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Abstract 
Penelitian ini membahas pengembangan model communities of practice (CoP) pada jurusan Teknik Informatika Universitas 

Muhammadiyah Malang. Jurusan Teknik Informatika memiliki kelas-kelas besar, sehingga perlu dilakukan pemecahan 

menjadi kelas-kelas kecil yang diparalelisasi bersama beberapa dosen pengampu matakuliah. CoP merupakan sebuah 

lingkungan ilmiah yang secara khusus membahas topik-topik khusus dan diselenggarakan oleh orang-orang yang memiliki 

kepakaran atau minat dalam bidang tersebut. Model yang diusulkan menawarkan fitur-fitur yang mewakili fungsi dasar CoP 

dalam rangka menjembatani gap antar kelas paralel mulai dari aktivitas akademik mahasiswa hingga sistem insentif.  
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1. Pendahuluan  

Tren program studi Teknik Informatika menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun ke 

tahun. Hingga saat ini lebih dari 500 perguruan tinggi baik setingkat diploma maupun sarjana  

memiliki program studi teknik informatika [1]. Sejak berdiri tahun 2005, Jurusan Teknik Informatika 

Universitas Muhammadiyah Malang telah meluluskan lebih dari 1.400 mahasiswa. Sementara 

mahasiswa yang aktif hingga saat ini sekitar 1300 mahasiswa. 

Semakin banyaknya pendaftar dan keterbatasan tempat dan pengajar, menjadikan pengelola 

jurusan memiliki kebijaksanaan membuat kelas paralel. Kelas paralel adalah kelas besar yang diampu 

oleh beberapa dosen dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda. 

Permasalahan yang berpotensi akan muncul dengan adanya kelas paralel salah satunya adalah 

ketidakmeratanya materi pembelajaran di masing-masing kelas. Setiap orang memiliki kapasitas 

pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-berbeda, sehingga menghasilkan pendekatan penyelesaian 

masalah dan pengambilan keputusan yang berbeda [2].  

Oleh karena itu diperlukan semacam wadah yang dapat menjembatani pertukaran pengetahuan 

antar kelas, sehingga meminimalisasi ketidakmerataan pengetahuan antar kelas. Salah satu pendekatan 

yang kami rasa tepat untuk permasalahan diatas adalah dengan membangun communities of practice 

(CoP) atau komunitas praktisi. CoP adalah sekumpulan orang yang memiliki perhatian, permasalahan 

atau semangat tentang sebuah topik dan memiliki pengetahuan yang mendalam dan ahli dalam bidang 

tersebut serta berinteraksi secara terus menerus dalam topik tersebut [3]. 

 

2. Metodologi 

2.1 Penelitian terkait 

 Communities of Practice merupakan salah satu bentuk dari implementasi Knowledge 

management (KM) merupakan sebuah istilah bagaiamana seseorang atau lembaga memanfaatkan 

pengetahuan yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan pada saat dibutuhkan. Knowledge management 

tidak hanya terbatas untuk kalangan tertentu, tetapi meliputi setiap aktivitas baik personal maupun 

kelompok dalam bidang apapun. Knowledge management lebih tampak seperti  label yang secara 

sadar memahami dan menyikapi permasalahan yang muncul dengan pentingnya dan ketersedianna  

pengetahuan [4].   Dalam organisiasi, pegetahuan tidak hanya terbatas pada dokumen atau repositori, 

namun terpadu dengan  rutinitas, proses, pekerjaan dan norma yang berlaku [5].    

 Pendidikan tinggi yang memiliki ciri khas universalitas, memiliki potensi pengembangan di 

berbagai multidisiplin pengetahuan, bidang keahlian dan pekerjaan. Selain itu pada tataran 

oraganisational, knowledge management memiliki pernanan yang strategis. Knowledge management 
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dipandang sebagai sebuah entitas yang meliputi orang atau badan dalam merumuskan proses 

pengambilan keputusan yang baru dan resestrukturiasi organisasi [6].  

 Beberapa peneliti melakukan kajian yang mendalam bagaimana knowledge management 

diterapkan pada lembaga pendidikan tinggi. Seorang peneliti memberikan deskripsi tentang keadaan 

lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Beliau menyusun sebuah model knowledge management yang 

didalamnya terdapat siklus berserta penunjangnya [6]. Selain itu, penelitian lain menyebukan bahwa 

dalam membangun knowledge management membutuhkan sebuah framework yang memadukan antara 

tujuan organisasi, proses sosial, perilaku organisasi dan strategi organisasi dengan strategi knowledge 

management [7].  

 Penelitian ini berfokus pada pengembangan model communities of practice (CoP) pada 

lingkungan paralel seperti yang terjadi pada kelas-kelas besar. Model yang diusulkan menawarkan 

fitur-fitur yang mewakili fungsi dasar CoP dalam rangka menjembatani gap antar kelas paralel mulai 

dari aktivitas akademik mahasiswa hingga sistem insentif.      

 

2.2 Model yang diusulkan 

 Pada model ini terdapat 5 istilah, yaitu domain, practice, contribution, champion dan member. 

Domain adalah sebuah komunitas yang membahas topik-topik tertentu dalam bentuk practice. 

Practice merupakan task atau aktivitas khusus pada sebuah komunitas yang sedang dibahas. 

Sementara contribution adalah komentar dari semua anggota yang tergabung dalam komunitas 

tersebut. 

 Istilah lain dalam model ini adalah champion. Champion adalah jenis pengguna yang memiliki 

hak penuh terhadap sebuah komunitas. Champion dapat membuat, memperbarui dan menghapus 

komunitas. Selain itu, champion juga berhak membuat dan mengelola practice serta berkontribusi di 

dalam komunitas. Adapun member adalah anggota yang terdaftar di dalam komunitas, yang hanya 

bisa berkontribusi. Dalam hal ini champion dapat berupa dosen, sementara member dapat diasumsikan 

sebagai mahasiswa. 

 Model ini mengadopsi sistem kredit dalam bentuk poin. Poin dihasilkan dari banyaknya 

kontribusi yang diberikan oleh member. Sehingga semakin banyak kontribusi seorang member akan 

meningkatkan poin yang dapat diolah dalam bentuk pertimbangan nilai akhir kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Usecase diagram communities of practice 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Fungsi dasar dari CoP meliputi: registrasi dalam komunitas, manajemen domain, practice dan 

member serta kontribusi dan kredit. Adapun rancangan dari aplikasinya adalah sebagai berikut: 

A. Registrasi dalam komunitas 

 Untuk keperluan registrasi sifatnya umum; siapa saja bisa mendaftar. Setalah melakukan 

registrasi, seorang pengguna bisa bertindak sebagai champion atas domain yang telah dia buat dan 
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menjadi member dari domain yang orang lain buat. Hanya saja pengguna yang memiliki wewenang 

mengampu kelas, dialah sebenarnya champion, sementara mahasiswa dalam hal ini berperan sebgai 

member. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Rancangan formulir pendaftaran 

 

B. Manajemen domain 

 Mengelola domain adalah hak seorang champion. Mengelola domain meliputi pembuatan, 

perbaruan dan penghapusan domain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3. Rancangan halaman domain 

 

C. Manajemen practice 

 Practice yang dibuat harus sesuai dengan domain yang ada. Practice atau task yang ada akan 

tersimpan dalam bentuk daftar dan menjadi repositori pengatahuan untuk dapat dimanfaatkan kembali 

saat diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Rancangan practice 

D. Manajemen member 

BangunCerdas 

Nama: 

Alamat: 

Username: 

Password: 

daftar 

Buat Domain baru 

Nama domain: 

Deskripsi: 

RPL 

simpan 

Pendalaman 

materi RPL 

RPL oleh Dr. Tomino, M.Sc 

 Practice hari ini 

Practices dalam domain RPL 

SDLC paling efektif pada 1-3-16 

Penanganan XP pada 2-6-16 

Rancangan HMVC pada 12-8-16 

SDLC Paling efektif 

Waterfall paling baik menurut  

saya karena... 

XP paling baik menurut  

saya karena... 
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 Member meliputi 2 tipe, yaitu champion dan member. Champion dapat mendaftar, 

mengundang untuk bergabung dalam domain yang ia buat. Selain itu champion berhak menghapus 

keanggotaan seseorang dalam domain-nya.  Adapun member hanya bisa mendaftar dan bergabung dan 

keluar di sebuah domain tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Rancangan manajemen member 

 

E. Kontribusi 

 Kontribusi berkaitan erat dengan practice. Para member hanya bisa berkontribusi di dalam 

practice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Rancangan halaman kontribusi 

 

F. Kredit  

 Setiap pengguna dapat melihat perolehan poinnya dalam bentuk angka. Dalam sebuah 

domain, champion dapat melihat perolehan poin yang dihasilkan oleh anggotanya. Sehingga dari sini 

champion dapat mengetahui siapa diantara member yang paling aktif dalam domain tersebut. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Rancangan halaman kontribusi 

 

SDLC Paling efektif 

Waterfall paling baik menurut  

saya karena... 

XP paling baik menurut  

saya karena... 

Member pada RPL 

Tomino 

Champion 

Albert 

Approve || Tolak 

Undang bergabung 

Member pada RPL 

Masukkan email Undang 

Bergabung pada RPL 

Masukkan kode domain Gabung 

Profile | James    

James 

Adene, 23 … 

Jl. Abx No 45 Adene 
. 

. 

. 

 
Poin: 554 

Daftar Aktivitas Anggota 

 Sandra 

 789 poin 

 James  
 554 poin 
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4. Kesimpulan 

Model ini menawarkan sebuah rancangan aplikasi untuk mengadopsi communities of practice 

pada kelas paralel. Rancangan ini mencoba mengakomodasi aktivitas-aktivitas akademik di dalam 

kelas paralel, sehingga memberikan peluang untuk terbentuknnya kesamaan persepsi antar mahasiswa 

dan dosen di semua kelas   
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