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ABSTRACT
Web based aplication software development growts rapidly now, knowledge of web based system and
programmer must be keep up to date. Drupal is one of opensource based software developed by PHP
using as modular framework and CMS (content management system). Unlike other CMS's Drupal is
also known as CMF ( content management framework), Drupal more configurable and customizable.
Drupal is widely used by well known brands and fomous peoples such as NASA, DivX, MTV, Nike,
MotoGP, Ubuntu and others sites. Based on succes story of online dictionary urbandictionary.com, on
this paper it will be shown the ability of Drupal to build similar site, kamusgaul.com.
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INTISARI
Perkembangan perangkat lunak berbasis web yang sangat cepat menjadikan pengetahuan akan
sistem berbasis web harus terus diperbaharui. Drupal merupakan software berbasis open source
dibangun dengan PHP yang digunakan sebagai sebuah framework modular dan sebagai suatu
Content Management System (CMS). Tidak seperti CMS pada umumnya Drupal juga merupakan
sebuah content management framework (CMF), dimana Drupal lebih mudah untuk dikonfigurasi dan
kustomisasi. Drupal digunakan oleh situ-situs yang cukup terkenal seperti NASA, DivX, MTV, Nike,
motoGP, Ubuntu ataupun situs-situs lainnya. Melihat suskes kamus online urbandictionary.com
sebagai sebuah kasus yang memungkinkan dibangunnya sebuah situs serupa dengan dengan
menggunakan Drupal. Dengan banyaknya modul yang ada dalam Drupal memungkinkan
pembangunan sebuah situs kamus online serupa.
Kata Kunci : Drupal, CMF, Open source, kamus online, kamusgaul.com
PENDAHULUAN
Drupal merupakan sebuah sistem yang
dibangun dengan sistem layer (Drupal.org,
2009), sehingga menjadikannya sebagai
sebuah sistem yang sangat fleksible. Terdapat
5 layer dalam sistem drupal yang independent
seperti terlihat pada gambar 1 sehingga
menjadikan pengembangan Drupal dengan
sistem tersebut menjadi lebih mudah dan lebih
terarah. Sistem layer drupal ini dapat
dipandang sebagai suatu kontruksi yang berisi
komponen-komponen yang siap dikembangkan
secara independen. Sistem layer ini dapat
dianalogikan sebagai sebuah kontruksi kit suatu
kendaraan
yang
memungkinkan
secara
kustom, memilih body, kokpit dan lain-lain dan
memasangnya sesuai dengan keinginan.
Sehingga dengan metode yang berlapis (layer)
seperti itu menjadikan Drupal digunakan dalam

banyak variasi situs web, mulai dari portal
komunitas, blog, situs ecommerce, situs
pendidikan, pemerintahan, situs berita dan lain
sebagainya. Banyaknya modul siap pakai
dalam Drupal memungkinkan pengembang web
membangun suatu web dengan cepat dan
mudah. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan
Drupal yang sangat bervariasi, lebih dari 70
situs terkemuka menggunakan Drupal sebagai
web
nya
mulai
dari
situs
MotoGP
(http://motogp.com), situs Reseach dari Nokia
(http://research.nokia.com),
situs
research
yahoo (http://research.yahoo.com), Warner
Bros (http://wbr.com) sampai ke situs artis
musik ataupun film semisal, Led Zeppelin
(http://www.ledzeppelin.com), Britney Spears
(http://britney.com),
Jennifer
Loppez
(
http://jenniferlopez.com) dan masih banyak
situs-situs cukup terkenal (US&V,2009).
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Gambar 1 Sistem Layer Drupal
Drupal membutuhkan kebutuhan sistem yang
umum digunakan pada web hosting seperti
(Drupal.org, 2009) :
1. Web Server Apache, versi 1.3 atau 2.0
dalam sistem operasi Unix, Linux, OS X
ataupun Windows, Web Server IIS 5, 6
atau 7 pada sistem operasi Microsoft
Windows
2. Datavase server Mysql versi 4.1 atau
5.0, Postgresql versi 7.4 ke atas
3. PHP versi 4.3.5 ke atas
Namun dalam menggunakan Drupal masih
diperlukan pengetahuan yang cukup karena
belum begitu mudah dipahami. Usability dari
Drupal masih perlu ditingkatkan seperti yang
terekam dari hasil pengujian penggunaan
Drupal oleh scolan dkk dari Universitas
Baltimore(Scolan, dkk, 2008). Pada tulisan ini

akan
dibahas
mengenai
bagaimana
mengembangkan aplikasi kamus sederhana
berbasis web dengan menggunakan CMF
Drupal.
Kamus online yang digunakan sebagai kasus di
dalam artikel ini adalah sebuah kamus online
sederhana yang berupa kamus bahasa prokem
atau bahasa gaul. Kamus ini diinstall di web
hosting 000webhosting, salah satu webhosting
gratis yang ada di Internet dan memenuhi
syarat untuk mengistall Drupal. Alamat kamus
online ini menggunakan alamat domain
http://kamusgaul.com. Dalam artikel ini akan
dibangun sebuah situs yang fungsionalitasnya
serupa
dengan
http://urbandictionary.com.
Tampilan depan situs ini seperti tertampil pada
gambar 2.

Gambar 2 Halaman depan http://urbandictionary.com
PEMBAHASAN
Dalam penelitian untuk artikel ini dimulai
dengan Instalasi Drupal. Instalasi Drupal pada
suatu web hosting dapat dilakukan melalui 2
cara yakni :
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1. Menginstall dari kode sumber
2. Menginstall menggunakan aplikasi
yang tersedia di web hosting
Instalasi menggunakan metode yang pertama
dilakukan dengan mendownload aplikasi drupal
melalui situs http://drupal.org/project/drupal
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versi terbaru pada saat artikel jurnal ini ditulis
adalah 5.18 dan 6.12. Setelah di download file
Drupal di upload dan diekstrak pada web
hosting. Setelah itu file instalasi dapat
dipanggil dan akan tertampil langkah-langkah

instalasi seperti terlihat pada gambar 3.
Instalasi Drupal selanjutnya tinggal mengikuti
langkah-langlah yang sudah ada sehingga
mudah untuk dilakukan.

Gambar 3 Menu awal instalasi Drupal
Instalasi metode ke dua secara prinsip sama
dengan metode yang pertama hanya tidak
diperlukan mekanisme download dan upload
kode sumber karena file sumbernya sudah
disediakan oleh web hosting. Pada umumnya
web hosting akan menyediakan fasilitas
instalasi seperti fantastico installer (gambar 4)
ataupun yang lain akan mempermudah

pengguna web hosting untuk melakukan
instalasi aplikasi berbasis web dengan tanpa
harus mendownload kode sumber suatu
aplikasi, hanya dengan satu klik maka instalasi
suatu aplikasi dapat dijalankan, seperti terlihat
pada gambar 5. Langkah selanjutnya sama
dengan metode instalasi yang pertama.

Gambar 4 Menu fantastico installer

Gambar 5 Menu Install Drupal dalam fantastico
installer

Fungsionalitas menu kamus online dalam
artikel ini juga dibuat serupa dengan yang ada
di urbandictionary.com. Setelah melihat dan
melakukan observasi pada situs kamus online
http://urbandictionary.com dapat dilihat dan
disimpulkan bahwa terdapat beberapa modul
(sub sistem) yang mungkin diperlukan untuk
membangun situs yang serupa. Modul-modul
yang teridentikasi adalah :
1. Modul untuk menambah data kamus
2. Modul untuk mengindex data kamus
3. Modul pencarian
4. Modul untuk menampilkan data
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Penambahan data pada urbandictionary.com
dapat dilakukan oleh user tanpa melalui
pendaftaran dulu. Sedangkan user yang
terdaftar sebagai anggota urbandictionary.com
dapat melakukan pengeditan data dan
mempublikasikan data kamus. Index data
kamus per abjad disajikan dalam sebuah menu
di bagian atas halaman. Modul pencarian
digunakan untuk mencari data kamus.
Dalam instalsi Drupal hanya diikutsertakan
modul-modul utama atau sering disebut dengan
core modul. Untuk mendapatkan fungsionalitas
yang diinginkan maka pengembang harus
mencari
modul
yang
sesuai
ataupun
membangun modul itu sendiri. Setelah
melakukan penelusuran modul-modul di situs
Drupal
dengan
alamat

http//drupal.org/project/modules maka untuk
dapat membuat situs kamus online yang serupa
fungsionalitasnya
dengan
urbandirectory
dibutuhkan modul tambahan sebagai berikut,
1. CCK
2. Finder
3. IndexPage
4. Taxonomy VTN
5. Views
6. Featured Content slider
7. FiveStar
Modul-modul dalam Drupal dapat didownload di
situs utama drupal.org. Instalasi modul-modul
dalam Drupal cukup dengan mengekstrak
modul di direktori yang sudah ditentukan dan
diaktifkan ( gambar 6 ).

Gambar 6 Menu aktivasi Modul
Modul-modul lain juga digunakan dalam kamus
online ini namun hanya modul-modul utama
yang dibahas dalam jurnal ini. Modul pertama
adalah CCK (Content Construction Kit)
(http://drupal.org/project/cck)
dipergunakan
untuk membuat isi (konten) secara kustom,
karena
secara
default
Drupal
tidak
menyediakan tipe-tipe data tertentu untuk
digunakan membuat suatu konten. Sehingga
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dengan adanya modul ini maka pengembang
dapat mendefiniskan sendiri tipe dari suatu field
yang akan dipergunakan dalam konten web.
Gambar 7 memperlihatkan pembuatan field
untuk konten kamus. Sedangkan Gambar 8
memperlihatkan hasil yang yang terlihat oleh
user pada saat akan menginputkan definisi
baru dalam kamus online ini.
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Gambar 7 Pembutan input dalam modul kamus dengan bantuan modul CCK

\

Gambar 8 Menu input definisi kamus
Pencarian
data
kamus
pada
situs
kamusgaul.com menggunakan modul finder
yang digunakan untuk mengantikan modul
pencarian default . Modul ini dapat di download
di (http://drupal.org/project/finder) digunakan
untuk mengantikan modul search default
dengan tambahan kemampuan autocomple
yang menarik. Hasil dari modul ini seperti
terlihat pada gambar 9

Gambar 9 Modul pencarian dengan
autocomplete
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Indexpage (http://drupal.org/project/indexpage)
merupakan modul yang dipergunakan untuk
membuat menu link abjad, modul ini
bermanfaat dalam membuat link yang berkaitan
dengan index data kamus sehingga apabila
suatu menu abjad di klik maka akan tertampil
data kamus yang berawalan huruf tersebut.
Hasil dari modul ini seperti tertampil pada
gambar 10

Daftar kata yang telah diinputkan oleh
pengguna atau glossary ditampilkan dengan
menggunakan modul bernama taxonomy_vtn
(http://drupal.org/project/taxonomy_vtn).
Modul ini akan menampilkan seluruh data
kamus yang telah diinputkan dan dapat di
kustomisasi untuk menampilkan per abjad
ataupun gabungan abjad. Hasil dari modul ini
seperti tertampil pada gambar 11.

Gambar 10 Hasil dari Modul Indexpage

Gambar 11 Hasil dari Modul Glossary
Modul views (http://drupal.org/project/views)
dan
menu
featured
content
slider
(http://drupal.org/project/content_slider)
dipergunakan untuk membuat tampilan lebih
menarik
sedangkan
modul
fivestar
(http://drupal.org/project/fivestar) dipergunakan
untuk memberikan nilai rating pada data
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kamus. Modul content_slider dan fivestar hanya
merupakan modul yang digunakan untuk
mempercantik
tampilan
dari
web
kamusgaul.com, seperti terampil pada gambar
12. Tampilan halaman depan dari kamus online
http://kamusgaul.com ini seperti tertampil pada
gambar 13
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Gambar 12 Penggunaan modul content slider dan fivestar

Gambar 13 Tampilan Halaman depan
KESIMPULAN
Drupal merupakan salah satu CMS dengan
dukungan modul yang cukup melimpah.
Drupal merupakan perangkat lunak berbasis
opensource
dengan
didukung
dengan
banyaknya modul yang tersedia menjadikan
Drupal memiliki nilai tambah dalam hal
keluwesan
dan
kustomisasi.
Sehingga
pembangunan perangkat lunak berbasis web
dapat dilakukan dengan menggunakan Drupal
dengan pengetahuan tentang PHP dan
Internet yang cukup. Membangun sebuah
kamus online sederhana dengan beberapa
fitur input data secara anonymous, pencarian
auto complete, tampilan index data kamus,
data kamus yang punya relasi dapat dibangun
dengan Drupal tanpa kesulitan yang berarti.
Hasil akhir dari kamusgaul.com ini secara
fungsionalitas telah mendektati dari kamus
online yang menjadi
acuan.
Dengan
pengetahuan yang cukup dalam bidang

Internet seperti domain, dns dan hosting serta
pemograman
PHP
kini
memungkinkan
mengembangkan sebuah perangkat lunak
dengan cepat dan sesuaid engan kebutuhan.
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