
pada akhir semester yaitu di semester 7, 
STTN juga mengadakan pelatihan 
penyegaran sebelum mahasiswa STTN 
diuji oleh BAPETEN untuk mendapatkan 
SIB PPR.   
   
2.2  E-Learning 
 Sistem pembelajaran elektronik 
atau E-pembelajaran (Inggris: Electronic 
learning disingkat E-Learning) adalah cara 
baru dalam proses belajar mengajar. E-

Learning merupakan dasar dan 
konsekuensi logis dari perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi. 
Dengan E-Learning, peserta ajar tidak 
perlu duduk dengan manis di ruang kelas 
untuk menyimak setiap ucapan dari 
seorang pengajar secara langsung. E-
Learning juga dapat mempersingkat jadwal 
target waktu pembelajaran, dan tentu saja 
menghemat biaya yang harus dikeluarkan 
oleh sebuah program studi atau program 
pendidikan. 
 Seperti Sebagaimana yang 
disebutkan di atas, E-Learning telah 
mempersingkat waktu pembelajaran dan 
membuat biaya studi lebih ekonomis. E-
learning mempermudah interaksi antara 
peserta didik dengan bahan atau materi, 
peserta didik dengan dosen atau pengajar 
atau instruktur maupun sesama peserta 
didik. Peserta didik dapat saling berbagi 
informasi dan dapat mengakses bahan-
bahan belajar setiap saat dan berulang-
ulang, dengan kondisi yang demikian itu 
peserta didik dapat lebih memantapkan 
penguasaannya terhadap materi 
pembelajaran. 
 Dalam E-Learning, faktor 
kehadiran pengajar atau peserta didik 
otomatis menjadi berkurang atau bahkan 
tidak ada. Hal ini disebabkan karena yang 
mengambil peran pengajar adalah 
komputer dan panduan-panduan elektronik 
yang dirancang oleh "contents writer", 
desainer E-Learning dan pemrogram 
komputer. 
 Dengan adanya E-Learning para 
pengajar/dosen/instruktur akan lebih 
mudah : 

1. Melakukan pemutakhiran bahan-
bahan belajar yang menjadi 
tanggung jawabnya sesuai dengan 
tuntutan perkembangan keilmuan 
yang mutakhir 

2. Mengembangkan diri atau 
melakukan penelitian guna 
meningkatkan wawasannya 

3. Mengontrol kegiatan belajar peserta 
didik. 
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 Kini banyak portal e-learning yang 
dikembangkan dengan perangkat lunak 
Learning Management System (LMS) 
salah satunya adalah Moodle. Moodle 
merupakan perangkat lunak open source 
yang mendukung implementasi e-learning 
dengan paradigma terpadu dimana 
berbagai fitur penunjang pembelajaran 
dengan mudah dapat diakomodasi dalam 
suatu portal E-Learning. Fitur-fitur penting 
penunjang pembelajaran tersebut misalnya: 
tugas, kuis, komunikasi, kolaborasi, serta 
fitur utama yang dapat meng-upload 
berbagai format materi pembelajaran 
(3),(4),(5). 
 Pelatihan proteksi radiasi juga 
memiliki materi-materi yang digunakan 
dalam persiapan untuk memperoleh SIB-
PPR (Surat Izin Bekerja-Petugas Proteksi 
Radiasi) yang di keluarkan oleh 
BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga 
Nuklir).  Saat ini dalam pelaksanaan 
persiapan ujian SIB-PPR dilakukan dengan 
sistem tatap muka di kelas. Dengan masa 
penyegaran selama satu minggu.  Selain itu 
peserta hanya terbatas pada mahasiswa 
STTN-BATAN. Atas dasar tersebutlah 
penulis memiliki ide untuk menyajikan 
materi-materi kursus proteksi radiasi 
dengan bentuk E-Learning seperti yang 
sudah disebutkan diatas. Diharapkan 
dengan dibuatnya system E-Learning ini 
dapat menjadi alternatif, para peminat SIB-
PPR tidak harus mengikuti kelas kursus 
konvesional sehingga dapat menghemat 
waktu dan tempat bagi para peserta dari 
luar STTN-BATAN.  

 
2.3  Moodle 

Moodle (singkatan Modular 
Object-Oriented Learning Environment 
Dinamic) merupakan sumber E-Learning 
perangkat lunak bebas platform, juga 
dikenal sebagai Sistem Manajemen 
Kursus, Learning Management System, 
atau Virtual Learning Environment (VLE). 
Pada Desember 2011 itu memiliki basis 
pengguna dari 72.177 situs terdaftar dan 
diverifikasi, melayani 57.112.669 
pengguna di 5,8 juta kursus. Moodle 
memiliki beberapa fitur yang dianggap 
khas sebuah platform E-Learning, 
ditambah beberapa inovasi asli (seperti 
sistem penyaringan). Moodle sangat mirip 
dengan sistem manajemen pembelajaran. 
Moodle dapat digunakan dalam berbagai 
jenis lingkungan seperti dalam pengaturan 
pendidikan, pelatihan dan pengembangan, 
dan bisnis (5),(6). 
 
III. METODOLOGI PENELITIAN 
 Untuk membuat Pengembangan 
Sistem E-Learning Berbasis Web Untuk 
Kursus Proteksi Radiasi, prosedur 
penelitian yang digunakan meliputi : 
 
3.1 Pembuatan Modul e-learning 

E-Learning yang dikembangkan 
dalam penelitian ini berupa materi kuliah 
dan materi penyegaran kursus proteksi 
radiasi yang dikembangkan menggunakan 
platform moodle 2.3. Langkah-langkah 
membuat modul E-Learning terdapat pada 
diagram blok berikut : 

 

 
Gambar 1. Blok Diagram Pembuatan Modul E-Learning 
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 Adapun uaraian langkah-langkah 
Gambar 1 di atas adalah sebagai berikut : 
1. Membuat garis besar program Media 

(GBPM). 
dalam kegiatan ini berisi identifikasi 
terhadap program. Melalui identifikasi 
program tersebut dapat ditentukan: 
judul, sasaran, tujuan dan pokok-pokok 
materi yang akan dituangkan dalam E-
Learning. 

2. Membuat Storyboard. 
Storyboard adalah uraian yang berisi 
teks, gambar, animasi, dan simulasi. 
Satu kolom dalam storyboard mewakili 
satu tampilan di layar monitor. 

3. Mengumpulkan bahan-bahan yang 
diperlukan untuk melengkapi materi 
modul E-Learning. Bahan-bahan yang 
disiapkan antara lain: materi pelajaran, 
animasi, gambar, dan simulasi (7). 

4. Penyelarasan akhir. 
5. Pada kegiatan ini dilakukan review dan 

hasilnya apakah sudah sesuai dengan 
target yang diharapkan atau belum? 
 

3.2 Pembuatan Web atau E-learning 
 Langkah-langkah pembuatan 
website atau e-learning adalah seperti pada 
diagram blok  berikut: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Blok Diagram Pemrograman E-Learning 
 
 Adapun uaraian langkah-langkah 
Gambar 2 di atas adalah sebagai berikut : 
1. Membuat Apache webserver, MySql, 

PHP di localhost computer 
menggunakan XAMPP 1.8.1. 

2. Melakukan instalasi Moodle 2.3 pada 
komputer. 

3. Melakukan editing tampilan dan 
fasilitas yang diinginkan dalam web 
sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
Fasilitas pendukung yang digunakan 
dalam web adalah fasilitas forum 
diskusi, download, upload, link-link ke 

situs lain, chatting, quis, dan fasilitas 
pendukung lainnya. 

4. Meng-upload modul E-Learning yang 
telah dibuat sebelumnya ke dalam web 
dan mengembangkan jadwal  
pembelajaran. 

5. E-Learning Kursus Proteksi berbasis 
Web siap diujicobakan.          

 
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 Setelah sistem dapat terbangun, 
langkah berikutnya adalah menjalankan 
program : 
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4.1. Menjalankan program sebagai 
admin. 

 Mula-mula dimunculkan program 
utama seperti Gambar 3. berikut : 

 
 

 
Gambar 3. Menu Utama 

 
Dari menu utama tersebut  diisikan nama 
pengguna dan password. Untuk admin 
mengisi nama pengguna dan password 
admin, sedangkan untuk user yang lain 
mengisi sesuai dengan haknya masing-

masing. Admin setelah mengisi nama 
pengguna dan password untuk admin, 
maka akan muncul tampilan seperti 
Gambar 4 berikut : 

 

 
 

Gambar 4. Sub Menu Utama Admin 
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Dari sub menu utama admin dapat memilih 
fasilitas-fisilitas yang dimiliki oleh admin, 
salah satunya jika memilih menu courses, 
maka admin dapat adalah menambah, 
mengedit, dan menghapus seluruh konten 
yang tersedia. 
 
4.2. Menjalankan program sebagai user. 

4.2.1. Menjalankan program sebagai  
          pengajar. 
 Dengan melakukan login pengajar, 
maka akan muncul sub menu utama 
pengajar seperti Gambar 5 berikut. Login 
untuk pengajar bisa dilakukan oleh semua 
pengajar sesuai dengan hak login masing-
masing.  

 

 
           Gambar 5. Sub Menu Utama Pengajar 

 
 Sebagai pemegang hak akses 
pengajar, yang salah satu haknya adalah 
dapat memilih fasilitas-fisilitas yang 
dimiliki oleh pengajar, antara lain 
menambah, mengedit dan menghapus 
materi kursus yang diampu oleh pengajar 
tersebut. Kemudian emberikan tes/ujian 
secara on-line beserta informasi nilainya. 
 
4.2.2. Menjalankan program sebagai 
peserta kuliah/kursus. 
 
 Seluruh peserta kursus/kuliah yang 
telah diberi hak akses oleh operator dan 
melakukan login sesuai dengan login 
masing-masing akan muncul sub-menu 
seperti Gambar 6. Pada Gambar 6, muncul 
juga modul-modul per mata pelajaran, 
seperti Dosimetri, Perizinan, dsb, dapat 
diunduh. 
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Gambar 6. Sub Menu Utama Siswa 

  
 Pada sub menu utama siswa dapat 
memilih fasilitas-fisilitas yang dimiliki 
oleh siswa, antara lain mengunduh materi 
kuliah/kursus yang telah tersedia di sistem 
tersebut sesuai dengan jadwal yang telah 
ditetapkan. Mengerjakan tes/ujian secara 
on-line dan mendapatkan informasi hasil 
tes/ujian.  
 

 4.2.3. Menjalankan Program sebagai 
Operator. 
 Sebagai operator yang ditunjuk 
oleh admin, dengan memasukkan login 
sesuai dengan alamatnya, akan muncul sub 
menu operator seperti Gambar 7 berikut. 
Pada menu tersebut, operator dapat 
memberikan hak akses kepada pengajar 
atau mahasiswa. 

 
Gambar 7. Sub Menu Utama Operator
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 Jika operator melakukan login 
operator, maka akan muncul sub menu 
utama operator yang manfaatnya dapat 
memilih fasilitas-fasilitas yang dimiliki 
oleh siswa, antara lain mengatur 
administrasi pengajar dan siswa, 
memberikan dan menghapus hak akses 
pengajar/siswa. Mengatur jadwal kuliah/ 
kursus. Menetapkan nama pengajar beserta 
materi-materi yang diajarkannnya 
 Dari implementasi program di atas, 
program dapat berjalan dengan baik, 
terbukti dengan dapat ditambah, diedit dan 
dihapusnya konten dan terpeliharanya 
sistem oleh admin,  dapat ditambah, diedit 
dan dihapusnya materi kuliah/kursus dan 
dapat dilaksanakannya tes/ujian beserta 
penilaiannya oleh pengajar, dapat 
diunduhnya materi-materi tes/kuliah dan 
dapat ikutnya siswa dalam kegiatan 
tes/ujian secara on-line oleh peserta 
kuliah/kursus serta dapat diaturnya 
administrasi kegiatan belajar mengajar 
secara on-line oleh operator. 
 Sistem juga dibangun dengan 
kaidah-kaidah pewarnaan yang sesuai, 
ukuran huruf yang pas serta disertai 
animasi dan story board yang memadai, 
sehingga sistem ini layak untuk disebut 
user friendly. 
 Sistem ini memang belum diujikan 
di lapangan secara langsung, tetapi dari 
pengamatan beberpa orang yang untuk 
skala laboratorium, sistem ini sudah layak 
jika akan diupload di internet untuk 
dijadikan alat bantu ajar berbasis E-
Learning untuk pelajaran proteksi radiasi 
di STTN.  
 Dari pengujian program yang 
dilakukan, nampak bahwa sistem E-
Learning sebagai alat bantua ajar pelajaran 
proteksi radiasi di STTN, baik 
dilaksanakan pada kegiatan perkuliahan 
maupun kegiatan kursus. Dengan adanya 
aplikasi ini, maka diharapkan kegiatan 
belajar mengajar di STTN kualitasnya 
meningkat, daya serap siswa meningkat 
yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas 
lulusan serta dapat meningkatkan 
akreditasi STTN dari B menjadi A. Dengan 

meningkatnya kualitas lulusan STTN 
dalam bidang proteksi radiasi, maka 
keselamatan nuklir di masyarakat dapat 
terjaga dengan optimal 
 Dari kacamata penulis, sistem ini 
dapat dikembangkan tidak hanya pelajaran 
proteksi radisi, tetapi dapat kembangkan 
materinya untuk pelajaran-pelajaran lain 
non-proteksi radiasi. 
 
V. KESIMPULAN 

Dari hasil Pembuatan aplikasi ini, 
maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Sistem telah dapat bekerja dengan 

baik dan bersifat user friendly, 
terbukti dengan telah diujikan 
untuk akses-akses admin, pengajar, 
siswa dan operator.  

2. Sistem aplikasi ini dapat digunakan 
untuk meningkatkan kualitas 
pengajaran di STTN khususnya 
untuk mata kuliah/kursus proteksi 
radiasi. 

3. Dengan aplikasi ini diharapkan 
kualitas alumni STTN dalam 
bidang proteksi radiasi meningkat, 
sehingga keselamatan nuklir di 
masyarakat dapat terjaga dengan 
optimal. 

4. Sebagai saran, aplikasi ini juga 
dapat dikembangkan sebagai alat 
bantu ajar pelajaran lain, baik untuk 
kalangan STTN sendiri maupun di 
luar STTN. 
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