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ABSTRACT
Dewasa ini perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan semakin maju pesat, hal
ini terbukti dengan adanya program e-Learning atau biasa kita sebut sebagai sistem
pembelajaran online. Namun pada realisasinya masih ada kekurangan pada sistem yang telah
dibuat, yaitu masih adanya ketidakjelasan informasi dari pihak dosen pengampu terhadap
mahasiswa, terkait dengan tugas dan kegiatan yang diberikan melalui e-Learning yang
disebabkan oleh berbagai faktor.
Maka dari situlah kami bertujuan menciptakan sebuah sistem dan aplikasi dengan nama
e-task reminder yang berfungsi sebagai media informasi dan menjadikan metode
pembelajaran e-learning bisa dimaksimalkan sesuai yang diharapkan. adapun fungsi sistem
dan aplikasi yang kami buat ini memiliki tujuan sebagai berikut :
1. Sebagai upaya untuk meminimalisir kurangnya informasi tentang tugas-tugas yang
diberikan oleh dosen pengampu
2. Memupuk kesadaran serta menciptakan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap
mahasiswa.
3. Menciptakan sarana pengajaran yang lebih baik untuk kegiatan belajar melalui
media pembelajaran online (e-Learning).
4. Memberikan program yang solutif dan inovatif yang akan meningkatkan peran
aktif pihak Universitas dan mahasiswa untuk meningkatkan efisiensi sistem
pembelajaran secara online (e-Learning)
5. Mengefisienkan waktu, karena kita tidak perlu memeriksa e-Learning setiap hari
untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai tugas yang diberikan.
Adapun metode yang digunakan dari kegiatan ini adalah dengan menyematkan sebuah
sistem sms gateway yang di dalam e-Learning yang otomatis dapat mengirimkan informasi
melalui sms dan dan membuat aplikasi android untuk menerima sms dari sistem dapat
memicu aplikasi E-task reminder di android untuk memunculkan notifikasi berupa suara dan
pop notifications yang menampilkan informasi dari isi teks pesan reminder, sedangkan untuk
device selain android akan mendapat reminder berupa teks melalui sms.
Isi dari informasi tersebut adalah pengingat tentang tugas-tugas dan deadline yang
diberikan oleh dosen pengampu secara realtime, sehingga akan lebih memaksimalkan fungsi
e-Learning dan keaktifan mahasiswa.

informasi terkait tugas yang diberikan, dan
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B. BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
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mahasiswa.

dibawa
Sehingga

bagi
ketika

seorang
dosen

pengampu mengirimkan tugas ke

C. BAB 3. METODE PELAKSAAN
1. Tahap Persiapan
 Perancangan desain prototipe
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dibuat apakah sudah sesuai dengan
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2.

Tahap Pembuatan Sistem dan

Prototipe


Tahap pertama

mampu

menampilkan

dirancang.
3. Tahap Uji Coba Prototipe
Pada tahap ini dilakukan pengujian
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dihubungkan dengan sistem. Uji coba

Indikator yang dapat dilihat dari
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desain

dan
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kuliah tersebut dan pada device android
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4. Evaluasi
Tahap evaluasi ini dilakukan untuk
mengetahui secara efektif sejauh mana
Program
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sesuai desain yang dirancang dan
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dan

Gambar 1. Gambar diagram alir pelaksanaan

aplikasi.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Gambaran Teknologi
e-Task Reminder ini merupakan perpaduan teknologi yang sudah ada dan
pengembangan dari sistem di e-Learning, bentuk Teknologi ini berupa sistem yang dibuat
dalam bahasa permrograman yang di sematkan di e-Learning dan di intregrasikan dengan
software gammu, hardware berupa modem dan sebuah aplikasi pada HP android. bahasa
permrograman yang dipakai untuk disematkan dalam e-Learning adalah berupa

bahasa

pemrograman web, dan yang di dalam device android adalah bahasa java untuk pembuatan
aplikasi android.
Comtoh model sistem yang dibuat

Gambar 2. Gambaran sistem yang dibuat

untuk ilustrasi dari program ini adalah sebagai berikut

Cara kerja sms reminder ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.

Dosen mengumumkan atau meng upload tugas ke e-learning dengan deadline tertentu.

2.

Selanjutnya data berupa tugas akan tersimpan pada database e-learning dan kemudian
mentriger sistem yang telah disematkan di e-Learning.

3.

gammu yang ada di pc menerima perintah dari sever melalui akses intenet, kemudian
gammu memerintah modem untuk mengirim sms

Contoh :
a. format sms tugas :
“Perhatian : Tugas {angka} Mata Kuliah {nama-matkul} Kelas {huruf} . “{judultugas}”. Deadline {hh:mm} - {dd/mm/yy}.”
contoh = “Perhatian : Tugas 3 Mata Kuliah Biologi Kelas A. “Kerjakan soal Berikut”.
Deadline 18:40 - 20/10/2013.”
b. untuk format pengumuman adalah sebagai berikut :
“Pengumuman : Mata Kuliah {nama-matkul} Kelas {huruf} {isi pengumuman}”
contoh = “Pengumuman : Mata Kuliah Biologi Kelas A. Mohon untuk kelas besok
saya ada rapat keluar kota.”
.c. format sms tugas mendekati deadline :
“Perhatian : Tugas {angka} Mata Kuliah {nama-matkul} Kelas {huruf} . “{judultugas}”. Deadline {hh:mm} - {dd/mm/yy}.”
contoh = “Perhatian : Tugas 3 Mata Kuliah Biologi Kelas A. “Kerjakan soal Berikut”.
Deadline 18:40 - 20/10/2013.”
4.

Melalui modem sms di kirim no handphone yang telah di daftarkan sebelumnya di biodata
para mahasiswa.

5.

khusus bagi pengguna android dan telah mendownload aplikasi E-task reminder maka
secara otomatis sms reminder yang dikirim menuju no handphonenya akan memicu
aplikasi E-task reminder untuk memunculkan notifikasi berupa suara dan pop
notifications yang menampilkan dari isi teks pesan reminder.
pada aplikasi android ini memiliki fitur sebagai berikut :

6.

notifikasi berupa popup dan icon di bar notification android, infomasi mengenai tugas
ditampilkan dalam bentuk list sehingga mudah untuk di kelola,notifikasi tidak akan
hilang sebelum list tugas pada aplikasi di centang oleh user ( dalam artian sudah
dikerjakan).

